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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je Marketingová studie společnosti Trojek, a.s. V praktické 

části jsou analyzovány jednotlivé prvky marketingového mixu, prostřednictvím vybraných 

metod je následně charakterizováno vnitřní a vnější prostředí firmy. Syntézou jednotlivých 

analýz je analýza SWOT. Cílem práce je pomocí uvedených metod vyhodnotit současný 

stav využívání nástrojů marketingového mixu a doporučit změny v oblastech, které se jeví 

jako problémové.   
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Abstrakt 

The objective of the thesis was to prepare a Marketing study for the Trojek, joint-stock 

company. The practical part consists of analyses of individual elements of the marketing 

mix; subsequently the internal and external environment of the company is analyzed with 

the use of selected methods. A synthesis of individual analyses is presented as a SWOT 

analysis. The aim of the thesis is to evaluate the present situation of using marketing mix 

instruments and to recommend changes in areas, which appear to be problematic. 
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Úvod 

Současný stav neobnovitelných zdrojů staví lidstvo před otázku, kde hledat 

alternativní suroviny pro stále se zvyšující produkci. Kromě omezeného množství surovin 

si lidé stále více začínají uvědomovat, že další existence života na této planetě souvisí 

s vnímáním lidského bytí jako součásti ekosystému, jehož hrubé narušování může mít 

apokalyptické následky.  

 

Nedostatek spolu s ekologickými aspekty není jedinou příčinou vzrůstajícího zájmu 

o další zpracování druhotných surovin. Člověk je v podstatě velice krátkozraký a preferuje 

okamžitý zisk. Významnou roli tak hraje nutnost hledat stále úspornější a efektivnější 

způsoby výroby. Jinými slovy – přežít v dnešním vysoce konkurenčním prostředí, 

znamená nalézt způsob, kterým lze vytvářet (a zvyšovat) přidanou hodnotu 

a minimalizovat náklady.  

 

Jednou, ne-li jedinou z možností, jak dosáhnout relativně trvalého úspěchu, je 

efektivní využívání marketingových nástrojů. Poznatky posledních desetiletí jednoznačně 

dokazují, že žádná z oblastí podnikání, se neobejde bez existence marketingového myšlení 

na nejvyšší úrovni řízení. Tato skutečnost platí i pro specifikum B2B trhů, potažmo pro 

trhy výkupců, zpracovatelů a prodejců kovového odpadu. 

 

Ještě po více než dvaceti letech, které uplynuly od počátků transformace původně 

centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, je patrná insuficience využívání 

marketingových nástrojů v českém podnikatelském prostředí. Tento fakt spolu se stále 

rostoucím významem podnikání v oboru výkupu, zpracování a prodeje železných 

a neželezných kovů, je důvodem pro výběr tématu této diplomové práce. Jejím cílem je 

analýza marketingového mixu v konkrétní firmě  uvedeného oboru a na základě rozboru 

jednotlivých substancí vyhodnocení potenciálu společnosti k dalšímu možnému růstu.  

 

Zdrojem dat pro praktickou část jsou interní dokumenty společnosti Trojek, a.s., 

informace získané metodou interview s majiteli společnosti, managementem i řadovými 

zaměstnanci a dostupné elektronické zdroje. Zdrojem informací pro analýzy vnějšího 

prostředí jsou taktéž elektronické zdroje, mailová korespondence s výkonným tajemníkem 
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Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin (SVDS), Petrem Millerem 

a dokumenty dostupné na webových stránkách SVDS.  
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1 Teoretická východiska 

 

1.1 Marketingový mix 

Pojem marketingový mix byl poprvé použit na sklonku 40. let minulého století 

profesorem Jamesem Cullitonem, který využil analogie s receptem (cake mix) a  brilantní 

formou vykreslil „mix jednotlivých ingrediencí“.  

 

V roce 1964 uveřejnil Neil H. Borden článek s názvem „Koncept marketingového 

mixu“ (orig.: The Concept of the Marketing Mix), kde popisuje koncept marketingového 

mixu složeného ze čtrnácti prvků. Tuto poměrně roztříštěnou koncepci upravil a sloučil do  

čtyř prvků Richard Clewett: produkt (Product), cena (Price), distribuce (Distribution), 

propagace (Promotion).  

 

Teprve obchodník Jerry McCarthy pojem distribuce nahradil pojmem místo (Place) 

a dal vzniknout klasickému marketingovému mixu 4P. Philip Kotler, který jej následně 

detailně propracoval a také zpopularizoval, zdůrazňuje, že marketingovému mixu musí 

vždy předcházet strategické rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení a umístění - 

pozicování (známé pod zkratkou STP). [21] 

 

Definice marketingového mixu 

Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z nejpoužívanějších učebnic 

marketingu Marketing (Grada Publishing 2003, překlad šestého vydání) následující 

definici marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor taktických marketingových 

nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu."  

 

Tradiční mix 4 P pak Kotler rozšiřuje následovně:  

1. Externí prvky:  

- PRODUCT (produktová politika), 

- PRICE (cenová politika), 

- PROMOTION (komunikační politika), 

- PLACE (distribuční politika), 
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- PEOPLE (politika lidských zdrojů. 

2. Interní prvky:  

- PHYSICAL EVIDENCE (politika technické vybavenosti), 

- PROCESS (politika procesů).1 

 

Konkurenční tlak nutí marketéry neustále přehodnocovat stávající konstrukci 

marketingového mixu a hledat nová řešení, která budou zohledňovat nákupní chování a  

přístupy klientů. Kotler orientaci na zákazníka přináší v obměně modelu – 4C. Model 

doplňuje Rotschedl pátým C – CUSTOMER  ACCESS – tedy požadavek přístupu 

(obrázek 1). Poslední prvek, který bývá obvykle zahrnut do čtvrtého C: „jak se o tom 

dozvím“, mohu rozšířit o: „a jakou formou mi to bude sděleno“. 

 

Obrázek 1: Moderní marketingový mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen - ROTSCHEDL, J. Moderní marketingový mix v řízení, Moderní Řízení, 2010, roč. 45, č. 2., s. 47. 

ISSN 0026-8720. 

 

Poměr jednotlivých ingrediencí v marketingovém mixu je ovlivněn různými 

faktory, např. velikostí podniku, postavením na trhu, životním cyklem výrobku. Reklama 

a  publicita přináší největší užitek v zaváděcí fázi, podpora prodeje a osobní prodej 

                                                 
1  KOTLER, P. et all : Marketing Management. 13th Edition, Essen : Pearson Education Limited, 2009. 

ISBN 978-0-273-71856-7, 889 s. 
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v období zralosti, akce na podporu prodeje mají největší účinnost při přesvědčování 

k okamžitému nákupu, v období poklesu by mělo dojít k omezení reklamy, publicistiky, 

ale i osobního prodeje. [10] 

 

Pokud analyzujeme marketingový mix, analyzujeme zcela rovnocenně jeho 

jednotlivé části, tedy produktový mix, cenový mix, distribuční mix a mix komunikační, 

případně další prvky podle použitého modelu.   

 

1.2 Strategická vsuvka 

Marketingový program tedy představuje úsilí o stanovení marketingových cílů, 

kterých má být dosaženo za určité období a s využitím dostupných zdrojů. [11] Ještě před 

tím, než se začneme zabývat rozborem jednotlivých nástrojů marketingového mixu, je 

nutné zabývat se strategickou otázkou vyčlenění, zacílení a  pozicování – STP.  

 

Individualismus v potřebách daný jak rozdílností charakterů, možností nebo kultur 

neumožňuje obsáhnout celý trh a uspokojit všechny zákazníky. Tato skutečnost je zároveň 

příležitostí.  Nutnost segmentace je vyvolána také existencí konkurence na již daném trhu 

či životním cyklem výrobku.   

 

Segmentace může mít různý rozsah. Hovoříme o tržním segmentu, subsegmentech, 

případně mikrosegmentaci – tržních výklencích nebo dokonce o segmentu jednoho 

zákazníka. Šašek zdůrazňuje nutnost předchozí analýzy prostředí:  

- Výzkum potenciálních a stávajících zákazníků (zjištění jejich potřeb, požadavků a 

očekávání),  

- výzkum konkurence (silné a slabé stránky konkurence, konkurenční produkty, 

portfolio zákazníků),  

- výzkum vnějších vlivů.2 

Liší se i přístup k rozdělování trhu podle určitého společného jmenovatele 

vybraných skupin: pohlaví, věk, návyky a chování, potřeby a další. Volbu společné 

                                                 
2 ŠAŠEK, M., Řízení vztahů se zákazníky (Jak uspět na trzích B2B). I. vydání.  Praha: Management Vysoká 

škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 39 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-025 
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charakteristické vlastnosti nelze podcenit. Vzhledem k zaměření této práce je vhodné 

soustředit se na specifika segmentování v oblasti B2B trhů. Nejdůležitější charakteristiky, 

které musí segment splňovat, jsou podle Šaška:  

- Velikost – segment by měl být dostatečně veliký, co se týká počtu zákazníků nebo 

kupní síly, aby byl prodej hospodárný – aby se vyplatilo investovat do postupů, 

produktů, nastavení péče, servisu. 

- Identita – představuje jasnou identifikaci subjektů segmentu, určení modelu jejich 

chování při nákupu, tedy i postupy prodejní.  

- Důležitost – z hlediska podstatných charakteristik nabízeného produktu, ocenění 

přidané hodnoty produktu, realizace zamýšlených cen (přinášející minimálně 

alespoň očekávaný profit).  

- Dostupnost – podnik musí být schopen nalézt efektivní způsoby dodání produktů 

a obsluhy zákazníků, musí být možné snadno komunikovat s určitou skupinou 

zákazníků. 

- Stabilita – perspektiva segmentu, perspektiva oboru, loajálnost zákazníků.  

- Rychlost získání – souvisí s realizací cílů podniku v daném čase – dle plánu 

a  záměru podniku, prodeji určeného objemu produktů, dosažení plánovaného 

obratu.3  

 

Uvedené segmentační proměnné, zvláště v podbodech, nelze považovat za  

doktrínu. Segmentace a částečně i targeting jsou jedinou oblastí marketingu, která není 

apriori zaměřená na zákazníka, ale na vlastní společnost. Rozhodování o výběru 

segmentačních kritérii, i volba mezi jednotlivými segmenty, závisí především od  

potenciálu dané firmy – možností technologií, výrobních kapacit, kvalitě a počtu lidských 

zdrojů, finančních možností a dalších specifických aspektech. Přesto, že se jedná 

o strategické – tedy dlouhodobé rozhodování, musí být navržené směry neustále 

konfrontovány nejen s měnícími se potřebami trhu, ale také s dynamikou vývoje 

společnosti.  

 

                                                 
3 ŠAŠEK, M., Řízení vztahů se zákazníky (Jak uspět na trzích B2B). I. vydání.  Praha: Management Vysoká 

škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 40 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-025 
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Krokem následujícím po segmentaci a targetingu, je positioning. Provázanost všech 

prvků STP je zřejmá: jestliže úkolem segmentace je rozdělit trh na základě společných 

charakteristik, úlohou targetingu pak na základě pečlivě promyšlených kritérií zvolit 

nejvhodnější segmenty (subsegmenty), obojí je pak jednoznačně umožněno díky 

odlišnostem v potřebách a individualitě zákazníků, positioning komunikuje směrem ke 

 klientovi a umožňuje vytvořit v jeho mysli představu o vlastnostech výrobků (služeb), 

často také o samotných ideích společnosti. Positioning úzce souvisí s budováním značky, 

s vytvářením povědomí o firmě.  

 

Strategickým úkolem positioningu je vymezit produkt (službu) vůči konkurenci 

a dosáhnout představy jedinečnosti v myslích potenciálních a stávajících zákazníků 

(spotřebitelů). K tomuto účelu pak v jednotlivých krocích slouží marketingové 

nástroje.[19]  
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2 Marketingový mix 

2.1 Produkt 

Produktem je z hlediska marketingu myšlen nejen samotný výrobek či služba, ale 

také obal, design, značka, servis, služby, které jsou ve spojení s produktem poskytovány.  

 

Produkt zaujímá v rámci marketingových nástrojů dominantní postavení. 

Produktem (v marketingu) je jakákoliv nabídka, která je uvedena na trh za účelem 

uspokojení určité potřeby. Proto v souvislosti s produktem hovoříme o třech vrstvách, kde 

právě samotný výrobek, zboží nebo služba tvoří první vrstvu. Druhá vrstva zahrnuje obal, 

design, sílu a hodnotu značky, ale také jeho kvalitu. Třetí vrstva jsou pak myšleny zmíněné 

doprovodné služby: instalace a případné proškolení obslužného personálu, záruka, servis, 

možnosti financování (úvěr, leasing), rychlost dodávky. [5] 

 

Jádro produktu, tedy samotný výrobek nebo služba, je základnou pro všechny další 

vrstvy. Od „kotlerovského pojetí“ totálního produktu se poněkud odlišuje komplexní 

produkt R. de Maricourta4: 

J – jádro výrobku je souhrn jeho základních fyzikálních a chemických charakteristik, které 

jsou objektivně měřitelné, 

S – široce pojaté služby mohou prodeji předcházet, doprovázet ho nebo být poskytovány 

v průběhu užívání výrobku (poradenství, servis, záruky,…) 

I – image je představa o výrobku (firmě nebo značce), která vzniká ve vědomí spotřebitelů 

a je založena na tom, co o výrobku vědí, co si o něm myslí a co k němu cítí. 

 

Klasickou třístupňovou analýzu doplnil Šašek o čtvrtou sféru: potenciál produktu 

pro odlišení se. Jak udává, je tato sféra nejdůležitější pro řízení vztahů se zákazníky, neboť 

právě tam se nachází prostor pro odlišení, následně pro zaujetí potenciálního zákazníka 

a jeho získání. [16] 

 

                                                 
4 HECZKOVÁ, M. Marketing. Distanční studijní opora, Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra marketingu, s. 164 
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Obrázek 2: Totální produkt podle Philipa Kotlera  
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Tento prostor je oblastí přidané hodnoty pro zákazníka, hlavní oblastí pro odlišení 

se od konkurence. Proto, aby se stal produkt pro zákazníka zajímavým, je však třeba 

nabídnout něco navíc, něco, co splňuje, ba překonává jeho očekávání. Pak bude 

zákazníkem preferován před ostatními produkty. [1]  

 

2.1.1 Členění produktu 

Nejběžněji užívané bývá členění produktu na:  

- spotřební výrobky a služby,  

- průmyslové (zpracovatelské) výrobky a služby. 

 

Vzhledem k tomu, že cílem této práce je analýza marketingového mixu průmyslové 

firmy, zaměříme se pouze na druhou kategorii – tedy na průmyslové zboží (služby). Kotler 

klasifikuje průmyslové zboží následovně:  

1. materiály a díly: 

-    suroviny (zemědělské produkty a přírodní zdroje) 

-    zpracované materiály a díly (kdy materiály jsou obvykle dále zpracovávány, díly 

vstupují do dokončovaného výrobku bez dalších změn),  
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2. kapitálové položky: 

-    nemovitosti,  

-    vybavení (životnost kratší než jaká je u nemovitostí, ale delší než u provozního 

materiálu), 

-    provozní materiál (položky údržby a oprav, provozní položky),  

3. obchodní služby: 

-    údržbářské a  

-    opravárenské služby. [11]   

 

2.1.2 Analýza produktu 

Jak bylo řečeno, analýza marketingového mixu, je analýzou všech jeho částí. 

