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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce je zpracovat analýzu současného stavu firmy  MORASKOSLEZSKÝ 

KOVOŠROT, a.s. a navrhnout vhodné strategie dalšího rozvoje firmy. Práce je rozdělena na 

dvě části, teoretickou a aplikační část. V teoretické části jsou vymezeny obecné zásady a cíle 

strategické analýzy a tvorby scénářů budoucího vývoje. V aplikační části jsou jednotlivé 

analýzy zpracovány a poskytují ucelený obraz skutečného stavu firmy. Na základě těchto 

analýz jsou navrţeny dvě  moţné strategie.  

Abstract: 

The objective of this work is to work up an analysis of current situation of 

MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. and to propose an acceptable  strategy. The work 

is divided into two parts, theoretical and aplication part. In the theoretical part there are 

defined base solutions and goals of strategic analysis and scenario output future 

developements. In the aplication part there are the analysisare worked up and show compact 

picture of real current situation of firm. Of these analysis there are proposed two feasible 

strategic solutions. 
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Úvod 

Současné trţní prostředí můţeme obecně charakterizovat jako velmi sloţité, náročné 

a neustále se měnící, podléhající častým výkyvům či dokonce „trţním turbulencím“, o kterých 

dnes hovoří mnozí uznávaní odborníci jak z řad odborných ekonomů, tak i světových 

manaţerů. Proto je velmi důleţitým nástrojem v konkurenčním boji kaţdé společnosti, zvolit 

a implementovat správnou strategii společnosti a být vţdy připraven ji změnit či přepracovat, 

s ohledem na nově objevené skutečnosti a faktory. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat a popsat současný stav společnosti, posléze 

interpretovat zjištěné výsledky, vytvořit scénáře budoucího vývoje podniku a navrhnout 

vhodné strategické rámce, vedoucí ke zlepšení současné pozice společnosti na trhu. 

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. V teoretické části je 

charakteristika společnosti a dále jsou zde popsány zásady a cíle strategické analýzy 

a jednotlivé metodologické postupy uplatňované při samostatné analýze. V aplikační části se 

tato práce zabývá externí a interní analýzou podniku a klasickou SWOT analýzou. Na základě 

výsledků z výše uvedených analýz, byly vytvořeny dva scénáře budoucího vývoje podniku 

a navrţeny strategické rámce.  

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila firmu MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. 

podnikající v oblasti hutnictví, resp. zpracování ocelového odpadu.  
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1 Charakteristika firmy 

Firma Moravskoslezský kovošrot, a.s. byla zaloţena 31. 1. 2005 obchodní společností 

TROJEK, s.r.o. podle zákona č. 513/1991 Sb. Společnost vznikla ke dni 21. 2. 2005 zápisem 

do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. V roce 2006 došlo ke změně 

sídla a společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného obchodním soudem v Praze. 

         

Dne 12. 2. 2009 se společnost MORAVIA STEEL, a.s. stala druhým akcionářem, s cílem 

zajištění kvalitní vstupní suroviny v podobě zpracovaného kovového odpadu pro hutní 

společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. Příchodem nového akcionáře došlo k výraznému 

posílení trţní pozice v České republice, a zároveň ke garanci odbytu a plateb. V současné 

době je majoritním akcionářem společnost MORAVIA STEEL, a.s. a výše podílu je 51%. 

Firma Moravskoslezský kovošrot, a.s. má základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč, který je 

splacen v hodnotě 2 000 000 Kč. 

       

Společnost provozuje svou základní podnikatelskou činnost, coţ představuje nákup, 

zpracování a prodej kovového odpadu převáţně na území České republiky prostřednictvím 

2 stálých provozoven. V Moravskoslezském kraji je to provozovna Ostrava 

a v Jihomoravském kraji je to provozovna Znojmo. Provozovny slouţí k přetváření 

neupraveného kovového odpadu na vsázky schopný vstupní materiál, ten je poté 

transportován převáţně nákladní ţelezniční přepravou přímo do hutě. Provozovny tvoří 

minoritní část z celkových objemů, respektive dodávek, neboť majoritu dodávek představují 

transitní dodávky upraveného kovového odpadu a to díky finančním moţnostem 

a obchodnímu potenciálu společnosti. 

       

V roce 2007 byla zaloţena dceřiná společnost v Polské republice, a to pod oficiálním názvem 

MSK Polska Sp. z o. o. V této společnosti má firma Moravskoslezský kovošrot, a.s. 84% 

kapitálovou účast. Dnes tato společnost představuje více neţ 50% podíl z celkového objemu 

nákupu kovového odpadu. Sídlo společnosti se nachází ve městě  Tarnowské Góry, v lokalitě 

s významnou koncentrací ocelového odpadu a hutních společností jakými jsou 

ARCELORMITTAL  Poland, apod. Společnost zde disponuje vlastním areálem, včetně 

kompletního zázemí pro zpracování kovového odpadu a velkou výhodou je moţnost expedice 

prostřednictvím vlastní vlečky přímo v areálu.     
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Společnost Moravskoslezský kovošrot patří k pěti největším dodavatelům upraveného 

kovového odpadu do hutních firem „ hutí „ v České republice a zároveň je jedním z hlavních 

dodavatelů do TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a.s. 

1.1 Předmět podnikání 

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je: 

 Nákup a prodej kovového odpadu - odpad je nakupován dle technických poţadavků, 

respektive specifikací dle ČSN norem, popřípadě dle upřesňující závazné specifikace 

TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a.s. Lze ho rozdělit na dvě základní skupiny. První 

skupinu tvoří neupravený kovový odpad, který je určen k třízení a dalším následným 

procesům technologického zpracování, jakými jsou ku příkladu lisování, pálení 

a stříhání. Druhou skupinu tvoří upravený kovový odpad, který odpovídá poţadavkům 

„šitým na míru“ konkrétní huti. Tento vsázky schopný materiál je prostřednictvím 

ţelezniční a v menší míře automobilové nákladní přepravy dodáván přímo do hutě.  

 Nákup a prodej tuhých paliv - je realizován výhradně provozovnou ve Znojmě, která 

těţí z lokalizace v blízkosti Rakouska. Většinu odběratelů tvoří koneční spotřebitelé 

z pohraniční oblasti, kteří stále vyuţívají tuhá paliva k vytápění. Paliva lze rozdělit do 

čtyř základních druhů: hnědé uhlí, černé uhlí, koks a brikety. Tyto kategorie se dále 

liší rozměrovými parametry. 

 

1.2 Organizační struktura 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za 

představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vţdy alespoň dva 

členové představenstva společně, přičemţ jedním musí být vţdy předseda nebo místopředseda 

představenstva. Společnost má aktuálně 51 zaměstnanců. Z toho přibliţně jednu třetinu tvoří 

THP pracovníci (tzv. white collars) a zbytek představují manuální pracovníci (tzv. blue 

collars.) Společnost má organizační strukturu uvedenou na obrázku 1. 
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Obr. 1 Organizační struktura společnosti MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. 

1.3 Poslání, vize a cíle firmy 

Společnost charakterizuje své poslání, vize a cíle takto: 

Poslání  

Společnost se snaţí zajišťovat kvalitní upravený ocelový šrot – vsázku, v poţadovaném 

objemu pro TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. a přispívat tak k efektivitě výrobního procesu 

mateřské společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

Vize  

Vize společnosti je být jedním z klíčových dodavatelů do hutních společností v rámci trhu 

s ocelovým odpadem v České republice. 

Cíle  

Mezi základní cíle patří:  

 Plynulost dodávek vstupního materiálu v poţadovaném objemu a kvalitě do 

TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a.s. 

 Dosahovat poţadované rentability společnosti a zhodnocení kapitálu. 

 Zvyšování trţní hodnoty společnosti. 
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2 Strategické řízení firmy 

Podnikatelský úspěch v trţním hospodářství závisí hlavně na včasném předvídání trţních 

příleţitostí a řešení potencionálních problémů strategického charakteru. Ve strategickém 

řízení je třeba vyhodnocovat především faktory podnikového okolí, jako jsou potřeby 

zákazníků, chování konkurenčních firem a dodavatelů a vývoj makroekonomických 

podmínek. Strategické řízení lze charakterizovat jako mix manaţerských činností – plánování, 

organizování, vedení a kontroly. Strategický management by měl být chápán jako nikdy 

nekončící proces, který začíná vymezením poslání firmy a jejích cílů, strategickou analýzou 

a končí formulací moţných strategií, jejich výběrem, implementací, kontrolou a korekcemi 

průběhu jejich realizace. Lze říci, ţe dobře fungující systém strategického řízení je svým 

způsobem důleţitější neţ samotná strategie. [11] 

2.1 Pojem strategie 

Strategie je neustále se vyvíjející proces vedoucí k dosaţení strategických cílů podniku. 

Vyjadřují také základní představy o tom, jakou cestou budou tyto cíle dosaţeny. 

 

Na strategie lze pohlíţet z několika vzájemně souvisejících úhlů pohledu: 

1. strategie jako proces, 

2. strategie jako objem aktivit, 

3. strategie jako prvek s vazbou k okolí.[19]  

 

V odborné literatuře nalezneme celou řadu definic pojmu strategie podniku, nicméně velmi 

výstiţně charakterizuje strategii Henry Mintzberg, který vymezuje strategii jako systém  

„ 5P “, jeţ tvoří tyto prvky: [23] 

 Plan – strategie jako plán představuje uvědomělý postup jednání pro řešení různých 

situačních stavů ve vymezeném manévrovacím prostoru. 

 Ploy – strategie jako manévr je jedním z moţných přístupů jak prosazovat 

cílevědomost a plánovitost v kombinaci s tvořivým myšlením.  

 Pattern – strategie jako model vytyčuje směry a hranice, ve kterých se můţe jednání 

podniku realizovat v podmínkách neustále se měnícího prostředí. 
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 Positron – strategie jako postavení vychází z prioritního vymezení rozhodujícího 

problému, přitom problém, který má strategický význam, je moţno určit zpravidla aţ 

po zhodnocení pozice podniku v prostředí. 