Produkt je hlavním prvkem marketingového mixu, všechny ostatní prvky jsou jednoznačně 

svázány s jeho existencí.  

 

Analyzovat produkt je možné ze dvou ve dvou významných rovinách: 

1. z hlediska jednotlivých charakteristik všech sfér produktu:  

- kvality,  

- výkonu, 

- formy či provedení,  

- designu,  

- značky,  

- modifikovatelnost apod.  

 

2. z hlediska ziskovosti a úspěšnosti: 

- objem prodejů, 

- podíl na trhu, 

- výdaje, příjmy, bod zvratu, 

- komplexnost výrobkových řad, 

- inovace, 

- investice, 

- konkurenceschopnost. 
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Analýza vlastností produktu bývá úzce spjata s etapou jeho vývoje, což ale 

neznamená, že nemůže být důvodně prováděna i během celého životního cyklu. Někdy je  

uváděna tato fáze jako první, předchází tedy zavádění výrobku (služby) na trh. Je 

charakteristická vysokými náklady. Je nutné si uvědomit, že délka životního cyklu u  

různých produktů není stejná, v případě kovových odpadů je na běžném diagramu 

nezachytitelná. 

 

Přesto ani v této oblasti se nemusí marketéři vyhýbat inovacím z marketingového 

pohledu, tedy pozitivním změnám produktu, které ovšem musí být vnímatelné či 

 rozeznatelné zákazníkem jako pro něj přínosné. Inovace produktů se mohou týkat 

jakýchkoliv jeho vlastností, které utváří daný komplexní (totální) produkt, všech jeho 

úrovní či vrstev. [4] 

  

Prognózy vývoje objemů prodeje a růstu (poklesu) tržeb umožňují predikovat bod 

zvratu. Jeho dosažení nemusí být vždy záležitostí vlastní nedostatečnosti produktu a při 

eliminaci původu neefektivity, nemusí vést k jeho zániku.   

 

Analyzování produktu je spojeno s rozborem vnitřního a vnějšího prostředí, 

testováním produktového portfolia a postavení firmy na trhu. Pro tyto účely jsou 

využívány různé typy analýz: SWOT analýza, SPACE, PEST a jejich modifikace, 

maticové analýzy produktového portfolia, metody BCG, GE a jiné. Jmenované analýzy 

jsou týmovou prací napříč všemi podnikovými útvary a jejich validita závisí na vysokých 

odborných znalostech všech zainteresovaných specialistů.  

 

2.2 Cena 

Cena je v ekonomické teorii definována jako specifická forma směnné hodnoty 

vyjádřená v převážně v penězích jako všeobecném ekvivalentu. [19] Jak uvádí Kotler, cena 
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je jediným prvkem marketingového mixu, který přináší zisk.5 Tvorba ceny je ovlivňována 

externími i interními faktory, jimiž jsou:6  

 

- Charakter trhu, 

- charakter poptávky,  

- konkurence,  

- jiné faktory. 

 

- Marketingové cíle firmy,  

- strategie marketingového mixu, 

- náklady,  

- začlenění tvorby ceny do organizace. 

 

Metody tvorby cen se liší nejen vlivem cenové politiky, tedy cílů, které společnost 

sleduje a o jejichž dosažení usiluje s pomocí adekvátně zvolené ceny, ale také podle 

charakteru produktu.  

 

2.2.1 Cenová politika 

Podniky stanovují ceny jednak v případě vývoje nového výrobku, jeho inovací 

nebo vstupu na nové trhy, ale také pokud si změnu ceny vyžádá nově vzniklá situace na 

stávajících trzích. Některé produkty své ceny mění velice často (není zde řeč o slevách, 

výprodejích) v závislosti na pohybu ceny na trhu s kovovými odpady a samozřejmě 

v závislosti na produkci hutních společností, potažmo na vývoji odbytu železa. V takovém 

případě však nelze hovořit o změně cenové politiky. 

 

Kotler rozkládá postup při stanovování ceny do následujících šesti kroků:  

1. Stanovení cílů při tvorbě ceny. Společnost sleduje pět základních cílů:  

- přežití,  

                                                 
5 KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, 412 - 

469 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
6 HECZKOVÁ, M. Marketing. Distanční studijní opora, Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra marketingu, s. 208, upraveno autorem 

Interní faktory 

Externí faktory 
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- maximální současný zisk,  

- maximální tržní podíl,  

- sbírání smetany z trhu,  

- vedoucí postavení v kvalitě produktů,  

- ostatní cíle. 

2. Zjišťování poptávky. Různé ceny vedou k různé úrovni poptávaného množství. 

V tomto kroku je třeba se zaměřit zejména:  

- Citlivost na cenu,  

- odhad křivek poptávky,  

- cenová pružnost poptávky.  

3. Odhadnutí nákladů. Jestliže poptávka vytváří cenový strop, pak náklady tvoří 

spodní hranici ceny.  

4. Analýza nákladů, cen a nabídek konkurentů.  

5. Výběr metody stanovování cen.  

6. Volba konečné ceny. [11] 

 

Zachování kontinuity těchto kroků má své opodstatnění. Nejen cena, ale i ostatní 

prvky marketingového mixu musí vycházet ze strategie podniku, z pozicování produktu. 

Z těchto znalostí je možno také vycházet při zkoumání citlivosti poptávaného množství na 

cenu, její cenové elasticitě a odhadování průběhu její křivky. Jestliže společnost ví, 

v jakém cenovém pásmu se bude její produkce pohybovat a je schopna určit zájem o ni při 

určitých cenových úrovních, musí následovat odhad nákladů a to nejen vlastních, ale 

i nákladů konkurence. [11] 

 

2.2.2 Volba metody stanovování ceny 

Volba metody stanovení ceny zásadní význam pro vytváření zisku. Existují dva 

základní směry, kterými se metody tvorby cen ubírají:  

- metody zaměřené na náklady, 

- metody zaměřené na trh. 

 

Klasické nákladové metody se opírají o výpočet ceny pomocí kalkulačních vzorců. 

Do vzorce bývají dosazovány přímé a nepřímé (režijní) náklady, případně (což lépe odráží 
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skutečně vynaložené prostředky) náklady fixní a variabilní. Následně je připočítán 

očekávaný zisk jako přirážka, případně je využito výpočtu krycího příspěvku (na úhradu 

fixních nákladů a zisku). Modifikaci těchto poměrně simplexních metod představuje tvorba 

cen cílovou návratností, kde firma stanovuje cenu, která jí pomůže k cílové míře 

návratnosti investic (ROI). [11] Metoda ovšem předpokládá určitý objem prodeje. Nejnižší 

únosnou produkci je možné zjistit analýzou bodu zvratu.  

 

Nákladově orientované metody jsou stále nejčastěji využívanými, bohužel 

nerespektují chování trhu: konkurence, zájem zákazníků, křivku poptávky.  

 

Metody zaměřené na trh jsou buď orientované na zákazníka, či na konkurenci. 

Vycházení z cen konkurence je také velmi častá metoda, cena se obvykle stanovuje ve 

vazbě na strategii buď přibližně stejná (nevýhodou je snadná zaměnitelnost), vyšší 

(problém nastane, pokud nebude akceptována zákazníky) nebo i nižší (úskalím může být 

vyprovokování cenové války).  

 

Za promarketingově orientované metody lze považovat ceny přizpůsobené 

očekáváním zákazníků: ceny podle hodnoty, nebo také podle vnímané hodnoty. V prvém 

případě usiluje firma pomocí ostatních marketingových nástrojů o vytvoření představy, 

jakou má výrobek zaujímat v myslích zákazníků. V druhém případě se společnosti snaží 

najít konsensus mezi vysokou kvalitou a cenou pomocí důmyslného zefektivnění procesů 

a tím podstatného snížení nákladů. Oba případy popisuje Kotler v knize Marketing, 

management a uvádí jako příklad např. firmy Caterpillar nebo Ikea.  

 

Volba konečné ceny by měla zohledňovat všechny uvedené aspekty, to znamená 

možnosti podniku – náklady a jejich zeštíhlování, možnosti konkurence, především pak by 

měl být brán zřetel na vývojové tendence poptávky a návazně na skutečnou kupní ochotu 

a zájem zákazníků.  

 

2.3 Distribuce 

Pojem distribuce byl v pojetí 4P mixu nahrazen slovem „Place“ nebo také 

„Placement“. Nicméně jako český ekvivalent pro tento prvek volím původní název, který 



 

 

17 

 

dostatečně vystihuje podstatu věci. Jestliže je vyroben správný výrobek, následně 

stanovena správná cena, je nezbytné, aby byl nabídnut správnému spotřebiteli 

(kupujícímu) ve správném čase a na správném místě a za správných okolností, či 

podmínek.7 Distribuce bývá často zaměňována s logistikou, nicméně je třeba si uvědomit,  

že logistika je filosofií efektivity procesů, distribuce pak efektivním naplněním této 

filosofie. 

 

Součástmi distribuční politiky jsou z pohledu marketingu:  

• Procesy fyzického přemisťování,  

• změny vlastnických vztahů 

• a nehmotné procesy.8  

 

Všechny tyto součásti distribuční politiky jsou vzájemně provázané a mají paralelní 

průběh. 

 

2.3.1 Distribuční cesty 

V praxi existují dvě základní úrovně distribučních cest: přímá úroveň, kde zboží 

(službu či výrobek) prodává sám výrobce, cesta je tedy omezena na dualismus výrobce 

a kupujícího a nepřímá úroveň, kde mezi tyto subjekty vstupují další články: velkoobchod, 

maloobchod, obchodní zprostředkovatel…). Volba úrovně má významný vliv na efektivitu 

a náklady i na další aspekty podnikání – například udržení dobrého jména a pověsti. 

Průmyslové trhy jsou specifické, politika distribuční cesty je zde tvořena buď na přímé 

úrovni, případně tu vystupují také obchodní zástupci či zprostředkovatelé a průmysloví 

distributoři.  

 

Jak uvádí Foret, základní funkce distribučního kanálu spočívá v překlenutí 

časových, prostorových a vlastnických rozdílů mezi producenty produktů a jejich 

uživateli. [3] Činnosti jsou rozloženy do následujících oblastí:  

                                                 
7  KOTLER, P., ARMSTRONG, G., CUNNINGHAM, P., H. Principles of marketing. 4th Canadian ed. 

Scarborough: Prentice Hall Canada, 1999. xxix, 803 s. ISBN 0-13-679267-7. 
8 HECZKOVÁ, M. Marketing. Distanční studijní opora, Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra marketingu, s. 187, upraveno autorem 
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1. výzkum trhu,  

2. propagace odbytu,  

3. získávání kontaktů, navazování vztahů s potenciálními odběrateli,  

4. transformace a přizpůsobení produktu potřebám zákazníků spočívající 

především v třídění, kompletaci, balení, ale také úpravách zboží,  

5. vyjednávání a zprostředkování, dosáhnutí dohody o ceně a ostatních 

podmínkách,  

6. fyzická distribuce – doprava a skladování,  

7. financování 

8. přebírání rizika.9  

 

Jak bylo zmíněno, jedním ze specifik B2B trhů je využívání žádného nebo 

minimálního počtu mezičlánků prodeje. Některé z uvedených oblastí mohou být zajištěny 

externě, což však není předmětem rozšíření distribučního kanálu.  

 

2.3.2 Logistika 

Logistické procesy jsou obsaženy ve všech distribučních činnostech. Za výstupy 

logistického systému považujeme konkurenční výhodu, využití času a místa, efektivní 

zásobování zákazníka a poskytování souboru logistických služeb tak, že se logistika stává 

kapitálem podniku. Význam logistiky v oblasti nákupu, zpracování a prodeje železného 

šrotu je nepopiratelný. Výsledný produkt je standardizován, strategie cenové politiky má 

svá omezení daná oblastí tohoto podnikání a tak se distribuční politika a logistika vedle 

správně zvolené komunikace s dodavateli stává nejdůležitějším nástrojem marketingového 

mixu. Nejde jen o úsporu nákladů a efektivní řízení toku materiálů a prodejního artiklu, 

včetně souvisejících procesů napříč firmou (počínaje nákupem a konče obdržením úhrady 

od zákazníka). Úspěšná logistika přidává hodnotu produktu směrem k zákazníkovi, dobrý 

komunikační mix směrem k dodavatelům – zákazníkům.  

 

Americká organizace The Council of Logistics Management (CLM) definuje pojem 

logistické řízení takto: „Logistické řízení je proces plánování, realizace a řízení 

                                                 
9 FORET, M. Marketingová komunikace, 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006, 202 s.  

  ISBN 80-251-1041-9 
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efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa 

vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.“ 

 

2.4 Marketingová komunikace 

Řada podnikatelských subjektů ani dnes nedokáže kvalitně komunikovat se svým 

okolím (nevyjímaje ty nejdůležitější - zákazníky, nezvládají dokonce ani nejtriviálnější 

principy, o něž se opírá komunikace s vlastními zaměstnanci. Přitom právě marketingová 

komunikace má ze všech prvků marketingového mixu nejvíce co dělat s image firmy 

a s firemní kulturou. Její úroveň velkou měrou ovlivňuje pohled na firmu, její vnímání 

okolím a může pozitivně, leč také negativně nasměrovat vůči firmě veřejné mínění. 

Marketingová komunikace jako výrazuschopnost podniku tak úzce souvisí s podnikovou 

identitou. Jedna z definic marketingu jej vysvětluje jako zjišťování a naplňování 

společenských a lidských potřeb – a to se ziskem. [11] Tato definice má velmi blízko 

k vyjádření smyslu existence podniku. Z tohoto důvodu by měla být jakákoliv firemní 

komunikace chápána v širším smyslu zároveň jako komunikace marketingová.  

 

Takto vnímaná komunikace je integrovaným prostředkem vyjádření firmou 

zastávaných hodnot, které nesmí být ve vzájemném rozporu: integrovaná komunikace 

nesmí být oddělitelná od ostatních prvků marketingového mixu. V podstatě už nehovoříme 

pouze o integrované komunikaci, nýbrž o integrovaném marketingu, kde všechny jeho 

komponenty nemohou být ve vzájemném rozporu. [14] 

 

2.4.1 Komunikační mix 

Komunikační mix tvoří osobní a neosobní formy komunikace, přičemž osobní formu 

reprezentuje osobní prodej a neosobní formy pak zahrnují reklamu, podporu prodeje, 

přímý marketing, public relations a sponzoring. Kombinací osobní a neosobní formy jsou 

veletrhy a výstavy.
10 Počet prvků komunikačního mixu se může lišit, stejně tak jako se liší 

počtem i mix marketingový.  