 Perspektive – strategie jako perspektiva vyjadřuje působení podniku dovnitř, neboť 

klade důraz na myšlení a rozhodování vrcholového managementu ve směru k tvorbě 

i realizaci strategie. 

 

Existují i jiné přístupy k vymezení pojmu strategie.  Johnson a Scholes uvádějí 8 základních 

charakteristik strategie a strategických rozhodování: 

1. Strategie míří do vzdálenější budoucnosti. 

2. Strategie by měla firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu. 

3. Strategie určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobků, 

sluţeb, objem výroby, atd. 

4. Strategie by měla sledovat dosaţení souladu mezi aktivitami firmy a jejím 

prostředím. 

5. Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech firmy. 

6. Strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro 

realizaci strategie. 

7. Strategie zásadním způsobem určuje úkoly taktické a operativní úrovni řízení. 

8. Strategie musí zohledňovat i firemní hodnoty, očekávání a firemní kulturu. [9] 

 

Z hlediska úspěšné realizace musí strategie splňovat následující požadavky: 

 musí být předkládána jednoduchým a srozumitelným jazykem, 

 musí přesně stanovit konkrétní cíle a jasně je definovat, 

 musí přesně stanovit prioritní otázky, 

 musí obsahovat konečné cíle, lhůty a jasně definovat šíři pouţitelnosti, 

 musí obsahovat metody rozšiřování všech nových znalostí po celém podniku, které 

byly získány v průběhu a při kontrole výsledků. 
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2.2 Strategické myšlení  

V rámci strategického řízení musí příslušný vedoucí pracovník zvládnout plný rozsah 

a nesmírnou různorodost jevu současného světa, musí umět volit mezi mnoţstvím alternativ, 

které mu vývoj nabízí. Proto se zde uplatňuje strategické myšlení s řadou principů, které se 

vzájemně doplňují a překrývají, např.: [3] 

  Princip myšlení ve variantách  

  Princip permanentnosti  

  Princip tvůrčího myšlení  

  Princip koncentrace  

  Princip interdisciplinárního myšlení  

  Princip celosvětového myšlení atd.  

2.3 Poslání, vize a strategické cíle 

Poslání identifikuje základní funkci podniku, vyjadřuje smysl existence organizace.  Poslání 

koresponduje se základními představami zakladatelů firmy. 

 

Vize má na rozdíl od poslání výrazně dlouhodobý charakter. Vyjadřuje představu o budoucím 

stavu podniku. Je obrazem jeho budoucnosti. 

 

Strategické cíle podniku jsou očekávané budoucí výsledky. Jejich formulace se odvíjí od 

poslání a vize podniku. Vytyčené cíle by měly splňovat určitá kritéria, která jsou v anglické 

odborné literatuře označována jako metoda SMART: [11] 

 Stimulating – stimulující, 

 Measurable – měřitelné, 

 Acceptable – akceptovatelné, 

 Realistic – reálné, 

 Timed – vymezené v čase.[19] 
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2.4 Strategické řízení a plánování 

Mezi nejdůleţitější faktory, které ovlivňují činnost a chod firmy patří strategické řízení 

a plánování. Jeho cílem je rozvíjení a udrţování perspektivní shody mezi cíli a zdroji podniku 

na straně jedné a měnícími se podmínkami trţních příleţitostí na straně druhé. Strategické 

řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího rozvoje podniku 

v podobě strategie podniku. 

 

Strategické řízení je proces tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, 

které mají zásadní význam ve vývoji řízeného objektu a jejichţ uskutečněním získává subjekt 

komparativní efekt. V tomto pojetí strategické řízení v sobě slučuje jak řízení dlouhodobé, tak 

i koncepční. 

2.5 Formulace strategie 

Podnik zpracovává strategii vţdy na určité strategické období. Délka období závisí např. na 

odvětví, ve kterém podnik působí, na charakteru produktů, na mnoţství kapitálu, který má 

k dispozici atd. 

 

Podnik, který chce mít svou vlastní strategii, má v podstatě dvě moţnosti. Buď si ji zpracuje 

sám, nebo si najme poradenskou firmu. Druhá z moţností je vysoce nákladná a příliš se 

nedoporučuje. Rozhodne-li se firma vypracovat strategii sama, musí vytvořit strategické týmy, 

které budou připravovat a realizovat celou strategii. Úspěšná formulace strategie je 

podmíněna nejen osobním zájmem a zapojením vlastníků, ale i správným sloţením týmu, 

který se na tvorbě strategie bude podílet. Na základě výsledků strategické analýzy je 

definováno poslání a stanoveny cíle podniku, které určují výběr vhodné varianty strategie na 

jednotlivých úrovních řízení podniku. Tato část procesu vývoje strategie se nazývá formulace 

strategie. [3]  

Zavedení vybrané varianty strategie zpravidla předpokládá změny v organizační struktuře 

a řídicím systému podniku. Uvedené změny často vyvolávají konflikty, které je nutno řešit, 

aby strategie mohla být úspěšná. Formulace strategie obsahuje systematické činnosti popsané 

na obrázku 2. 
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Obr. 2 Formulace a implementace strategie. [3] 
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3 Strategická analýza 