 

                                                 
10 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ H. Moderní marketingová komunikace, 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2010, 42 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 
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Obdobně platí také pravidlo optimální „promíchání“ všech ingrediencí tak, aby 

bylo efektivně dosaženo stanovených cílů. Ze všech prvků marketingového mixu je 

stanovení rozpočtu pro tuto oblast nejobtížnější.  

 

Optimalizace komunikačního mixu je ovlivněna především těmito faktory:  

� podstatou trhu,  

� podstatou výrobku nebo služby,  

� stadiem životního cyklu,  

� cenou,  

� disponibilními finančními zdroji.11 

 

Maximální účinek s minimálními náklady je jedním ze základních požadavků při 

stanovování rozpočtu na marketingovou komunikaci. Kotler popisuje 4 standardní metody 

využívané při rozhodování o optimálním rozpočtu:  

� metoda přijatelného rozpočtu,  

� metoda procenta obratu,  

� metoda shody s konkurencí,  

� metoda cíle a jeho dosažení. [11]  

 

Metoda přijatelného rozpočtu je využívána tam, kde management společnosti 

spatřuje v takto vynaložených prostředcích v podstatě „vyhozené peníze“. Pokud jsou 

právě volné zdroje, mohou být k financování komunikačního rozpočtu použity, ale 

v žádném případě není takový výdaj chápán jako investice. Není brána v potaz jeho 

návratnost.  

 

Metoda procenta z obratu se příliš neliší od předchozí ve způsobu nazírání na 

komunikační výdaje. V její prospěch hovoří pouze určitá pravidelnost a alespoň snaha 

o vytvoření rámce pro měření účinků vynaložených prostředků na podporu prodeje. 

Nicméně ani tato metoda nepohlíží na finanční zajištění rozpočtu komunikačního mixu 

                                                 
11 PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ H. Moderní marketingová komunikace, 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2010, 45 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 
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jako na investici. Neboť investice může otevírat nové příležitosti. Je vstupní branou na 

 nové trhy a návratnost investice v krátkém období není jediným měřítkem jejího úspěchu.  

 

Metoda shody s konkurencí je podporována řadou argumentů. Jedním z nich je 

přesvědčení, že výdaje konkurentů představují kolektivní moudrost odvětví.12 Je to velmi 

umírněný postoj a potírá individualitu jednotlivých tržních subjektů, přičemž dosažení 

pozitivního odlišení od konkurence představuje jednu z nejvýznamnějších konkurenčních 

výhod.  

 

Metody cíle a jeho dosažení představuje aktuálně nejefektivnější způsob. Zásadou 

je stanovení specifických cílů, zadáním úkolů vedoucích k jejich dosažení, odhadnutím 

předpokládaných nákladů a měřením výsledků – kontrole úspěšnosti celého procesu. [11]  

 

Stanovení cílů při tvorbě komunikačního mixu obsahuje také otázku volby správné 

komunikační strategie. Praxe rozeznává dvě základní strategie, jimiž jsou strategie tlaku 

a strategie tahu (push a pull strategie).  

 

Úkolem pull strategie je stimulace poptávky konečného spotřebitele, který následně 

vyvine tlak na distribuční cestu. Mezi nejčastěji užívané prvky komunikace v rámci této 

strategie patří reklama a podpora prodeje.  

 

Naopak push strategie spoléhá spíše na osobní prodej a odlišnými technikami 

podpory prodeje. Tento typ strategie je využíván především na průmyslových trzích. [15]  

 

Obě strategie je možno účinně kombinovat. Reklama spojená s osobním prodejem 

může i na průmyslových trzích přispět k dosažení vyššího obratu a naopak osobní prodej 

může významně posílit marketing spotřebního zboží. [11]  

 

 

 

                                                 
12 KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, 592 s. 

ISBN 978-80-247-1359-5. 
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2.4.2 Prvky komunikačního mixu  

Reklama 

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace idejí nebo 

služeb.13 Teorie hovoří o tom, že jde o poměrně levnou a rychlou formu komunikace se 

 zákazníkem. Zadavatelé – firmy platící za reklamní kampaně většinou nesouhlasí s prvním 

tvrzením, každopádně i oni by měli být přesvědčeni alespoň o rychlosti a   efektivitě této 

metody. Aby byla reklama skutečně efektivní, je nutné si stanovit cíle, kterých má být 

pomocí reklamy dosaženo. Kotler ve svých pracích uvádí 5 M (mission – poslání, money – 

peníze, message – sdělení, media – média, meassure – měření), které by měly být při 

tvorbě reklamního programu zohledněny.  

 

Důležité je rozhodnutí o typu sdělení – podle účinku, jehož má být tímto sdělením 

dosaženo. Rozlišujeme reklamu informativní, přesvědčovací, připomínkovou 

a posilující. [11] Není účelem této práce charakterizovat podrobně všechny druhy 

a možnosti reklamy. Nakonec každý z prvků nejen mixu marketingového, ale 

i jednotlivých submixů, by mohl být předmětem samostatné práce.  

 

Dalším krokem je výběr média, jako nositele sdělení směrem ke klientovi. I zde je 

nutné přihlédnout k účelu reklamy a posoudit vhodnost média vzhledem k typu produktu 

nebo k cílové skupině. Možnosti jsou nepřeberné, uplatňuje se tu významně kreativita, 

nápady, na druhou stranu je při vytváření reklamy dbát na určitá legislativní omezení.  

 

Podpora prodeje 

 Foret pragmaticky a zároveň velmi realisticky říká, že v případě podpory prodeje 

nejde v podstatě o nic jiného, než o obdarovávání obchodních partnerů, prodejců, 

zákazníků, případně dalších klíčových osobností. Uvádí také, že podpora prodeje využívá 

krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci a urychlení 

prodeje, odbytu. [3]  

                                                 
13 KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, 606 s. 

ISBN 978-80-247-1359-5 
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Podporu prodeje podnik může směrovat k zákazníkovi, ale také k obchodním 

partnerům a  prodejnímu personálu. Podle adresáta se tak liší i použité podpůrné prodejní 

prostředky. Jako podpora prodeje jsou také vnímány výstavy a veletrhy.  

 

Mezi často používané prostředky patří dle Foreta u zákazníků:  

1. vzorky produktu (umožní produkt vyzkoušet, ochutnat), mohou být zdarma či 

za symbolickou cenu,  

2. kupóny, které umožní zákazníku získat při nákupu určitou slevu (zkracuje se tak 

doba testování produktu nebo jsou naopak využívány ve fázi zralosti produktu 

jako stimulant poptávky),  

3. prémie (produkt je nabízen zdarma nebo za část ceny – při koupi velkého balení 

pracího prášku dostane zákazník zdarma aviváž),  

4. odměny za věrnost (věrnostní karty),  

5. soutěže a výherní loterie (výhra může mít různou podobu, obvykle dává 

zákazník přednost drobné pozornosti již při nákupu, než atraktivní a drahé ceně, 

jejíž získání je však v rukách náhody – slosování),  

6. veletrhy, výstavy (prezentace výrobků, především novinek),  

7. rabaty jako slevy z prodejní ceny. [3] 

 

Stimulovány jsou také obchodní mezičlánky. I zde se nabízí množství forem: 

soutěže, motivační programy, dodávky zboží zdarma, kooperace v oblasti reklamy, 

reklamní předměty, katalogy, školení, zápůjčky přístrojové techniky, vybavení.  

 

Přímý marketing 

Přímý marketing představuje podle Přikrylové určitou syntézu nástrojů marketingu 

(reklamy, podpory prodeje a výzkumu trhu). [15] Toto tvrzení má své opodstatnění, což 

vyplývá z aktivit jednotlivých forem. FEDMA  (evropská federace pro direct marketing) 

člení prvky přímého marketingu následujícím způsobem:  

� Direct mail: jakýkoli propagační materiál dodaný spotřebiteli prostřednictvím 

pošty, včetně poštovních objednávkových katalogů. 

� Telemarketingové služby: systematické využívání telefonu s cílem vytvořit 

prodej, uskutečnit prodej nebo udržovat vztah se zákazníkem (CRM).  
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� Reklama vyžadující přímou odpověď: reklamy ve sdělovacích prostředcích (tj. 

v televizi, rozhlase a tisku), spotřebitel může kontaktovat inzerujícího přímo (např. 

prostřednictvím kupónu, zavoláním na bezplatné telefonní číslo…). 

� Online marketing: komerční nabídky, smluvní informace a komerční komunikace 

poskytovaná marketéry na webové stránce.14 

 

Přímý marketing přináší řadu výhod, které vyplývají z lepší možnosti měření 

účinků, zacílení či osobnějšího přístupu. Na druhou stranu je nutné zvážit etickou (hranice 

mezi zajímavě, ale ohleduplně učiněnou nabídkou a obtěžováním) a právní problematiku 

(souhlas obesílaného klienta, opt-in).  

 

Public relations 

PR je jednoznačně nejširší oblastí z celého komunikačního mixu. Představuje 

plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, 

porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými a důležitými skupinami veřejnosti 

(v zahraniční literatuře označovány jako public nebo stakeholders). [3] Pokud existují 

tendence záměny PR a reklamy, jsou chybné, neboť mezi těmito nástroji komunikace jsou 

velmi podstatné rozdíly. Mezi ty nejpodstatnější patří efekt v časovém horizontu, který je 

u  reklamy krátkodobý, kdežto u PR dlouhodobý, dále forma komunikace – u PR je 

to dialog, reklama naproti tomu nabízí monolog a následně fakt, že prostředky PR nejsou 

přímo nabízeny výrobky nebo služby společnosti. Podpora PR jde dále, za hranice daného 

produktu. Jde o podporu dobrého jména firmy, podporu podnikových aktivit. Často se říká,  

že PR je využíváno především jako forma krizové komunikace. Samozřejmě je vliv public 

relations v takových vypjatých okamžicích nesporný, nicméně budování vztahů 

s veřejností je otázkou spíše prevence, než pouhé hašení požáru. Ostatně krizová 

komunikace jako součást krizového managementu je samostatnou disciplínou.  

 

Veřejnost z pohledu public relations můžeme členit na externí a interní. Externí 

veřejnost není v přímém vztahu ke společnosti. Řadíme sem obyvatelstvo, média, 

středoškolské a vysokoškolské pedagogy, vládní a správní úředníky, občanská a obchodní 

                                                 
14 Table of Contents. Přehled direct marketingových a interaktivních marketingových aktivit v Evropě. 

(14.4.2003), [online] [cit 2011-11-9], URL: http://www.dimar.cz/news/statistiky.doc 
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sdružení, finanční kruhy, lobbistické a jiné nátlakové skupiny. V přímém vztahu je interní 

veřejnost: zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, obchodní partneři nebo vlastníci. [15] 

 

V souvislosti s PR je nezbytné zmínit také význam médií. Velmi zjednodušeně 

řečeno: média jsou těmi, které je dobré mít na své straně. Schopnost médií ovlivnit 

veřejnost je všeobecně známá. Proto existuje řada příruček, návodů a metod, jejichž 

úkolem je dosáhnout pozitivní spolupráce s tiskem, televizí, rozhlasem a dalšími 

ovlivňovateli veřejného mínění.   

 

K nástrojům komunikace v oblasti PR patří pořádání eventů, tiskových konferencí, 

meetingů, vydávání vlastních periodik, můžeme zde zařadit dokonce i účast na výstavách 

a  veletrzích.  

 

Sponzoring 

Sponzoring bývá některými autory uváděn jako součást PR, jiní mu vyhrazují 

pozici samostatného prvku komunikačního mixu. Kořeny sponzoringu mají svůj původ 

v mecenášství (Gaius Clinius Maecenas), jeho smysl v současnosti je však naprosto 

rozdílný.  

 

Foret definuje sponzoring jako cílené financování ostatních subjektů za účelem 

vytvoření dobré pověsti firmy.
15

 Pokud se nechceme dále ptát po účelu vytvoření dobré 

pověsti, je možná příhodné doplnit: s cílem násobné návratnosti této investice.  

 

Sponzoring má proti reklamě mnoho výhod. Jeho pomocí lze obejít různá 

legislativní omezení, zasahuje velmi přesně cílovou skupinu, jeho prostřednictvím se 

utužují neformální až přátelské vztahy se sponzorovanými subjekty a mnohé další. 

Především pak sponzoring určitým způsobem příjemce zavazuje – ať už je si toho vědom 

nebo nikoliv.  

                                                 
15 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006, s. 296. ISBN 80-251-1041-9. 
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3 Analýza marketingového prostředí, výběr metod 

V návaznosti na hodnocení úrovně marketingového mixu lze provádět analýzu 

postavení podniku na trhu a v rámci prostředí, jehož je součástí. Konkretizace jednotlivých 

faktorů vnějšího i vnitřního prostředí umožňuje odhalit slabiny, silné stránky, možné 

hrozby, či příležitosti, eliminovat rizika vyvstávající z neefektivního využívání firemních 

zdrojů, nedostatečného přizpůsobení se technologickému vývoji a predikovat budoucí 

vývoj. Marketingová analýza prostředí je tak jedním z důležitých podkladů pro strategické 

plánování.  

 

Marketingové prostředí lze přirovnat k živému organismu: neustále se vyvíjí, má 

své zákonitosti, změna u jedné z jeho částí vyvolává řetězovou reakci pozitivních 

i negativních následků.  

 

Nejčastěji je marketingové prostředí členěno na vnější a vnitřní. Vnitřní prostředí je 

tvořeno materiálovými, finančními a lidskými zdroji, jimiž firma disponuje. Vnější 

prostředí dále rozdělujeme na mikroprostředí a makroprostředí.  

 

Mezi faktory mikroprostředí náleží:  

- dodavatelé,  

- odběratelé,  

- partnerské a spolupracující organizace,  

- zákazníci,  

- konkurence,  

- veřejnost.  

 

Makroprostředí je tvořeno faktory:  

- demografickými,  

- politickými,  

- legislativními,  

- ekonomickými,  

- sociokulturními,  

- geografickými,  
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- technologickými,  

- ekologickými,  

- ostatními. [5] 

 

3.1 Výběr metod analýzy marketingového prostředí 

Existuje celá řada metod a modelů, které jsou při tvorbě analýzy využívány. 

Následně jmenované metody a modely budou užity v praktické části diplomové práce při 

zpracování vlastní analýzy.  

 

Pro hodnocení vnitřního prostřední bude použita metoda VRIO, jejíž název je 

zkratkou jednotlivých anglických názvů hodnotících kritérií. Model je založen 

na hodnocení zdrojů, které jsou následovně hierarchicky řazeny: 

� value (hodnota),  

� rareness (vzácnost),  

� imitability (napodobitelnost), 

� organized (organizovanost, schopnost využít konkurenční výhody). [18] 

 

Metoda je zaměřena na zdroje firmy (fyzické – technologické vybavení, výrobní 

plochy, lidské – sociální klima, počet a struktura zaměstnanců, proinovační prostředí, 

finanční – disponibilní kapitál, rentabilita provozu, likvidita, nehmotné – know how, 

image, znalost trhu).16   

 

Vnější prostředí bude hodnoceno pomocí těchto metod:  

a) PESTEL analýza bude využita k vyhodnocení faktorů makroprostředí. 