Zpracování strategie začíná strategickou analýzou, která zahrnuje externí analýzu okolí 

podniku a interní analýzu zdrojů a schopností podniku. Pilířem úspěšné strategie je její soulad 

mezi podnikovými zdroji, schopnostmi s podmínkami vnějšího prostředí. Do vnitřního 

prostředí podniku neboli interní analýzy patří finanční, lidské a materiálové zdroje, 

tj.  zaměstnanci, organizační struktura, firemní kultura, etika, materiálové prostředí. Jedná se 

o faktory, které mohou být podnikem řízeny a ovlivňovány. Hodnocení vnitřního prostředí 

tvoří: analýza finanční situace, logistiky, výroby a její technologie, marketingu, prodeje, 

lidských zdrojů, úroveň řízení a organizace práce, infrastruktury, atd. [21] Analýza vnějšího 

prostředí by měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů, které mohou firmu 

v budoucnu významněji ovlivňovat.  

3.1 Externí analýza – analýza okolí firmy 

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

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

činnosti. Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí, 

zpravidla vymezené odvětvím. Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku příleţitosti 

a ohroţení. 

 

Externí analýza se rozděluje na dvě části viz. obrázek 3:  

 Makrookolí – společné pro všechna odvětví a vytváří společné prostředí pro všechna 

mikrookolí. Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, jeţ na podnik působí na 

makroúrovni. K tomuto účelu pouţívá metodu - PEST analýzu. PEST analýza se 

zabývá analýzou politických, ekonomických, sociokulturních a technologických vlivů 

makrookolí. Hlavním cílem metod je podnítit vrcholové manaţery, aby se zabývali 

širšími, často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými souvislostmi, a tím se 

stali vnímavějšími k hrozbám a příleţitostem vznikajícím v okolí podniku. 

 Mikrookolí – podnikatelské prostředí, oborové prostředí. Analýzou mikrookolí 

provádíme analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem je 

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

mikrookolí vychází ze základních charakteristik odvětví. Významnou součástí 

analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, je výstupem analýzy odvětví 
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a dostává do popředí zájmy konkurenční síly. I podnik ve velmi atraktivním odvětví 

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

stranu některé konkurenční síly mají svůj zdroj i mimo dané odvětví, například 

v substitučních výrobcích podniků jiných odvětví. Harvardský profesor Michael 

E.  Porter vypracoval praktický analytický koncept pro učení konkurenční strategie, 

které zahrnuje strukturální analýzu prostředí. Je často uţívaným a nástrojem analýzy 

oborového prostředí podniku. tento model se nazývá Porterův model 

konkurenčního prostředí. 

 

 

Obr. 3 Okolí podniku[3] 

3.1.1 Makrookolí podniku - PEST analýza  

Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, 

v němţ se podnik pohybuje. Podnik nemá moţnost aktivně stav makrookolí ovlivňovat, můţe 

však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat, připravit se na určité alternativy a tím 

ovlivnit nebo změnit směry vývoje. Mezi základní elementy makrokolí patří: 

makroekonomické okolí, technologické okolí, okolí sociální politiky, demografické okolí, 

politicko-legislativní okolí a celosvětové okolí. K vytvoření PEST analýzy je důleţité 

uvědomit si, jaké vlivy prostředí byly v minulosti důleţité, rozsah změn, jeţ nastaly a které 

mohou podnik v budoucnu ovlivnit. 

Při sestavování PEST analýzy je nutné poloţit si dvě důleţité otázky[19]:  
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1. Jaké jsou klíčové vlivy a hnací síly změn?  

          

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

Můţe se například jednat o vládní vliv (obchodní politika, technické standardy aj.). Z mnoha 

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

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

vkusu u výrobků. Dochází-li ke globalizaci trhu, pak ti, kteří se v dané oblasti pohybují, se 

stávají globálními zákazníky a hledají dodavatele na globální bázi (někteří globální klienti 

předních účetních firem očekávají globální servis). To můţe zajistit moţnosti přenosu trhu po 

mnoha zemích.  

 

V rámci globálního vývoje se takto můţe rozvíjet trţní politika, obchodní značky nebo 

reklama. Takto je vyvolávána globální poptávka. Globalizace trhů můţe být rovněţ finančně 

výhodná. Jedná se zvláště o průmyslovou výrobu, ve které je pro úspory z rozsahu výroby 

nutná standardizovaná produkce. Stále více viditelná globální soutěţ je další podporou 

globalizace. S velkou pravděpodobností bude podporována ještě více, zvýší-li se úroveň 

mezinárodního exportu a importu. Zvyšuje totiţ vzájemné působení mezi konkurenty. 

Vzájemné vztahy, jeţ vznikají působením společnosti po celém světě, povzbuzují globalizaci 

konkurentů. Vyhledá-li podnik místa s nízkými náklady na produkci, mohou být tyto nízké 

náklady pouţity k podpoře soutěţivých aktivit v boji proti lokálním konkurentům a tím je 

přinutí k uţití shodných či podobných strategií.  

 

2. Jaké jsou rozdílné dopady klíčových vlivů makrookolí?  

 

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

z historického hlediska či z hlediska pravděpodobnosti budoucího dopadu.  
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Obr. 4 PEST analýza[13] 

 

Politické a legislativní faktory jako je stabilita zahraniční a národní politické situace, členství 

země v EU, představují pro podniky významné příleţitosti, ale současně i ohroţení.  