Analyzovány tak budou politicko-právní, ekonomické, sociokulturní, 

technologické a ekologické faktory. 

b) Mikroprostředí bude analyzováno pomocí Porterova modelu pěti sil:  

1. vyjednávací síla zákazníků,  

2.  vyjednávací síla dodavatelů,  

3. hrozba vstupu nových konkurentů, 
                                                 
16 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008, s. 88. ISBN 978-80-

247-2690-8. 
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4. hrozba substitutů, 

5. rivalita firem působících na daném trhu.17  

 

Ke komplexnímu hodnocení pozice firmy při využití výstupů z uvedených analýz 

pak bude použita SWOT analýza. Touto metodou jsou analyzovány silné a slabé stránky 

firmy, nacházející se ve vnitřním prostředí a příležitost a hrozby, které přicházejí 

z prostředí vnějšího. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: nakladatelství C. H. Beck, 2003, s. 

46. ISBN 80-7179-578-X. 
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4 Společnost Trojek, a.s., historie a současnost 

Společnost Trojek, a.s., se zabývá nakládáním s ocelovými odpady a barevnými 

kovy a obchodní činností v této oblasti na území České republiky. Původní firma byla 

založena již v roce 1994, tehdy ještě jako společnost s ručením omezeným, Ing. Zdeňkem 

Trojkem. Ještě v polovině 90. let měla společnost pouze regionální charakter, během 

dalších rozšířila svou činnost do oblasti Zlínska, Valašska, byla vytvořena pobočka 

v Kolíně. Aktivity firmy přesáhly i hranice státu a firma dnes působí také na Slovensku 

a v Polsku.  

 

Dynamický rozvoj společnosti byl podmíněn dobrou finanční stabilitou vhodnými  

investicemi mimo jiné i v oblasti technického vybavení. Znásobil se i počet zaměstnanců 

z původních 10-ti na 150, což dle některých kritérií řadí firmu již mezi střední podniky. 

Dnes tato rodinná firma dosahuje úctyhodného obratu cca 5,0 mld. Kč ročně, množství 

vyexpedovaného ocelového odpadu je cca 550 tisíc tun ročně. Firma Trojek, a.s. má 

v současné době 16 provozů a podíly v 5 společnostech (včetně podílů u dvou společností 

v Polsku a na Slovensku). 

 

Respektování a dodržování ekologických norem je jednou z priorit a součástí 

filozofie společnosti, firma je certifikována dle norem ČSN EN ISO řady 9000:2009 

a ČSN EN ISO řady 14000:2005.  

 

Motto firmy: „Nebereme šrot na lehkou váhu“ vyjadřuje snahu vedení společnosti 

o  poctivý a profesionální přístup ke svým obchodním partnerům – dodavatelům 

i odběratelům. 
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5 Analytická část – prvky marketingového mixu 

Nastavení marketingového mixu je u společností, které se zabývají výkupem, 

zpracováním a prodejem kovového odpadu obousměrné. Tato skutečnost je zachycena 

na schématu dodavatelsko-odběratelských vztahů u Trojek, a.s., kde je na první pohled 

patrná závislost vykupující společnosti na nákupech šrotu od jeho dodavatelů.  

 

Marketingový mix se tak projevuje ve dvou rovinách – na straně vstupu jde 

o nabídku výkupu, případně zprostředkování prodeje kovového odpadu, na straně výstupu 

vlastní upravený kovový šrot, druhotná surovina, jak ukazuje následující schéma. 

Analogicky je možné tento vztah označit jako (poněkud abstraktně) službu. V některých 

zásadních bodech zde mají dodavatelé shodné rysy s odběrateli: podnik usiluje o získání 

přízně odběratele a snaží se vzbudit jeho zájem s cílem prodat mu své zboží (výrobek, 

službu). Stejně tak společnost v tomto segmentu podnikání navíc usiluje o přízeň 

dodavatele a  potřebuje vzbudit jeho zájem s cílem nakoupit od něj. Jde tedy o to, aby 

občan XY nebo firma ABC prodávali právě jemu.    

 

Tato skutečnost ovlivňuje podobu celého marketingového mixu. Tvorba ceny, 

distribuční procesy i komunikační mix je vytvářen jinak pro službu směrem 

k dodavatelům, jinak pro vlastní výrobek – směrem k odběratelům. Vztahy dodavatelé – 

Trojek, a.s. – odběratelé znázorňuje obrázek 3 na následující straně.  
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Obrázek 3: Schéma dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1 Analýza produktu 

Základním stavebním kamenem marketingového mixu je produkt. Ostatní prvky, 

aniž to umenšuje jejich význam, se k němu váží: cena, distribuce, komunikace, případně 

další prvky, o něž lze marketingový mix rozšířit.  

 

Jak je řečeno v úvodu k vlastní analýze marketingového mixu, produktem 

společnosti Trojek, a.s. je jednak nákup kovového odpadu, jednak upravený kovový šrot, 

nově též výrobek – druhotná surovina. Prioritním úsilím podniku je prodat se ziskem, lépe 

– prodávat se ziskem v dlouhodobém horizontu, nicméně bez dodávek kovového odpadu 

by tento cíl nemohl být naplněn. Zaměříme se proto nejprve na vstup.  

 

Vstup je definován nabídkou odběru nepotřebného odpadu za úplatu. Výkup je 

realizován přímo ve sběrnách společnosti, v případě rentabilního množství 

a akceptovatelné vzdálenosti je kovový odpad svážen přímo od dodavatele a řídí se 

„Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Trojek, a.s. 

 

Následující tabulka doplňuje schéma z Obrázku 1:  

 

Tabulka 1: Podíl jednotlivých skupin dodavatelů kovového odpadu na celkovém 

nákupu společnosti  

Dodavatelé: Podíl na 

celkových 

dodávkách (%) 

Hodnota podílu 

v absolutních 

číslech (v tis/t) 

Občané a živnostníci 7 30,8 

Velké externí společnosti, výkup a zpracování kovového odpadu 10 44 

Velké výrobní podniky produkující kovový odpad 22 96,8 

SMP (střední a malé podniky) produkující kovový odpad 16 70,4 

Malé nezávislé sběrny a  provozovny výkupu kovového odpadu 25 110 

Zahraniční dodavatelé 20 88 

Zdroj: informace managementu Trojek, a.s., vlastní zpracování 
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Podíl na výkupu, délka trvání spolupráce a její stabilita a další aspekty (vzdálenost, 

transport dodávky ze země do země, kvalita dodaného šrotu – setříděnost, složení) 

ovlivňují nastavení úrovně poskytované služby: cenu, platební podmínky, přepravu, 

přebírání rizika a jiné.  

 

Kvalitu určuje třídění dle druhu šrotu. Natříděný kovový odpad má samozřejmě 

vyšší výkupní cenu. 

 

Prodej kovového odpadu přináší dodavatelům následující užitek:  

� finanční zhodnocení nepotřebného odpadu,  

� přechod povinností vyplývajících ze Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. 

 

Sekundárně získává prodejce další benefity, jejichž úkolem je diferenciace nabídky 

výkupu a svým obsahem spadají do dalších prvků marketingového mixu (podpora 

prodeje).  

 

Faktory, které především ovlivňují kvalitu nabídky výkupu:  

� rozmístění sběren a provozoven (v případě společnosti Trojek, a.s. pokrývají sběrny 

oblast moravskoslezského kraje s největší koncentrací na Ostravsku),  

� odvoz šrotu zdarma (do určité vzdálenosti a při určité hmotnosti je kovový šrot 

odvážen od dodavatele bez negativního vlivu na cenu výkupu). 

 

Nákup šrotu od první skupiny dodavatelů – občanů a živnostníků má spíše 

nahodilostní charakter, motivace je založena zejména na dostupnosti (vzdálenost) 

a nabízené ceně. Výjimku tvoří tzv. bezdomovci, pro které je prodej kovového šrotu 

opakovaným zdrojem příjmů, jejich nabídka často pochází z trestné činnosti. Tady je třeba 

zdůraznit povinnosti na straně výkupce, které jsou legislativně vymezeny.  

 

Dodávky velkých externích společností mají vždy smluvní rámec. Jejich 

jednorázový objem je realizován většinou v řádech tun, nejde však o pravidelné 

dodavatele.  
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Odpad z výroby velkých podniků, je většinou založen na opakovaných dodávkách, 

může mít dlouhodobý charakter v mnoha případech podložený smluvně. Podobně trvalý 

charakter mají dodávky středních a malých podniků.  

 

Dalším významným dodavatelem jsou pak menší nezávislé sběrny, případně 

takové, jejichž technologický potenciál neumožňuje další zpracování, a  proto kovový 

odpad dále prodávají zpracovatelům „vyššího typu“, jako je právě společnost Trojek, a.s.  

 

Nákup od zahraničních dodavatelů má vyloženě smluvní charakter a je spojen 

s velkou administrativní náročností.   

 

Relativní úspěšnost na trhu výkupu kovového odpadu může být měřena podílem na 

tomto trhu. V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty dlouhodobého průměru 

produkce kovového odpadu v ČR (tabulka č. 4) a průměrné roční nákupy společnosti 

v letech 2008 – 2010.  

 

Tabulka 2: roční produkce kovového odpadu v ČR podle skupin výskytu (v tunách) 

Výrobní šrot (V), vedlejší produkt, který je dále zpracován uvnitř podniku, kde 

vznikl, nevstupuje na trh. 

850 000 

Zpracovatelský šrot (Z), vzniká v souvislosti se strojírenskou výrobou. 490 000 

Amortizační šrot (A), je předmětem sběru od občanské i podnikatelské 

veřejnosti. 

1460000 

Celkové disponibilní množství (součet Z+A) 1950000 

Zdroj – data poskytnutá SVDS –Petrem Millerem. 

 

Tabulka 3: roční výkup kovového odpadu (v tunách) – Trojek, a.s. 

Rok 

2008 450 

2009 370 

2010 500 

Průměrná velikost výkupu 440 

Zdroj: informace managementu Trojek, a.s., vlastní zpracování 
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Podíl na trhu vykupovaného šrotu v ČR dle výše uvedených údajů činí cca 18 %: 

(roční průměrný výkup společnosti – import)/(roční objem produkce v ČR/100) 

 

Odhad podílu na trhu vykupovaného kovového šrotu nemůže být zcela přesný. Liší 

se totiž jak hodnoty produkce a hodnoty spotřeby i salda vývozu a dovozu v různých 

statistikách. Tento jev je odborníky vysvětlován existencí černého trhu a také tím, že 

relativně mnoho odpadu skončí bez možnosti další recyklace v popelnicích a v neposlední 

řadě nedostatečnou datovou základnou. Uvedené jevy jsou údajně považovány za slabé 

stránky segmentu.  

 

Vyhodnocení produktového mixu – dodavatelé kovového odpadu.  

Na straně vstupu – výkupu kovového odpadu jsou dodavatelé podle určitých 

společných znaků rozděleni do šesti kategorií. Nabídka výkupu, kterou můžeme vzhledem 

ke specifickému postavení dodavatelů charakterizovat v podstatě jako nabídku služby, je 

pro jednotlivé skupiny mírně odlišná především v souvislosti s množstvím dodaného 

kovového odpadu, vzdálenosti jednotlivých dodavatelů a stabilitě dodávek. Nejmenší 

podíly na dodávkách mají občané a živnostníci. Zde svou roli sehrává především 

dostupnost sběrny a samozřejmě cena. Určitý efekt by mohla přinést poradenská služba – 

toto se vztahuje ke všem kategoriím. Nemusí jít o fyzické poskytování odborných rad 

z této oblasti. Domnívám se, že řešením by byla i elektronická verze, přičemž hlavní body, 

které se k problematice zacházení s kovovým odpadem, případně přechodu zodpovědnosti 

za jeho likvidaci váží, mohou být shrnuty na webových stránkách ve zvláštním odkazu.  

Zvýšení výkupu u této skupiny z hlediska vlastního produktu není příliš ovlivnitelné. 

Nízké procento dodávek je také ze strany externích společností, které se zabývají 

výkupem, zpracováním a prodejem kovového odpadu. Společnost nákupem šrotu od těchto 

firem většinou pouze dokrývá svoji potřebu.  

 

Jiná situace je u kategorií velkých výrobních podniků a středních a malých podniků 

produkujících kovový odpad. V současné době chybí nabídka služeb, jako je výše zmíněné 

poradenství (nyní pouze na individuální bázi), dále například nabídka demontáží výrobních 

zařízení, která může být poskytováno „zdarma“ s pozitivním dopadem na zvýhodněnou 

cenu pro společnost.  
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Spolupráce se zahraničím je i v oblasti výkupu podpořena existencí dceřiných 

společností. Přesto jsou zde patrné rezervy – s přihlédnutím na potenciál firmy chybí větší 

rozmach především v podobě expanze na asijské trhy prostřednictvím základen v Polsku 

a Slovenské republice, kde je možnost využití levnější lodní dopravy.  

 

Výstup: vlastní produkce společnosti - upravený kovový šrot, je z marketingového 

pohledu velice specifický. Jeho životní cyklus téměř neměřitelný, proto nelze uplatnit 

rozdílné nastavení jednotlivých složek marketingového mixu podle stádia, v němž se 

nachází.  

 

Prodej kovového šrotu se řídí „Všeobecnými prodejními a platebními podmínkami 

společnosti Trojek, a.s. 

 

Kovový šrot je komoditou obchodovatelnou na trzích druhotných surovin. Jedna 

z ucelených definic pojmu druhotná surovina uvádí: „Za druhotnou surovinu je 

považována látka či předmět, které přestaly být odpadem a dosud nevstoupily do procesu 

výroby či využití, pokud se s takovou látkou či předmětem běžně obchoduje a existují 

technické charakteristiky jako např. technické či oborové normy, obchodní zvyklosti apod., 

které umožňují látku či předmět jednoznačně popsat pro potřeby obchodu či technologie 

výroby. Pojem není v legislativě České republiky vymezen.“
18 

 

Z hlediska kvality hraje jednoznačnou roli dodržování předepsaných norem, 

kterými jsou především: Zákon č. 125/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

norma ČSN 42 0030 (pro zpracování ocelového a litinového odpadu) a norma ČSN 42 

1331 (pro zpracování odpadů neželezných kovů a jejich slitin). Obě citované normy určují 

všeobecné zásady pro nákup, třídění, skladování, dodávání, evidenci, kontrolu, dopravu, 

vzorkování, zkoušení a prověřování odpadů železných a neželezných kovů a jejich slitin 

                                                 
18 Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, [online] [cit 2012-2-23], URL: http://www.mpo.cz/dokument102246.html 
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podle chemického složení, tvarů a rozměrů.19 Design v daném případě pak nemá význam 

žádný.  

 

„Kvalita“ může být také charakterizována jako čistota, upravenost, stejnorodost 

(tvar, rozměr) kovového šrotu. Směrem k odběrateli určuje kvalitu šrotu chemické složení 

tvar a rozměry. 

 

Druhy kovového šrotu:  

� železný odpad,  

� měď,  

� hliník,  

� zinek, 

� olovo,  

� cín, atd.  

 

Do požadovaného rozměru je kovový šrot zpracován dle požadavků ze strany 

odběratele. Hutě mají různé požadavky dle svých technologií a kapacitních možností. 

Kovový odpad je tříděn (oddělují se kovové a nekovové části, kovové se třídí podle 

složení, podle magnetických účinků) a stříhán – stříhaný odpad je žádaným artiklem, zájem 

o lisované velké pakety je v současné době nižší (viz kvalita produktu). Kromě stříhání 

a lisování nabízí Trojek, a.s. také drcení šrotu, tato technologie má vysokou přidanou 

hodnotu a je ekologicky nejvhodnější. Úprava podle druhu a rozměru zvyšuje cenu 

produktu. 

 

S odběrateli spolupracuje společnost většinou na základě dlouholetých obchodních 

vztahů, přičemž se nebrání novým příležitostem, zejména pak na zahraničních trzích.  

 

Podíl jednotlivých skupin odběratelů na produkci společnosti Trojek, a.s. 

znázorňuje následující tabulka:  

 

                                                 
19 Zpracování kovového odpadu. Doc. Ing. Milan Brožek, CSc., [online] [cit 2012-01-30], URL: 

http://etext.czu.cz/img/skripta/64/tf_42-1.pdf 
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Tabulka 4.: Podíl skupin odběratelů kovového šrotu na celkové produkci Trojek, a.s.  

Odběratelé: Podíl na celkové 

produkci (%) 

Hodnota podílu 

v absolutních číslech 

(v  tis/t) 

Velké hutě ČR 60 264 

Slévárny a nepravidelní 

odběratelé 

10 44 

Export (Polsko, Itálie) 30 132 

Zdroj: informace managementu Trojek, a.s., vlastní zpracování 

 

Velikost tržního segmentu „ odpady železných kovů“, která se dle údajů Sdružení 

výkupců a zpracovatelů druhotných surovin dlouhodobě pohybuje okolo 2,8 mil tun ročně, 

je dokumentována v následující tabulce. 20  

 

Tabulka 5: velikost odvětví v ČR – roční průměr (v tunách) 

Celkový objem kovového odpadu  2 800 000 

Z toho export 

            import 

(-) 700 000 

(+) 600 000 

Hrubá vnitřní spotřeba 2 700 000 

Výrobní šrot (navrácený do výroby) (-) 850 000 

Obchodované množství 1 850 000 

Zdroj – data poskytnutá managementem Trojek, a.s. 

 

Odhlédneme od diskrepancí ve statistikách a budeme považovat sumu 2,8 mil tun 

za českou produkci kovového odpadu. V tomto případě je třeba hodnotu navýšit o 600 tis. 

tun dovozu a odečíst od této částky 700 tis. tun vývozu. Získáme tak hrubou vnitřní 

spotřebu 2,7 mil tun. Po odečtení 850 tis. tun, které nejsou obchodovány, ale producenty 

                                                 
20 Informace jsou získány na základě mailové komunikace s výkonným tajemníkem Sdružení výkupců a 

zpracovatelů druhotných surovin, Petrem Millerem. 
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vráceny zpět do výrobního procesu, dostáváme množství šrotu, který musí domácí 

zpracovatelé nakoupit, tedy 1850000 tun.  

  

Tabulka 6: roční prodej kovového odpadu (v tis/ t) – Trojek, a.s. 

Rok 

2008 565 

2009 304 

2010 525 

Průměrná velikost prodeje 465 

Zdroj: informace managementu Trojek, a.s., vlastní zpracování 

 

Prodej v jednotlivých letech znázorňuje tabulka č. 6. Velikost podílu společnosti 

Trojek, a.s., na trhu prodeje zpracovaného šrotu v ČR (po odečtení exportu) činí v průměru 

cca 18 %.  

 

Vyhodnocení produktového mixu – odběratelé kovového odpadu.  

Odběratelé kovového odpadu jsou rozděleni na tři kategorie: velké hutní podniky, 

slévárny a nepravidelní odběratelé a zahraniční partneři.  

 

Zákazníky z první skupiny tvoří téměř všechny významné hutě v České republice. 

Vzájemné vztahy jsou v některých případech posíleny vazbami, které vyplývají 

z majetkových účastí propojených osob. Tyto vztahy mají dlouholetý a pevný základ. 

Přesto se domnívám, že přinejmenším za zvážení stojí rozšíření portfolia poskytované 

služby např. o servis výrobních zařízení odběratele.  

 

Skupina sléváren a nepravidelných odběratelů se podílí na expedovaném produktu 

nejnižší procentní mírou. Zde stojí za úvahu posílení vzájemných vztahů a uzavírání 

dlouhodobých partnerství. Existuje tu prostor pro zvýšení tržního podílu, mimo jiné 

i kontrakty s dalšími, dosud neobsluhovanými slévárnami.  

 

Vývoz do zahraničí je náročný po nákladové i administrativní stránce, v případě 

vývozu mimo tržní ekonomiky, je nutné brát v potaz také zvýšené obchodní riziko. Přesto 
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podíl na exportu (132/700 tisícům tun) považuji za relativně malý. Společnost Trojek, a.s. 

může využít zázemí, které jí poskytují zahraniční dceřiné společnosti nejen na straně 

dovozu, ale také při organizaci exportu. Podle informací z odborných článků roste 

poptávka z Číny a tato země je ochotná zaplatit za dovážené množství ceny, které nemusí 

být významně postižené dopravními náklady. Je to dáno tím, že šrotem mohou být 

vytíženy lodě, které by se jinak vracely do Číny prázdné, bez nákladu.  

 

5.2 Cenotvorba 

Metody tvorby cen jsou v podstatě trojího typu: nákladové, orientované na 

konkurenci nebo poptávku a strategické (cena je prostředkem dosažení cílů v budoucnosti 

– likvidace konkurence).  

 

Vodítkem pro tvorbu cen je stálé sledování cenového vývoje na burzách 

druhotných surovin. Nejvýznamnějším zdrojem informací je londýnská burza kovů: 

London Metal Exchange (LME) a BVSE (Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung e.V. - Spolkový svaz pro druhotné suroviny a odpady materiálů).   

 

Světová finanční krize významně ovlivnila trh s druhotnými zdroji. Konec roku 

2008 a celý rok 2009 byl ve znamení markantního poklesu produkce hutních společností, 

prodejní i výkupové ceny byly velice nízké. Od roku 2010 ale nastal naopak cenový boom. 

Poptávka po druhotných zdrojích převyšovala nabídku, což pozitivně (pro dodavatele) 

ovlivňovalo ceny výkupu. Cenové šoky však ohrozily existenci mnoha zpracovatelských 

firem – tlak na zvyšování výkupních cen snižoval jejich marži. Ani analyzovaná společnost 

se nevyhnula problémům spojeným s finanční krizí a jejími dopady. Ztrátový hospodářský 

výsledek z let 2008 a 2009 byl ale překonán relativně úspěšným rokem 2010, kdy dokázala 

zvrátit ve svůj prospěch tyto nepříznivé vlivy. Krize tak přispěla k zefektivnění činností 

společnosti.  

 

Predikce cen se ovšem neodvíjí pouze ze sledování pohybů na burze dané 

komodity, ale je samozřejmě také odrazem poptávky odběratelů – hutních podniků, 

potažmo ocelářských společností. Určující je tedy de facto produkce těchto podniků, 

velikost jejich zakázek, vitalita trhu, na kterém operují. Zmíněná krize, jejíž důsledky 
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zdaleka nepatří minulosti, znemožňuje (nebo lépe zpochybňuje) hodnocení trendu 

cenového vývoje v řádech let. Vývoj na trhu je enormně proměnlivý již v řádech měsíců či 

dokonce týdnů. 

 

5.2.1 Tvorba ceny na vstupu (ceny výkupu kovového odpadu). 

Faktory, které ovlivňují cenu (limitující výkupce):  

1. Poptávka hutních podniků po kovovém odpadu.  

2. (Ne)dostatek kovového odpadu (velikost nabídky na straně vstupu).  

3. Ceny konkurenčních firem.  

4. Smluvní podmínky.  

5. Klimatické podmínky. 

 

Faktory ovlivňující cenu (limitující dodavatele): 

1. Kvalita dodávaného kovového odpadu. 

2. Velikost dodávky.  

3. Plynulost, četnost dodávek.  

4. Kvalita vztahů (dlouhodobý charakter obchodních vztahů, stabilita vztahu, 

vzájemná spolupráce).  

5. Smluvní podmínky.  

6. Klimatické podmínky.  

 

Tvorba cen podle jednotlivých skupin dodavatelů kovového odpadu.  

Občané a živnostníci:  

Společnost Trojek, a.s. vytváří pro tuto skupinu výkupní ceny především na základě 

monitoringu situace na trhu: determinantem je velikost poptávky po zpracovaném šrotu 

a výkupní ceny u konkurenčních firem. Na rozdíl od mnoha jiných společností nemá ceny 

zveřejněny např. na svých webových stránkách. Do jisté míry je to proto, že cenotvorba 

pro širokou vrstvu těchto dodavatelů má charakter floatingu. Ceny jsou denně 

aktualizovány a tato informace je vertikálně předávána na jednotlivé provozovny. Ceny se 

liší územně (cena za kg určitého druhu kovového šrotu v ostravském kraji je jiná, než cena 

totožného druhu v Kolíně). Management společnosti se neuchyluje ke strategii cenové 

války. Přesto v obdobích zvýšené potřeby získává výhodu zvýšením výkupní ceny.  
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Velké externí společnosti, výkup a zpracování kovového odpadu. 

Cenové rámce bývají předmětem předchozích dohod, ale aktuální cena se může 

měnit podle požadavků odběratelů. Dodávka může probíhat přímo mezi externí společností 

a např. hutním podnikem. Tyto externí přímé dodávky jsou ze strany Trojek, a.s. smluvně 

ošetřeny: dodavatel je povinen se seznámit se specifickými nákupními a technickými 

podmínkami odběratele před započetím expedice a odpovídá za jejich plnění. 

Zodpovědnost za  dodávku vůči odběrateli má společnost Trojek, a.s. Případné důvodné 

odmítnutí dodávky nebo reklamace jsou následně podle smluvního ujednání vyřizovány na 

vrub dodavatele a je povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené.  

 

Ceny mohou být pro jednotlivé externí dodavatele různé. Obecně jsou vyšší než 

ceny pro občany a živnostníky, v případě přímých dodávek pak výkupní cena ještě 

samozřejmě vzroste.  

 

Velké výrobní podniky produkující kovový odpad. 

Utváření cen v určitém rámci na základě dohody je obdobou předchozího případu, 

nicméně nedochází k přímým dodávkám odběratelům. Cena je vyšší než v případě výkupu 

od občanů. Diferenciace závisí především na kvalitě a druhu dodávek.  

 

SMP (střední a malé podniky) produkující kovový odpad), malé nezávislé sběrny 

a provozovny výkupu kovového odpadu. 

Pro obě skupiny se cena neliší. Některé SMP a sběrny projevují tendenci prodávat 

různým velkým zpracovatelům podle momentální nabídky, vazby mezi společností 

a těmito skupinami nejsou tak pevné. I zde se cena vytváří zvlášť pro každou dodávku dle 

dispozic managementu.  

 

Zahraniční dodavatelé. 

Specifická skupina zahraničních dodavatelů má zvláštní postavení. Dodávky ze 

zahraničí mají význam především v uspokojení odběratelů v těch druzích kovového šrotu, 

kterého je v daném období nedostatek. Vyplňují také mezery v dočasném nedostatku na 

domácím trhu. Ceny jsou vytvářeny smluvně, odvíjí se od pohybu cen na světových 
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burzách druhotných surovin. Náklady na takto získaný kovový šrot jsou vyšší o transakční 

náklady.  

 

5.2.2 Tvorba ceny na výstupu (prodejní ceny kovového šrotu jako 

druhotné suroviny pro další výrobu). 

I ceny na výstupu jsou ovlivněny řadou faktorů a zmínka o sledování cenových 

trendů na burze dané komodity je skutečně jen a pouze vodítkem, tvorbu ceny determinuje 

především nabídka a poptávka.  

 

Velké hutě ČR. 

Nejvýznamnější skupinou odběratelů společnosti Trojek, a.s. jsou hutní podniky 

České republiky. V měsíčních intervalech (cca každého 10. až 15. dne v měsíci) probíhají 

setkání zástupců hutních podniků a významných zpracovatelských firem, tedy i společnosti 

Trojek, a.s. Mimo jiné je zde nastíněna i hrubá podoba předpokládané spotřeby železného 

šrotu hutními podniky a cenové obrysy. Skutečná velikost jednotlivých dodávek a ceny 

k nim vztažené se sjednávají s měsíční periodicitou. Není bez významu, že společnost je 

zároveň i  odběratelem mnoha hutních podniků a dále prodává jejich produkty. Ačkoliv 

tento fakt není předmětem práce, jde o prvek posilující vzájemnou vazbu a hraje v těchto 

dohodách nezanedbatelnou úlohu.  

 

Slévárny a nepravidelní odběratelé. 

Menší, ačkoliv důležitou část odbytu tvoří slévárny a nepravidelní odběratelé. Cena 

je předmětem dohody pro jednotlivé dodávky (u nepravidelných odběrů to ani jinak nelze), 

výše ceny závisí na okamžitých okolnostech, ale zpravidla bývá stanovena na vyšší hranici.  

 

Export (Polsko, Itálie). 

Ceny pro export se odvíjí (obdobně jako v případě importu) od aktuálních pohybů 

na burze, kde je s touto komoditou obchodováno. Ne vždy lze zakomponovat do ceny pro 

vývoz i náklady, které souvisí s přeshraničním přechodem práv, s dopravou. Polsko má 

v tomto směru jiné postavení než Itálie. Trojek, a.s. posílila vazby na tento stát 

nadpoloviční účastí ve své dceřiné společnosti. Expanzí na Slovensko získává možnost 

využít lodní dopravy při dodávkách do Itálie. Nabízí se také možnost exportu na nové trhy, 
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náklady na dopravu při dodávkách šrotu např. do Číny jsou relativně zanedbatelné: podle 

vyjádření tajemníka SVDS, Petra Millera jde o režijní ceny – 1 euro za dopravu jedné tuny 

kovového šrotu.  

 

Cena ze všech prvků marketingového mixu nejvýrazněji ovlivňuje ochotu 

dodavatelů k prodeji i odběratelů k nákupům.  

 

Hodnocení cenové politiky společnosti Trojek, a.s. 

V této oblasti společnost velmi pečlivě sleduje všechny aspekty, které v ceně 

zohledňuje a do ceny promítá: náklady, konkurenci, situaci na trhu. Cenovým výkyvům 

účinně vzdoruje vytvářením dostatečné zásoby nákupem v okamžiku, kdy je cena výkupu 

nižší.  

 

5.3 Logistika, distribuce 

Transformace společnosti ve výrobní z původně obchodního zaměření nutně vedla 

k rozšíření spektra prováděných činností v rámci distribuce a logistiky. Aktivity, které jsou 

v rámci této oblasti prováděny, musí být vzájemně propojeny v ucelený systém tak, aby 

spolu přinášely významnou přidanou hodnotu pro klienta (dodavatele, o jehož dodávky 

společnost usiluje a o odběratele, jehož spokojenost a  opětovné objednávky jsou nositeli 

zisku firmy) a zároveň byly prováděny s minimálními možnými náklady.  