       

Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického 

rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Mezi základní indikátory 

makroekonomického okolí patří ekonomický růst, úroková míra, devizový kurz koruny a míra 

inflace. 

       

Sociální a demografické faktory odráţí vlivy ochrany ţivotního prostředí, pracovní síly, 

průměrného věku a růstu populace, ţivotní úroveň a celkového ţivotního stylu obyvatelstva. 

  

Technické a technologické faktory - podnik se musí vyhnout zaostalosti a neustále být 

informován o technických a technologických změnách, které probíhají v jeho okolí.[13]  
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3.1.2 Mikrookolí podniku – Porterův model konkurenčního prostředí 

Mikrookolí obklopuje podnik, skládá se z podniků, které si navzájem konkurují a jejichţ 

výrobky si mohou vzájemně konkurovat a mohou se vzájemně substituovat. Můţeme ho také 

charakterizovat jako oborové okolí podniku, které je především ovlivňováno atraktivnosti 

oboru, v němţ podnik působí a jeho strategickou situací jako celku.[11] Rozlišujeme tři 

sektory oborového okolí:  

 

Sektor zákazníků – ten, kdo chce vytvářet strategii, se musí zajímat o to, kdo jsou jejich 

zákazníci a jaké potřeby a očekávání tito zákazníci mají. Analýzu sektoru zákazníků je třeba 

zaměřit na následující aspekty a faktory:  

 Identifikace kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí 

nakupovat,  

 Demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků,  

 Geografické faktory a geografické rozmístění  

 

Sektor dodavatelů – zde analyzujeme náklady všech vstupů, které jsou potřebné k výrobě, 

a taktéţ analyzujeme stabilitu dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou určovány kvalitou 

vztahu mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. Zde se také zaměřujeme na určité aspekty:  

 Dostupnost a náklady na materiál a polotovary,  

 Dostupnost a náklady na energii, coţ je například v průmyslu zpravidla jeden 

z nejdůleţitějších strategických faktorů vstupu,  

 Dostupnost a náklady na pořízení peněz,  

 Dostupnost a náklady pracovní síly,  

 

Sektor konkurentů - analýza by se zde měla zaměřit především na zjištění, jaká je současná 

pozice analyzovaného podniku vůči konkurentům, jak se konkurence vyvíjí a mění, v jaké 

fázi ţivotních cyklů se nachází rozhodující výrobky daného odvětví, jaká je rentabilita odvětví 

vůči jiným srovnatelným odvětvím, zda vstupují noví konkurenti do oboru, jaká je dostupnost 

substitutů a jaká je strategie a postavení současných konkurentu. Často vyuţívaným nástrojem 

analýzy oborového okolí podniku je Porterův model konkurenčního prostředí, který vychází 
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z předpokladu, ţe strategická pozice podniku působícího v určitém odvětví je především 

určována působením pěti základních činitelů[11]:  

 

1. Rivalitou podniku působících na daném trhu.  

2. Vyjednávací sílou zákazníků.  

3. Vyjednávací sílou dodavatelů.  

4. Hrozbou vstupu nových konkurentů.  

5. Hrozbou substitutů.  

 

Potenciální konkurenti - za potenciální konkurenty povaţujeme ty podniky, které si 

v současné době nekonkurují v daném mikrookolí, ale mají schopnost se konkurenty stát. 

Hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši bariér vstupu na trh, které 

brání podniku prosadit se v daném mikrookolí. Platí, ţe překonání bariér obvykle podstatně 

zvyšuje náklady. Čím vyšší jsou bariéry na vstupu, tím vyšší náklady musí potenciální 

konkurent vynaloţit. 

 

Rivalita mezi podniky mikrookolí - jedná se o druhou z Porterových sil a to rozsah rivality 

mezi stávajícími podniky uvnitř daného mikrookolí. Je-li konkurenční síla slabá, podniky 

mají příleţitost zvýšit ceny a tak dosáhnout většího zisku. Jestliţe je tato síla velká, dochází 

k cenové konkurenci, jenţ je limitující faktor pro ziskovost a sniţuje velikost výnosu 

dosaţeného prodejem produktu. 

       

Smluvní síla kupujících - kupující mohou vypadat jako hrozba, kdyţ tlačí ceny dolů nebo 

kdyţ poţadují vysokou jakost nebo lepší servis. Dle Portera mají kupující větší sílu za těchto 

podmínek: 

 pokud se mikrookolí, které nabízí své produkty, skládá z řady malých podniků 

a kupujícími je malý počet velkých podniků, 

 dochází-li k nakupování velkých mnoţství výrobků, 

 kdyţ kupující mají na výběr při svých objednávkách mnoţství podniků s nízkými 

cenami, 

 mohou-li kupující pohrozit, ţe si své vstupy začnou vyrábět sami. 
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Smluvní síla dodavatelů – obdobně jako silní kupující, mohou dodavatelé působit jako 

hrozba, kdyţ dokáţou zvyšovat ceny a podnik je nucen tuto cenu akceptovat nebo přistoupit 

na niţší kvalitu. Podle Portera jsou dodavatelé silnější v následujících případech: 

 jestliţe nabízené výrobky mají málo substitutů, 

 kdyţ mikrookolí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatele důleţité, 

 jsou-li dodavatelé natolik diferencováni, ţe je pro podnik nákladné přejít od jednoho 

k druhému, 

 mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integrací směřující do daného mikrookolí, 

podniku přímo konkurovat a zvyšovat tak ceny, 

 jestliţe kupující podniky naopak nejsou schopné vyuţít hrozby vertikální integrace. 