 

V současné době je více než 65% odbytu zajišťováno vlastními zdroji (tzn. výkupy 

prostřednictvím vlastních sběren).   

 

Dodávky od externích dodavatelů, jimiž jsou velké společnosti zabývající se 

výkupem a zpracováním kovového odpadu, někdy také dodávky od zahraničních 

dodavatelů, mohou být směřovány přímo k odběrateli. Zde ve shodě s Všeobecnými 

nákupními podmínkami společnosti Trojek, a.s. a smlouvou mezi dodavatelem 

a objednatelem (tedy Trojek, a.s.) je dodavatel za kvalitu, včasné doručení, deklarované 

množství a dodržení dalších podmínek, které vyplývají z dohody s odběratelem, 

odpovědný společnosti Trojek, a.s. Odpovědnost vůči odběrateli připadá a vrub Trojek, a.s. 
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Společnost vlastní 10 provozoven (provoz i sběrnu Mariánské Hory rozlišuji 

ve schématu, ale protože se obojí nachází ve stejném objektu, nepočítám je jako dva 

subjekty v tomto výčtu), které se nachází nejen v regionu MS kraje, ale také ve středních 

Čechách. Na obrázku 4 je znázorněn průběh pohybu dodávek.  

 

Obrázek 4: Schéma expedice zpracovaného šrotu 

 

Zdroj: interní dokument Trojek, a.s. 

 

Provozovny, v nichž prováděn výkup, zpracování i expedice odběratelům:  

Provozovny, kde je vedle autodopravy využívána také železnice:  

Ostrava Mariánské Hory: je nejmodernější provoz. V areálu je umístěn stroj Louritex 

1000, který zpracovává a upravuje materiál na vhodné rozměry a vlastnosti potřebné pro 

zajištění expedice do hutí. Pro nakládku, vykládku a zpracování materiálu jsou k dispozici 

čtyři bagry.  

 

Ostrava Heřmanice: nejstarší provoz, kde se provádí úprava především těžších 

a rozměrnějších šrotů, které není možné zpracovat na Mariánských Horách. Provoz je 

zajištěn třemi bagry. Na této provozovně je umístěn také dispečink autodoprav. Jeho 

úkolem je koordinace jak vnitrodopravy, tak externích zakázek.  

Mariánské 
Hory   Heřmanice 

Otrokovice Bystřice pod 

Hostýnem 

Bohumín Kunčičky Krnov  

Mariánské 

Hory 

Valašské 
Meziříčí 

Odběratel 

  Kolín 
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Otrokovice: na této provozovně se provádí dispečink samostatně. Provoz je situován 

v areálu Toma, a.s. 

 

Kolín: z hlediska výkupu jde o autonomní pracoviště. Plní obdobné funkce jako 

v provozovně Otrokovice. Kovový odpad je odtud přepravován železnicí do Ostravy 

Mariánských Hor, případně do Heřmanic.  

 

Sběrny šrotu – pouze výkup šrotu: 

Sběrny šrotu s autodopravou: 

Bystřice pod Hostýnem: je to sběrna kovového odpadu. Na této provozovně se však 

provádí i úprava materiálu, proto je zde stále umístěn bagr. Dovoz je zajišťován externí 

autodopravou, případně automobily z Otrokovic, odkud je provoz řízen.  

 

Valašské Meziříčí: tento provoz slouží převážně jako sběrna kovového odpadu. Pro dovoz 

šrotu od dodavatelů z okolí je zde k dispozici automobil. Materiál je skladován 

v kontejnerech, které se expedují především do Ostravy Mariánských Hor.  

 

Expedice je zajištěna externě firemními vozidly (automobily z jiných provozoven): 

Bohumín, Kunčičky, Krnov: jde o sběrny kovového odpadu a barevných kovů 

s minimálním počtem pracovníků (2 na každém z provozů).  

 

Mariánské Hory sběrna: nachází se v části hlavního provozu a provádí se zde výkup 

materiálu, který dovezou občané a firmy vlastními prostředky. Vykoupený materiál se 

skladuje v kontejnerech a v bednách. Při větších dodávkách se materiál uskladní na 

hlavním provozu. 

 

Hodnocení distribuce a logistiky.  

Společnost Trojek, a.s. věnuje dostatečnou pozornost efektivitě procesů v rámci 

distribuce. Jak je z charakteristiky jednotlivých provozoven patrné, odlehlost jednotlivých 

pracovišť klade vysoké nároky na propracovanost logistického systému firmy. V tomto 

ohledu lze konstatovat, že se touto problematikou zabýval velmi intenzivně management 
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společnosti. V roce 2006 byl vypracován projekt „Zlepšení logistických procesů“, který 

byl zaměřen na efektivní vytížení dopravy.  

 

Rozptýlení provozoven Trojek, a.s. má ovšem především výhody: široký regionální 

záběr umožňuje výkup z většiny území MS kraje. Vzdáleností je podmíněna ochota 

dodavatelů k tomu, aby kovový odpad přivezli k výkupu. Dopravní náklady spolu 

s optimálním množstvím na druhou stranu ovlivňují ochotu samotné společnosti 

k odvozům kovového šrotu od dodavatelů.  

 

 Síť provozoven rozmístěná tak, aby pokryla větší část regionu tak vytváří 

předpoklady pro vytváření dostatečných zásob kovového šrotu. Rozsáhlý vozový park 

a vlečkové provozy spolu s vynikajícím technologickým vybavením pro úpravu šrotu 

umožňují realizaci dodávek odběratelům včas, v požadovaném množství a kvalitě.  

 

Původně (v roce 2007) bylo zvažováno otevření další provozovny v Kladně. 

Expanze do středních Čech nebyla realizována. Domnívám se, že ke škodě společnosti. 

Další provoz by posílil výkup v této oblasti, který je v současnosti stále zastoupen pouze 

kolínskou provozovnou.   

 

5.4 Formy komunikace 

Marketingová komunikace společnosti Trojek, a.s., je determinována následujícími 

aspekty:  

- prostředím B2B trhu 

- specifiky odvětví (recyklace odpadů), 

- dlouhodobě stabilním trendem životního cyklu produktu. 

 

5.4.1 Využívané formy komunikační prostředky na straně výkupu. 

Velké externí společnosti. 

Velké externí společnosti za určitých okolností a oboustranně výhodných podmínek 

dodávají kovový šrot společnosti Trojek, a.s. (fyzicky je dodávka odeslána přímo 

odběrateli). Obchodní názvy těchto dodavatelů jsou obchodním tajemstvím společnosti 

Trojek, a.s.  
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Počet a skladba větších firem působících v tomto segmentu je dlouhodobě stálá. 

Z tohoto důvodu a v souvislosti se specifiky vzájemných obchodních styků jsou využívány 

spíše jen „společenské“ formy komunikace. Tyto firmy jsou oslovovány ze strany Trojek, 

a.s. především telefonicky, elektronickou poštou, případně osobní návštěvou člena 

managementu společnosti. 

 

Výrobní podniky produkující kovový odpad.  

 Velké výrobní podniky, které produkují kovový odpad a stejně tak střední a malé 

výrobní podniky, jejichž dodávky jsou stálé a dá se v jejich případě hovořit o trvalé 

spolupráci, jsou oslovovány podobným způsobem jako externí společnosti popisované 

výše. Kromě osobních návštěv a kontaktováním prostřednictvím telefonu či elektronické 

pošty rovněž neuvádí firma Trojek, a.s. žádné další aktivity.  

 

Zahraniční dodavatelé.  

Vůči zahraničním dodavatelům je využíván osobní kontakt, mailová 

korespondence, telefonický rozhovor. Získávání nových obchodních kontaktů v zahraničí 

je záležitostí úseku obchodního ředitele. V Polské republice je vytvořen dobrý základ díky 

dceřiné společnosti Trojpol Sp. z.o. o.  

 

Malé nezávislé sběrny a provozovny výkupu kovového odpadu, střední a malé výrobní 

podniky produkující kovový odpad.  

Tato skupina dodavatelů se nevyznačuje přílišnou „věrností“ v dodávkách. Jejich 

zájem je determinován především cenou a podmínkami výkupu.  

 

Formy komunikace využívané společností pro posílení spolupráce s touto skupinou: 

telefonické kontaktování, elektronická pošta. Zasáhnutí většího počtu potenciálních 

dodavatelů z této oblastí řeší firma reklamou (reklamní spoty v rádiu), případné povědomí 

o sobě zvyšuje billboardy umístěnými na hlavních tazích moravskoslezského regionu – 

především na Ostravsku.  
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Občané a živnostníci. 

Tato skupina je specifická velkým počtem individuálních dodávek o menších 

jednotlivých objemech. Celkový podíl na výkupu je však významný. Vzhledem 

k neadresnosti a počtu dodavatelů (sběračů) není možný osobní kontakt. Jako forma 

komunikace je využívána reklama - společnost propaguje své služby dvakrát ročně v rádiu 

– jaro a podzim. I tuto skupinu dodavatelů mohou oslovit billboardy společnosti Trojek, 

a.s.  

 

Promotion: na podporu zvýšení výkupu uskutečnila firma zhruba měsíc trvající 

kampaň s názvem „Společně pro životní prostředí“. Od 7. 9. 2011 do 15. 10. 2011 

probíhala akce, jejíž smysl spočíval v soutěži jednotlivých dodavatelů šrotu o ceny.  

 

Podmínky soutěže:  

Ucházet o výhru se mohl soutěžící, který nasbíral 100 kg železného šrotu, případně 

5 kg barevných kovů. Poté obdržel slosovatelný kupón, jehož vyplněním se zařadil do 

soutěže. Podmínkou bylo vyplnění slosovatelného výherního kupónu a samozřejmě věk – 

dosažených 18 let.  

 

Ceny:  

Výherní cenou byly pro 3 nejlepší soutěžící určené dárkové koše s potravinami 

o různé velikosti a obsahu podle umístění:  

1. cena – dárkový koš „Gurmán“ + pětilitrový soudek piva, 

2. cena – dárkový koš „Pivní“ + pětilitrový soudek piva,  

3. cena – dárkový koš „Mix“ + pětilitrový soudek piva.  

 

Výsledek:  

Slosování proběhlo 17. 10. 2011 ve všech provozovnách. Některé z potenciálních 

soutěžících odradila nutnost vypisování osobních dat do soutěžního kupónu. Akce 

proběhla v době, kdy bývají v tomto odvětví největší výkupy. Společnost posléze upustila 

od hodnocení úspěšnosti právě vzhledem k nemožnosti změření dopadu na velikost 

výkupu. Přesto nelze soutěž vyhodnotit jako vyloženě nepovedenou akci. Náklady byly 
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poměrně nízké a společnost se touto kampaní více zviditelnila a přiblížila cílové skupině – 

především občanům a živnostníkům. 

 

Hodnocení komunikačního mixu vůči dodavatelům. 

Nejnižší úroveň komunikace zaznamenávám vůči dodavatelům z kategorie občanů 

a živnostníků. Chybí zde větší aktivita v oblasti reklamy, motivační programy, podpora 

prodeje. Rozsah reklamních spotů je malý, využívaný v době, kdy vzhledem k vyšším 

cenám šrotu mají občané zvýšený zájem o prodej. Proto by bylo vhodné načasovat reklamu 

na období, kdy zájem o prodej z jejich strany klesá. Soutěž „Společně za životní prostředí“ 

doporučuji uspořádat například v letních měsících. Ačkoliv nelze pominout nákladové 

faktory, může se soutěž stát příjemnou tradicí. Samozřejmě je nezbytné důsledné 

vyhodnocení jejího efektu.   

 

Motivační efekt může mít také získání věcného dárku, např. elektrospotřebiče, 

čajového (kávového) setu apod. pro ty, kteří za určitou dobu nasbírají větší množství šrotu 

(pevně vyjádřené v kg).  

 

Příklad akce:  

Časový úsek konání sběrné akce: 3 měsíce 

Odměna za nasbírání kovového šrotu během 3 měsíců o hmotnosti:  

� 500 kg: minivěž s digitálním rádiem, 

� 400 kg: čajová souprava, 

� 300 kg: varná konvice,  

� 200 kg: nemrznoucí kapalina do ostřikovačů (nebo kokpitový sprej), 

� 100 kg: osvěžovač vzduchu do automobilu.  

 

Je to samozřejmě jen skica, odměny mohou být různé a jejich cena nemusí být 

vysoká. Kampaň musí být předem podpořena reklamou v médiích (rádio), rozdáváním 

letáků a podobně. Vždy však musí být vyhodnocen přínos akce.  
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Vůči ostatním skupinám je specifická komunikační politika dostačující. Pouze 

v případě exportu je určitý nevyužitý potenciál, především v oblasti navazování nových 

obchodních vztahů.  

 

5.4.2 Využívané komunikační prostředky na straně prodeje.  

Velké hutní podniky ČR. 

Velké hutní podniky oslovuje společnost především formou osobních návštěv, 

telefonicky, elektronickou, případně fyzickou poštou.  

 

Nepravidelní odběratelé a slévárny. 

Obdobně komunikuje společnost také s touto skupinou odběratelů, rozdíl je 

samozřejmě v intenzitě, četnosti a náplni jednání.  

 

Zahraniční odběratelé.  

Ani zde neuvádí společnost Trojek, a.s. žádné výrazně odlišné způsoby podpory 

obchodních styků. Nepochybně jsou návštěvy a osobní kontakt méně časté.  

 

Se svými většími odběrateli udržuje firma společenské styky na úrovni obchodně 

přátelských posezení, která v některých případech probíhají v příjemném prostředí 

restaurací, relaxačních center a podobně. Jedná se především o zástupce českých hutí, ale 

také zahraniční odběratele, pokud zavítají do republiky.  

 

Hodnocení komunikačního mixu vůči odběratelům. 

Zdánlivě je komunikace s odběrateli na nízké úrovni. Je však nutné uvědomit si, 

o jaký segment se jedná. Proto považuji formy užívané v oblasti komunikace směrem ke 

stávajícím odběratelům za dostatečné. Mezery naproti tomu vidím v obsluze sléváren 

a nepravidelných odběratelů. Vhodnými prostředky by mohli být motivováni 

k pravidelným, případně vyšším odběrům. Navrhuji například pořádání eventů pro tuto 

skupinu, podporu jejich vlastní činnosti, obdarovávání zástupců těchto společností 

k příležitosti svátků, pozvání k účasti na firemních večírcích a podobně.  
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5.4.3 Image společnosti, komunikace s veřejností 

První dojem, vizuální kontakt:  

- Budova ředitelství v Ostravě Přívoze je omítnuta decentní modrou barvou, stejně 

jsou laděny i místnosti určené k jednáním. Zařízení není okázalé, budí dojem 

solidnosti, vkusu, důvěryhodnosti. 

- Na první pohled je vidět, že management dbá na čistotu, uspořádanost, 

jednoduchost, přehlednost. Toto se týká také provozoven a sběren.  

- Webové stránky jsou proti tomu poměrně barevné, důvodem může být snaha 

o vystihnutí protikladů (fotografie květiny na šrotišti),  jsou zde umístěna i videa 

z provozu – tato považuji kromě snad jediného za zbytečná – příliš krátká. 

Textově jsou webové stránky poměrně úsporné. Společnost se představuje jen 

několika krátkými odstavci, stejně úsporné jsou i odkazy na jednotlivé divize. 

Chybí zde informace o aktivitách společnosti v rámci regionu, výroční zprávy 

(tyto jsou sice dostupné na webových stránkách Obchodního rejstříku, přesto 

vnímám z pohledu klienta jako výhodu jejich zastoupení i na vlastním webu) 

a podobně. Vcelku však lze webové stránky hodnotit jako přehledné. 

 

Logo společnosti: 

Logo (viz obrázek 5) je jednoduché, s výrazným názvem, samostatné písmeno T, 

které mu předchází, evokuje cestu – silnici, která pokračuje, ale významně se nabízí 

odbočení. Logo společnosti hodnotím jako jednoduché, výstižné.  

 

Obrázek 5: Logo Trojek, a.s.  

 

 

 

 

Propagační materiály:  

Společnost využívá propagační materiály v běžném složení: informační brožury (v 

několika jazycích), reklamní a upomínkové předměty (propisky, těžítka, notesy), obaly na 

dárky obchodním partnerům s logem společnosti.  
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Komunikace s veřejností: 

Tato forma komunikačního mixu je namířena vůči odběratelům i dodavatelům. 

Společnost je aktivní v oblasti ochrany životního prostředí a to nejen dodržováním 

interfiremních principů prosazování norem ČSN EN ISO řady 9000:2009 a ČSN EN ISO 

14000:2005, ale angažuje se také jako majitel pozemků, které jsou v přímém sousedství 

s nechvalně známými ostravskými ropnými lagunami.  

 

Sponzoring:  

Trojek, a.s., významnou částkou podpořila zhotovení sochy akademickým 

sochařem Emilem Adamcem před Pavilonem péče o matku a dítě v ostravské FN.  

 

Krizový management: 

Ve firmě existuje propracovaný systém krizové komunikace. V interních řídících 

aktech společnosti jsou popsány postupy prevence, identifikace a řešení eventuální krizové 

situace. Směrnice obsahují rozdělení odpovědnosti, pravomocí a kompetencí jednotlivých 

pracovníků nejen z vedení společnosti. Za firmu je oprávněn hovořit a jednat pouze 

představitel managementu – v prvé řadě generální ředitel prostřednictvím jednatele, kterým 

je ředitel pro správu společnosti.  

 

Hodnocení image firmy, komunikace s veřejností.  

Celkově hodnotím image firmy jako velmi dobrou. V komunikaci s veřejností, 

případně komunikaci, která může oslovit všechny skupiny dodavatelů i odběratelů však 

existují určité mezery: nedostatečně propracované webové stránky s malým obsahem 

informací, nízkou kreativitou. Uvítala bych také zvýšení aktivity v oblasti sponzoringu, 

pořádání soutěží (školní mládež), zvyšování povědomí o vlastní činnosti v oblasti ochrany 

životního prostředí. Přínosem může být také prezentace společnosti v některém z pořadů 

regionální televize: Trojek, a.s. a životní prostředí, Trojek, a.s. proti kriminalitě sběračů – 

zlodějů, Trojek, a.s. jako zaměstnavatel…  
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6 Analytická část - marketingové prostředí 

V této kapitole bude proveden rozbor podnikatelského prostředí firmy. Nejprve 

bude analyzováno vnitřní prostředí metodou VRIO, následně pak prostředí vnější, kde 

bude užita metoda PESTEL pro analýzu mikroprostředí a Porterův model pěti sil pro 

makroprostředí. Následně budou poznatky z uvedených rozborů shrnuty v analýze SWOT.  

 

6.1 Vnitřní prostředí – metoda VRIO 

Touto metodou jsou hodnoceny 4 faktory - hodnota, vzácnost, napodobitelnost, 

organizovanost (využití pozice) z oblasti zdrojů fyzických, lidských a finančních a  

nehmotných.  

Tabulka 6: Hodnocení vybraných zdrojů dle metody VRIO 

         Faktory 

Zdroje 

Hodnota Vzácnost Napodobitelnost Schopnost 

využít výhodu 

Fyzické: 

Výrobní plochy 

Nemovitosti 

Vozový park 

Výrobní zařízení 

Sklady 

MIS 

QMS EMS 

 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

relativní 

relativní 

vysoká 

 

vysoká 

relativní 

relativní 

vysoká 

nízká 

relativní 

vysoká 

 

relativní 

relativní 

relativní 

nízká 

relativní 

vysoká 

nízká 

 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

relativní  

relativní 

vysoká 

Lidské:  

Školený personál 

Nízká fluktuace 

Rodinný podnik 

Loajalita 

Počet zaměstnanců 

Struktura zam. 

 

průměrná 

vysoká 

relativní 

vysoká 

relativní 

relativní 

 

nízká 

průměrná 

vysoká 

relativní 

vysoká 

 

 

vysoká 

relativní 

nízká 

relativní 

nízká 

 

průměrná 

průměrná 

vysoká 

relativní 

vysoká 

 

Finanční: 

Absence cizí účasti 

Míra likvidity 

Rentabilita provozu 

 

vysoká 

vysoká 

průměrná 

 

vysoká 

relativní 

vysoká 

 

nízká 

nízká 

vysoká 

 

vysoká 

vysoká 

relativní 
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Nehmotné: 

Tradice jména 

Znalost trhu 

Image firmy 

 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny zdroje, které za jinak příznivých okolností mohou přinést 

firmě konkurenční výhodu.  Z hlediska strategie společnosti není vždy na první pohled 

patrný okamžitý užitek. Proto je nutné hodnocení faktorů vždy posuzovat v širších 

souvislostech.  

 

Fyzické zdroje 

Společnost disponuje poměrně silným technickým a technologickým zázemím. 

Pozemky a budovy jsou většinou v  přímém vlastnictví firmy, což pozitivně ovlivňuje 

nákladovou stránku. Rozsáhlý vozový park umožňuje dopravní soběstačnost (výhoda 

vzhledem ke vzdálenostem mezi jednotlivými provozy). Pro zjednodušení jsou do této 

položky zahrnuty také bagry, přičemž výhoda z jejich vlastnictví je v případě podniku 

recyklujícího kovový odpad evidentní. Pronájem je v takovém případě dražší, v podstatě 

nákladově neschůdnou alternativou. Modernizací prochází i výrobní zařízení. V souvislosti 

s technologickým vybavením je nutné zmínit vysokou hodnotu, kterou představují systémy 

QMS a EMS – jejich zavedení posiluje konkurenceschopnost firmy (společnost je 

certifikována ČSN EN ISO řady 9000:2009 a ČSN EN ISO řady 14000:2005). V roce 

2010 byl ukončen rozsáhlý projekt zaměřený na ochranu životního prostředí. Pro tyto 

účely získala společnost dotaci z EU (Operační program Životní prostředí) a Státního 

fondu Životního prostřední ČR. V rámci projektu byly vybudovány nové manipulační 

a skladovací plochy, byly zakoupeny mobilní nůžkolis a tahač, stabilní nůžkolis, 

manipulační a skladovací ekokontejnery a dva kolové nakládače.  Bližší informace jsou 

uvedeny v Tiskové zprávě o projektu v příloze této práce.  

 

Rozsah investic (vozový park, stroje pro úpravu kovového šrotu), inteligentní 

spojení politiky ochrany životního prostředí a využívání zdrojů podpory pro tuto činnost, 

implementace moderních způsobů řízení v oblasti zásobování i expedice, ale i zavedení 

fungujícího informačního systému ve společnosti svědčí o schopnosti vedení společnosti 
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dosahovat co nejlepších výsledků při minimalizaci nákladů s ohledem na trvalý přínos pro 

společnost.  

 

Lidské zdroje 

Řidiči i obsluha strojů jsou pravidelně proškolováni. Do jisté míry chybí edukace 

středního personálu, prostor je věnován spíše specializovaným pracovníkům. Certifikace 

dle norem ČSN EN ISO řady 9000:2009 má samozřejmě dopad také v personální oblasti, 

firma dodržuje zásady vyplývající ze zavedení systému jakosti. Jsou pořádána pravidelná 

školení BOZP, požární ochrany, speciální školení pro zaměstnance nakládající s odpadem, 

pracující ve ztíženém prostředí. Evidují se osobní karty pracovníků, kde jsou tyto 

skutečnosti zaneseny, jsou zde také evidovány pravidelné lékařské prohlídky. Firma je 

rodinný podnik, tato skutečnost posiluje odpovědnost top managementu vůči vlastnímu 

majetku – neexistuje zde rozpor: vlastník x manažer. „Rodinné“ klima se vztahuje i na 

ostatní řídící pracovníky, odborné technicko-hospodářské pracovníky i dělnické profese. 

Do jisté míry tento jev souvisí s velikostí společnosti: 150 zaměstnanců je hraniční počet, 

kdy ještě nedochází k „odcizení“ manažerů a zaměstnanců v poslední linii. Důležitý je také 

fakt, že nedochází ke střetům zájmů, mísení odpovědnosti, kompetence jsou jednoznačně 

vymezeny.  

 

Finanční zdroje 

Jednou z největších deviz managementu společnosti je jeho vynikající orientace ve 

finančním řízení. Jestliže je absence účasti cizího kapitálu pozitivem, pak jedině díky 

schopnosti uzpůsobit skladbu kapitálu vývoji ekonomiky. Propad, který díky finanční krizi 

(pomineme další aspekty) zaznamenala i firma Trojek, a.s., vystřídal opět ziskový rok 2010 

a tento trend dále trvá.  Přestože velmi dobré hodnoty ukazatelů likvidit i výše čistého 

pracovního kapitálu by mohly naznačovat poněkud malý důraz na návratnost, na rentabilitu 

využití prostředků, srovnání hospodářských výsledků za období od r. 2006 do r. 2011 

dokazuje, že v této oblasti v žádném případě není management krátkozraký. Vývoj 

hospodářského výsledku a přidané hodnoty je znázorněn v tabulkách 7 a 8 a grafech 1 a 2. 
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Tabulka 7: Vývoj HV 

Rok 4/06-3/07 4/07-3/08 
4/08-
12/08 

1/09-
12/09 1/10-12/10 

Čistý HV 90431 54214 -28202 -59120 95147 

 

Graf 1: Vývoj HV 

 
Zdroj: Výroční zpráva Trojek, a.s., (tabulka i graf) 

 

Tabulka 8: Vývoj přidané hodnoty 

Rok 
4/06-
3/07 4/07-3/08 

4/08-
12/08 1/09-12/09 

1/10-
12/10 

Přidaná hodnota 193046 258084 166161 68454 244452 

 

Graf 2: Přidaná hodnota 

 

Zdroj: Výroční zpráva Trojek, a.s., (tabulka i graf) 
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Nehmotné zdroje 

Tradice jména Trojek představuje v tomto segmentu již pojem. Společnost působí 

na trhu pod tímto jménem již od roku 1994, tedy 17 let. Jak uvádí jeden z konkurentů: 

jméno Trojek představuje významného soupeře, stabilitu, důvěryhodnost. Cenným 

nehmotným statkem je také zkušenost a dokonalá znalost vlastního trhu. Společnost 

neustále buduje image stabilního obchodního partnera.  

 

6.2 Vnější prostředí 

6.2.1 Mikroprostředí – Porterův model pěti sil 

Konkurence uvnitř odvětví 

Firma Trojek, a.s., patří mezi nejvýznamnější společnosti na trhu s kovovým 

šrotem. Na trhu se uplatňuje cca 18 % dodávek do hutních podniků a sléváren v ČR 

a současně je jedním z nejvýznamnějších exportérů do zahraničí, a to především do Polska, 

ale také do Itálie a ojediněle do Rakouska.  

 

Přímou konkurencí jsou firmy, které se zabývají výkupem, zpracováním a prodejem 

železného šrotu (většinou i šrotu barevných kovů), některým náleží řada dceřiných 

společností, územně rozložených provozoven a mají solidní technické vybavení. 

Regionálním konkurentem je z níže uvedených firem pouze TSR CZ.  

 

Nejvýznamnější konkurenti: 

� TSR CZ – největší firma na českém trhu, 

� Kovošrot Group CZ,Děčín, 

� Šrot Gebeshuber GmBH, 

� Demonta Group (Trade), 

� Partr CZ, 

� Kovosteel CZ, 

� Ekologistik. 

 

Sekundární konkurenci tvoří firmy s menší produkcí, ale také s přímým vstupem do 

 hutních podniků:  

� Opametal Znojmo, 
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� Ligmet  Lazsko, 

� Sunex recycling, 

� Pražské služby, a.s. 

 

 Určitou okrajovou konkurenci mohou představovat také obchodní firmy, např.: 

� Metalimex, a.s. 

� Skolit s.r.o. 

 

Dodavatelé 

Vlastní produkce firmy (65 %) je zajištěna cca 400 dodavateli o různé velikosti 

a struktuře: cca 7 % tvoří občané a živnostníci, 22 % velké výrobní podniky produkující 

kovový odpad, 16 střední a malé podniky a 20 % import ze zahraničí. Zhruba 10 % tvoří 

dodávky externích společnosti, které se zabývají výkupem a zpracováním kovového 

odpadu, tyto společnosti expedují dodávky přímo do hutí na základě smluvních dohod. 

Zbývajících 25 % je zajištěno dodávkami z malých externích sběren.  

 

Žádný z individuálních dodavatelů nemá podíl dodávek větší než 5 %. 

 

Zákazníci 

Společnost je silně orientována na regionální trh. Hlavními odběrateli jsou hutní 

podniky, případně slévárny a nepravidelní odběratelé ČR – 70 % dodávek.  Vývoz do 

zahraničí, především do Polska a Itálie tvoří 30 % dodávek.  

 

Ze strategických důvodů rozšiřuje svoji působnost firma Trojek, a.s., za hranice 

republiky směrem do Polska (dceřiná společnost) a na jih Slovenska – Trojek SK 

(orientace na odběratele ze SR, Rakouska, Itálie).  

 

Substituty 

V tomto odvětví neexistuje žádná plnohodnotná surovina, která by  byla schopná 

dlouhodobě nahradit šrot při hutní výrobě. Šrot společně se surovým železem, koksem 

a železnou rudou tvoří strategické suroviny. 
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V ojedinělých případech je možné nahradit kovový šrot surovým železem. Tato 

alternativa je však nevýhodná ekonomicky i v souvislosti s trvalým nedostatkem surovin. 

 

Hrozba nových konkurentů 

Možnost vstupu nových konkurentů je omezena enormní nákladnost investic do 

technického zařízení a dále stávajícím rozdělení trhu, které je dané smluvními 

i dlouholetými obchodními vztahy. Přítomnost zahraničních společností, které disponují 

dostatečným kapitálem, již český trh absorboval a další konkurence odtud nehrozí. Přesto 

nelze podceňovat v budoucnosti změny tohoto statusu quo.  