 

Hrozba substitučních výrobků - poslední částí Porterova modelu je konkurenční síla 

substitučních výrobků. Jestliţe existuje blízký substitut, znamená to pro podnik hrozbu 

limitující cenu produktu, za kterou podnik prodává. Opakem, kdy neexistují substituty, pak 

podniky mají příleţitost zvýšit ceny a tím i výsledný zisk. 

 

Porterův model lze výhodně vyuţít jak při strategické analýze prostředí firmy, tak při 

hodnocení navrţené strategie tak, ţe rozhodování se zaměřuje na zodpovězení základních 

strategických otázek. [11] 

 

1. Sniţují zamyšlená opatření vyjednávající sílu zákazníků firmy? 

2. Sniţují zamyšlená opatření vyjednávající sílu dodavatelů? 

3. Zvyšují zamyšlená opatření bariéry vstupu do odvětví? 

4. Sniţují zamyšlená opatření hrozbu substitutů? 

5. Zlepšují zamyšlená opatření pozici firmy vůči konkurentům?  
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Obr. 5 Porterův model pěti sil[3] 

3.1.3 Metoda scénářů 

Pro vytvoření efektivní strategie je nutné prognózovat budoucí vývoj okolí podniku. 

V současné době se okolí podniku mění velice rychle, dochází k událostem, které jsou při 

formulaci strategie jen obtíţně předvídatelné. Východiskem se stává aplikace metody scénářů. 

Scénáře jsou realistickými popisy moţných budoucích stavů okolí oboru. Obvykle se 

sestavuje více neţ jeden scénář, takţe strategie lze testovat proti řadě moţných budoucností. 

Můţeme sestavit následující tři scénáře:[11] 

1. Optimistický scénář -  kde struktura a trendy oboru, pohyby konkurence a potřeby 

kupujících se v budoucnosti ukazují jako příznivé. 

2. Pesimistický scénář – popisuje nejhorší případ situace pro firmu. 

3. Realistický scénář – skládá se z trendů, který se vyznačuje vysokou pravděpodobností. 

 

Umění tvorby scénářů spočívá v tom, zda se podaří správně odhadnout, které dosavadní 

trendy se budou prosazovat i nadále, které své působení ukončí a které nové se v uvaţovaném 

časovém horizontu objeví. 

3.2 Interní analýza 

Strategické moţnosti podniku jsou dány nejen zohledněním podmínek vnějšího prostředí, ale 

úspěšnost dané strategie je závislá na jeho vnitřních silách a schopnostech eliminovat slabosti. 

Základem úspěšné strategie je tedy soulad mezi podnikovými zdroji a schopnostmi 

s podmínkami vnějšího prostředí. Interní analýza je zaměřena na zjištění a odhalení silných, 

slabých stránek podniku a formulaci specifických předností podniku. 
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3.2.1 Analýza klíčových kompetencí 

Analýza klíčových kompetencí je metodou slouţící k analýze konkurenceschopnosti podniku 

pomocí analýzy vybraných zdrojů a dovednosti podniku. Vychází tedy z předpokladu, ţe není 

nutné zkoumat zdroje a dovednosti podniku ve všech jeho podsystémech a funkcích. Stačí se 

zaměřit na ty, které mají rozhodující vliv na konkurenceschopnost v daném odvětví. Takové 

zdroje a dovednosti označil Hamel a Prahalad jako klíčové kompetence. [22] 

 

Klíčové kompetence jsou v kaţdém oboru odlišné. Důleţité je, aby klíčové kompetence 

podniku byly jeho silnými stránkami. Pak bude podnik v daném odvětví konkurenceschopný.  

3.2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, 

zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. 

Je přístupem nepřetrţité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho 

okolí.[19] V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými 

a slabými stránkami, příleţitostmi a silnými stránkami. 

Cílem je identifikovat, jak moc je stávající strategie společnosti schopna vyrovnat se 

změnami, které nastávají v obchodním prostředí podniku.  

 

SWOT je zkratka pro silná místa (Strengths), slabá místa (Weaknesses), moţnosti 

(Opportunities) a úskalí (Threats). Z této analýzy je zřejmé, ţe se jedná o nástroj pro 

systematické hodnocení okolí podniku a jeho vnitřního potenciálu. Určuje strategickou pozici 

podniku a slouţí k získání podkladů pro tvorbu vhodné strategie. Faktory, které působí na 

společnosti lze rozdělit na vnitřní, vnější a pozitivní a negativní. Grafické znázornění SWOT 

analýzy na obrázku 6. 
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Obr. 6 SWOT analýza 
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4 Aplikační část 

V aplikační části budu provádět externí analýzu, interní analýzu a SWOT analýzu firmy 

MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. Na základě získaných informací z analýz jsem 

vytvořila dva scénáře budoucího vývoje firmy. Analýzy byly provedeny za pomocí konzultací 

a subjektivního ohodnocení manaţerů firmy. 