 

6.2.2 Makroprostředí – analýza PESTEL  

Politickoprávní vlivy 

Po vstupu ČR do EU odpadla různá limitující celní a dovozní omezení. Současně 

však byly během vstupních pohovorů nastíněny nové požadavky -  především ze strany 

Polska a Slovenska, které si vymohly monitorování toku odpadu. Pro vývoz do těchto zemí 

se nerozlišuje mezi šrotem a nebezpečným odpadem. Vysoké nároky na administrativu 

(a řadu povolení z ministerstev životního prostředí obou zemí) končí alespoň ze strany 

Polska již během roku 2012.  

 

V současné době je velmi diskutováno Nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se 

stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve 

smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

 

Obor zabývající se „návratem kovového odpadu zpět do výroby“ je tedy limitován 

rozsáhlou legislativou. Základní právní normy, které se zabývají ekologickými aspekty 

tohoto druhu podnikání, budou uvedeny níže.  

 

Ekonomické vlivy 

Přestálá krize výrazně ovlivnila i trh s druhotnými surovinami. Původně rostoucí 

trend průmyslové a stavební výroby v letech 2007 – 2009 zaznamenal stagnaci, či spíše 

pokles. Přes určité zlepšení situace se ani v současné době nedá hovořit o návratu 
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k původnímu stavu. Pokud se dá věřit předpovědím ekonomických guru společnosti Patria, 

rok – 2013, by měl v tomto ohledu přinést zlepšení (trend HDP znázorněný v grafu 3).  

 

Graf 3: Vývoj HDP (skutečný a predikovaný trend). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Patria.cz. [online] [cit 2012-02-18], 

URL:http://www.patria.cz/others/economydetailgraph.aspx?indicatorcode=GDPConstantPricesYearlyChan

ge 

 

Jak informuje Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, 

výhledy pro trh se šrotem zdají se být navzdory všem krizím pozitivní:  „Obchod počítá na 

základě očekávané potřeby německých oceláren s výkyvy cen, přičemž jsou jako realistické 

viděny také jejich lehké poklesy. Situace zakázek závodů je dle výrobního programu 

minimálně v prvním a druhém kvartálu dobrá. Spotřeba šrotu by mohla, mimo jiné díky 

pro toto roční období pozitivnímu vytížení výrobců stavební oceli, zůstat vysoká. Stejně je 

tak možné, že dnes provedené odhady se mohou již zítra ukázat jako chybné, protože 

panující nedostatečná důvěra účastníků trhu v hospodářství s sebou nese stále více 

neočekávaná krátkodobá rozhodnutí. Na nejistotu reaguje obchod snižováním svých 

skladových zásoby nejen z taktických, ale především kvůli finančním úvahám omezit. 

Obchod šrotem reaguje jako spotřebitelé, kteří např. nakupují ocel už jen dle zakázek a tak 

výrobcům umožňují dlouhodobé plánování ve stále menším rozsahu.“
21  

                                                 
21 Informační Bulletin – I/2012. Hodnocení mezinárodní situace na trhu druhotných surovin. [online] [cit 

2012-02-18], URL: http://www.svds.cz/images/Bulletin/svds_bulletin_a4_00_web.pdf 

 



 

 

62 

 

Demografické vlivy 

Kvalifikace zaměstnanců se pro tento obor se liší podle vykonávané profese. 

Výhodou pro výkon řídících a specializované funkcí v průmyslu je přítomnost VŠB TUO, 

kterou každoročně opouští stovky vyškolených specialistů – i pro obory využitelné 

v daném segmentu. Pro dělnické profese jsou zaměstnanci vyškolováni a vzhledem 

k vysoké míře nezaměstnanosti v regionu, je potenciálních zájemců o práci dostatek.  

 

Technologické vlivy 

Zvyšující se požadavky na kvalitu ze strany odběratelů kladou také stále vyšší 

nároky na technické vybavení zpracovatelů kovového odpadu. Zvyšují se také požadavky 

na produktivitu práce a výrobních kapacit. S tím souvisí nutnost modernizace technických 

zařízení. Nákladní automobily jsou postupně vybavovány speciálními zařízeními, která 

umožní kontrolu spotřeby, rychlosti, hmotnosti nákladu a vzdálenou kontrolu polohy. 

Cílem je snížení spotřeby paliva, snížení emisí s pozitivním dopadem na nákladovost 

a životní prostředí. Náročnost vybavení je daná také tlakem na vybavení, umožňující 

manipulaci a skladování kovového odpadu bez negativních vlivů na životní prostředí.  

 

Ekologické vlivy 

Recyklace kovového odpadu (a odpadu vůbec) podléhá množství právních norem. 

Mezi základní normy, které upravují podnikaní v této oblasti, patří:  

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

� Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

� Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 

� Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

� Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, 

� Nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité 
typy kovového šrotu přestávají být odpadem. 
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Dodržování těchto norem na jedné straně zvyšuje hodnotu společnosti, na straně 

druhé však znamená výrazné investice do technologického vybavení, do vybudování 

takového výrobního prostředí, které brání narušování ekosystému. 

 

6.3 SWOT analýza 

 

Příležitosti (O): Hrozby (T):  

Přeshraniční působení – Slovensko, Polsko 

– dceřiné společnosti. Lodní doprava, 

asijské trhy. 

Silný konkurent v regionu (TSR CZ). 

 

Získání pevné pozice lídra na trhu.  Očekávaný negativní vývoj ekonomiky ČR 

v roce 2012. 

Rostoucí potřeba železného šrotu.  Omezená predikovatelnost vývoje cen 

(velké výkyvy).  

Certifikace pro obchodování s druhotnou 

surovinou. 

Sezónní cenové výkyvy (výkup i prodej – 

vzájemná závislost).  

 Silná pozice dodavatelů – v podstatě jsou to 

klienti.  

Přednosti (S): Nedostatky (W):  

Finanční stabilita.  Slabá místa v komunikaci s dodavateli i 

odběrateli. 

Rozsáhlý vozový park.  Mezery v produktivitě práce.  

Moderní výrobní zařízení.  Úzké portfolio služeb.  

Kvalitní IS.  Možná příliš silná orientace na likviditu. 

Schopný management. Nepříliš propracované webové stránky. 

Tradice, dobré jméno.  Nízká motivace zaměstnanců.  

Certifikace ISO Absence podpory odborného růstu středního 

personálu.  

Situace SO – maxi-maxi 

Firma disponuje finančním i personálním 

kapitálem dostatečným pro upevnění a  

Situace WO – mini-maxi 

Zvýšení rentability dlouhodobým 

úvěrováním s využitím pro zahraniční i  
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posílení pozice na zahraničních trzích 

(Polsko, Slovensko). Nabízí se využití lodní 

dopravy (levnější a vhodnější transfer 

kovového šrotu) do vzdálenějších teritorií – 

konkrétně do Číny. Čína predikuje stálé 

zvyšování své spotřeby v dalších letech.  

Při posilování pozice na českém trhu může 

sehrát významnou roli nařízení 333/2011. 

Firmy budou certifikovány akreditovanými 

orgány (stále ještě nejsou jasně daná 

pravidla) a lze předpokládat, že bude 

požadováno ČSN EN ISO řady 9000:2009 

a ČSN EN ISO řady 14000:2005. Někteří 

menší hráči na trhu tak budou vyřazeni nebo 

nuceni podnikat pod záštitou certifikované 

společnosti.  

tuzemský trh. Vysoká likvidita může být 

brzdou expanze na další zahraniční trhy. 

Upevnění pozice lídra na českém trhu může 

být ohroženo snížením zájmu dodavatelů. 

Webové stránky musí být schopny oslovit 

co nejširší veřejnost a srozumitelným 

způsobem nabídnout řešení (nejen odkaz na 

tel. číslo, eventuálně kontaktní mail).  

Bez rozšíření portfolia služeb přichází firma 

o další potenciální zisky, o možnost zesílení 

vazeb mezi ní a klienty (ať už na straně 

dodavatelů nebo odběratelů).  

Nízká motivace zaměstnanců a málo 

kladený důraz na jejich profesní rozvoj by 

mohly negativně ovlivnit získání další 

certifikace (opakované audity).  

Situace ST – maxi-mini 

Vyřazení nejsilnějšího soupeře – TSR CZ 

není možné. Je však nutností „hlídat“ si 

tohoto konkurenta a rozšiřovat tržní podíl 

právě na jeho úkor. Není to nemožné – 

společnost Trojek, a.s. je svými vztahy 

provázaná se silnými odběratelskými – 

hutními podniky.  

Pobídky dodavatelům šrotu: akce a 

kampaně. Využití patriotismu – česká firma 

x společnosti se zahraniční účastí.  

Vzhledem k cenovým výkyvům – ať už 

sezónním nebo daným kolísáním cen 

v běžném období, je nutností vytvářet si 

dostatečné zásoby kovového odpadu za 

příznivější ceny.    

Situace WT – mini-mini 

Finanční opatrnost může být vzhledem 

k očekávanému negativnímu vývoji 

ekonomiky spíše kladem.  

Rozšíření servisu hutním společnostem 

může omezit vliv konkurence.  

Rozšíření služeb odběratelům, doplňkové, 

servisní služby, poradenství. Toto může být 

řešením i pro určité mezery v produktivitě 

práce, které jsou dány poměrně velkým 

zastoupením TH pracovníků (včetně 

managementu) na počet dělnických profesí.  

Úprava webových stránek – aktualizace, 

doplnění informací o činnosti firmy (větší 

prostor), komunikace s veřejností apod. 
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7 Závěr – shrnutí a doporučení 

Předmětem této diplomové práce je marketingová studie společnosti Trojek, a.s. 

Cílem práce pak je vypracování analýzy marketingového prostředí a analýz jednotlivých 

prvků marketingového mixu, s přihlédnutím ke specifiku oboru podnikání a na základě 

zjištěných skutečností návrh doporučení pro eventuální změny marketingového mixu v této 

společnosti.   

 

Práce se v teoretické části zabývá popisem jednotlivých substancí marketingového 

mixu, je doplněna strategickými aspekty, které mu nutně předcházejí. Dále jsou zde 

charakterizovány metody analýz marketingového prostředí, které je rozděleno na vnitřní 

a vnější.  

 

V praktické části jsou analyzovány jednotlivé prvky marketingového mixu 

a provedeny analýzy obou prostředí. Pro analýzu vnitřního prostředí je zvolena metoda 

VRIO, vnější prostředí je analyzováno metodou PESTEL, použit je také Porterův model 

pěti sil. Komplexní rozbor je shrnut ve SWOT analýze.   

 

Společnost Trojek, a.s. působí na trhu výkupu, zpracování a prodeje kovového 

odpadu již od roku 1994 (původně jako s.r.o.). Za tuto dobu si získala postavení jedné 

z nejvýznamnějších firem, podnikajících v daném oboru. Již tato skutečnost je důkazem 

dobré strategie a efektivního využívání nástrojů marketingového mixu. Z tohoto důvodu 

nemohu současné nastavení marketingového mixu hodnotit jinak, než velmi dobře. 

Dokonalost však neexistuje nikde – a v podnikání to platí snad dvojnásob. Určité 

nedostatky, případně z mého pohledu nedostatečné využití silného potenciálu společnosti 

se nachází především v oblasti vlastního produktu a komunikace. V prvém případě jde 

o poměrně úzké portfolio služeb doprovázejících produkt jak na straně výkupu, tak 

i prodeje. Zde jsem navrhnula rozšířit služby o nabídku demontáží výrobních zařízení 

dodavatelům s pozitivním zpětným dopadem na cenu takto získaného kovového odpadu.  

 

Dodávky kovového šrotu odběratelům jsou z hlediska kvality, včasnosti dodávek 

a požadovaného množství dostačující. Přesto je možné nabídnout hutním podnikům další 

servis např. v podobě nabídky manipulace se šrotem uvnitř závodu, odvozu nevyužitého 
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odpadu na skládku a podobně. Pro odběratele i dodavatele může být přínosem také nabídka 

poradenského servisu v oblasti nakládání s odpady. Nevyužití potenciálu firmy vidím 

kromě rozšiřování působnosti na stávajících trzích také v možnosti expanze na trhy další, 

zejména asijské.  

 

Využívání komunikačního mixu vůči stálým dodavatelům i odběratelům je 

optimální. Mezery však spatřuji v nastavení komunikačního mixu směrem k občanům 

a živnostníkům. Nabízí se tu řada možností: lépe načasovaná reklama, podpora prodeje 

formou soutěží v letním (případně i zimním) období. Jinou variantou je motivace formou 

odměn, které se vztahují k určitému množství nasbíraného kovového šrotu v daném 

časovém rozmezí. Odměnou v podobě věcného dárku může být elektrospotřebič, čajový 

(kávový) set, osvěžovač vzduchu do automobilu a podobně.  

 

Nízký podíl na odběru kovového odpadu mají slévárny a nepravidelní odběratelé. 

Zde navrhuji pořádání eventů s účastí těchto podniků, motivační dárky. Společnost na sebe 

také poměrně málo upozorňuje směrem k veřejnosti. Doporučuji více se zaměřit na 

sponzoring (např. školství – motivace ke sběru kovového odpadu), zlepšit informovanost 

o aktivitách firmy v oblasti ochrany životního prostředí. Ve své práci dále upozorňuji na 

slabé místo, které spočívá v nedostatečné vypovídací schopnosti webových stránek. Chybí 

tu bližší seznámení se společností, službami, které poskytuje jak na straně výkupu, tak 

i prodeje. V souvislosti s webovými stránkami zmiňuji také vysloveně špatně zpracovanou 

fotogalerii. V současné době je tento nedostatek již odstraněn a nic neříkající sekundová 

videa nahradily profesionální fotografie.  Společnost na svou činnost může upozornit také 

v tematicky vhodném pořadu vysílaném regionální televizí.  

 

Vhledem ke změnám v pojímání kovového šrotu již nikoliv jako odpadu, ale jako 

druhotné suroviny, jsou připravovány certifikace společností, které se zabývají jejich 

výkupem, zpracováním a následným prodejem. Stále ještě není definitivně určeno, jakým 

způsobem budou firmy certifikovány, panuje však názor, že bude požadováno zavedení 

systému managementu jakosti podle ISO 9001. Tady se nabízí obrovská příležitost pro 

společnost Trojek, a.s. Menší hráči mohou být z trhu vytlačeni, protože jim budou chybět 

dostatečné finanční zdroje na získání akreditace.  
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Analyzovaná společnost se pohybuje na trhu, který je mimo jiné charakteristický 

špatnou predikovatelností cenového vývoje a enormní citlivostí na trend hospodářského 

cyklu. Přesto lze odpovědně konstatovat, že díky prozíravosti svého managementu dokáže 

plně využít své přednosti a obstát v soutěži s konkurencí ve svém oboru.  
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22 nemají zaveden systém QMS a EMS 
    Zdroj: Výroční zpráva společnosti Trojek, a.s. za rok 2010 
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Pohled na provozovnu v Mariánských Horách. Zakulacení evokuje tvar zeměkoule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpravna kovového odpadu.  

 