4.1 Externí analýza 

K analýze makrookolí firmy jsem pouţila PEST analýzu a pomocí Porterova modelu pěti sil 

jsem provedla analýzu mikrookolí firmy a analýzu scénářů budoucího vývoje firmy. 

4.1.1 PEST analýza  

Pomocí PEST analýzy budou hodnoceny vnější faktory, jeţ mají vliv na podnik. Její součástí 

jsou politicko-právní faktory, ekonomické faktory, sociálně-kulturní faktory a technologické 

faktory. 

 Politicko-právní faktory 

 

S nástupem celosvětové hospodářské krize, která rovněţ zasáhla členské státy EU, včetně 

České Republiky, došlo a bude i nadále docházet k mnoha politickým, legislativním 

a systémovým změnám, které budou mít dopad na českou ekonomiku a podnikatelské 

prostředí. Tyto změny budou mít zásadní vliv na funkčnost podniku. 

 

Legislativní proces v České republice je rovněţ těmito vlivy poznamenán. Přímo na funkčnost 

podniku má vliv novela zákoníku práce, která zavádí větší flexibilitu v pracovněprávních 

vztazích, připravovaná změna zákona o DPH a s tím spojená změna sazby DPH na vyšší 

úroveň. Snaha o navýšení příjmů státního rozpočtu se projeví pravděpodobně i ve změně 

sazby daně z příjmu právnických osob. Očekává se také nárůst spotřebních daní, zásadní vliv 

mají pro podnik daně týkající se provozu, jako např. spotřební daň u paliv, coţ způsobí růst 

nákladů na přepravu zboţí.  

 

Změna sazby základní sazby DPH – zamýšlené zvýšení na 15-20%, ovlivní společnost 

v oblasti peněţních toků, zvýšenou náročností a vázaností kapitálu. Společnost je plátcem 

DPH, účtuje tudíţ DPH na vstupu i na výstupu. 

 



21 

 

Zvýšení daně z příjmu právnických osob omezí negativním způsobem generování čistého 

zisku společnosti, coţ ovlivní následně investiční proces. 

 

Na všechny tyto změny musí podnik flexibilně reagovat a postupně se s těmito změnami 

vyrovnávat. Bude to mít dopady do oblasti podnikových procesů, jakými jsou personalistika, 

řízení nákladů a financí, informační proces apod. Podniky se dnes zaměřují spíše na hledání 

úspor a redukci nákladů, neţ na investiční politiku apod.  

 

Během následujících let má ministerstvo průmyslu a ţivotního prostředí připravit konkrétní 

znění zákonů, jako např.:  

 zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí,  

 zákon o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí,   

 zákon o odpadech,  

 zákon o ochraně ovzduší,  

 zákon o ochraně přírody a krajiny.  

Změna zákonu o odpadech a dalších právních předpisů můţe mít zásadní vliv na funkčnost 

podniku, neboť hlavní podnikatelská činnost podniku dnes podléhá regulacím dle těchto 

právních předpisů. Očekává se, ţe předpisy pro ochranu ţivotního prostředí, resp. předpisy 

týkající se nakládání s odpady, budou obecně více přísné a budou klást větší náročnost na 

podnik. Bude to spojeno s novými investicemi do technologií apod. 
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Ekonomické faktory 

 

HDP (Hrubý domácí produkt) 

Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněţní hodnota statků a sluţeb vytvořená za dané 

období, obvykle jeden kalendářní rok, na určitém území. Tento ukazatel se pouţívá 

v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky státu. Pro účely mezinárodních 

srovnání výkonnosti ekonomik jednotlivých států se pouţívá také HDP na obyvatele. 

 

V roce 2011 byl HDP v meziročním srovnání vyšší o 1,7 %, v průběhu roku přitom postupně 

ztrácel na tempu.[24] Tahounem ekonomiky byl po celý rok zpracovatelský průmysl, přestoţe 

i zde se meziroční přírůstky během roku sniţovaly. Stabilně nadprůměrné výsledky 

zaznamenalo také odvětví dopravy a skladování, naopak výrazně klesla ekonomická 

výkonnost stavebnictví. Poptávka v hutnictví a ocelářství vlivem hospodářské krize 

v posledních letech klesala na coţ hutní podniky reagovaly sniţováním svých výrobních 

kapacit a moţností. V současnosti jiţ dochází k mírnému nárůstu potřeby oceli a očekává se, 

stabilizace poptávky i vyrobních kapacit. Obr. 7 zachycuje vývoj HDP v posledních letech. 

V souvislosti s dopady hospodářské krize vykazuje HDP negativní trend, ale s obratem v roce 

2010 je zde zřejmá růstová tendence. Prognóza vývoje HDP pro budoucí roky má však 

klesající charakter. 

 

 

 

Obr. 7 Vývoj HDP v % v České republice 
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Inflace (míra inflace) 

Inflace v posledních třech letech vykazovala na základě uveřejněných statistických ukazatelů 

velmi nízkou úroveň. V roce 2009 to bylo 1 %, v roce 2010 bylo 1,5 % a v roce 2011 byla 

míra inflace na úrovni 1,9 %. viz. obr. 8.[25] Vzhledem k aktuální situaci české ekonomiky 

a vývoji trhů lze očekávat, ţe rok 2012 bude rokem s výrazným růstem cenové hladiny. Jiţ 

nyní dochází k rekordním nárůstům cen na komoditních trzích i u běţných spotřebních statků. 

Inflace má přímý dopad na společnost, a to formou zvyšování nákladů. Bude-li výrazně růst, 

budou se zvyšovat i náklady společnosti, např. v oblasti logistiky, nákupu sluţeb apod. 

 

 

Obr. 8 Vývoj inflace v České republice 

 

Průměrná hrubá mzda  

Průměrná měsíční hrubá mzda v České republice od roku 1996 neustále roste, i kdyţ tempo 

jejího růstu se v posledních letech sniţuje. Vývoj hrubé mzdy v České republice je znázorněn 

na obr. 9. Ve 3. kvartálu roku 2011 v České republice činila hrubá mzda 24 089 Kč, coţ je 

o 562 Kč (2,4 %) více neţ ve stejném období roku 2010.[28] Pro podnik má tento ukazatel 

dopad do oblasti mzdových nákladů, kdy s rostoucí hrubou mzdou lze očekávat tlak na růst 

mezd v rámci podniku. 
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Obr. 9 Vývoj hrubé mzdy v České republice 

 

Nezaměstnanost (míra nezaměstnanosti) 

Vývoj nezaměstnanosti v České republice byl rovněţ v posledních letech výrazně 

poznamenán dopady propadu světového i národního hospodářství. Zejména vlivem úsporných 

opatření, jak ve státním sektoru, tak i v soukromém sektoru ekonomiky došlo k navýšení 

počtu nezaměstnaných, jak ukazují hodnoty viz. obr. 10. Moravskoslezský kraj patří 

dlouhodobě ke krajům s vysokou nezaměstnaností a omezeným počtem pracovních 

příleţitostí. Je zde zřejmý nedostatek kvalifikované pracovní síly, a to zejména v technických 

oborech.  

 

 

Obr. 10 Vývoj nezaměstnanosti v České republice 
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Průměrná míra registrované nezaměstnanosti za celý rok 2011 dosáhla 8,6 %.[27] Míra 

nezaměstnanosti v lednu 2012 vzrostla na 9,1 %, coţ je vyšší nárůst, neţ se očekávalo. Za 

nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní faktory. Určitou roli mohly sehrát 

i pracovní poměry sjednané na dobu určitou do konce roku 2011. Na jedno pracovní místo tak 

v současnosti připadá jiţ 15,5 uchazeče. Tento poměr se v následujících měsících můţe ještě 

zvýšit. Nízký počet volných pracovních míst zůstává i nadále jedním z klíčových problémů 

domácí ekonomiky. 

 

Většina firem se evidentně do náboru nových zaměstnanců příliš nehrne, jelikoţ vývoj 

ekonomiky v roce 2012 přináší mnoho otazníků. Firmy se snaţí zbytečně nezvyšovat své 

náklady. Na druhou stranu je však nutno dodat, ţe většina českých podniků je na horší časy 

připravena daleko lépe neţ před třemi lety. V následujících měsících lze očekávat další růst 

míry nezaměstnanosti. 

 

Kurz české koruny 

Kurz české koruny k ostatním zahraničním měnám výrazným způsobem ovlivňuje 

konkurenceschopnost a hospodářské výsledky podniku. Jeho vliv se projevuje zejména při 

nákupu na zahraničních trzích, kdy dochází k uzavírání kontraktů a cen v cizích měnách. 

Zásadní význam má tak pro podnik kurz CZK/PLN. S oslabující pozicí české koruny tak 

dochází k prodraţování nákupu. Firma realizuje v některých měsících kurzové zisky a ztráty. 

Na obr. 11 je zachycen vývoj kurzu CZK / PLN. S největší pravděpodobností bude i nadále 

česká koruna vůči této měně posilovat. 

 

 

Obr. 11 Vývoj kurzu CZK / PLN [29] 
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 Sociálně – kulturní faktory 

Celkový počet obyvatel České republiky k 30. září 2011 byl podle statistické bilance 10 

548 527 osob. Společnost MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. působí 

v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Počet obyvatel Moravskoslezského kraje k 30. 

září 2011 byl 1 240 432 obyvatel.[26] Podle sledování ČSÚ se průměrný věk obyvatel 

v Moravskoslezském kraji za posledních 10 let zvýšil o 2,6 roku. V současné době je 

průměrný věk obyvatel v Moravskoslezském kraji 40,4 let, coţ je o 0,2 niţší neţ 

celorepublikový průměr. Počet obyvatel Jihomoravského kraje k 30. září 2011 byl 1 156 930 

obyvatel. Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje činí 41,1 roků.  

 

Jiţ několik let se však v Moravskoslezském i Jihomoravském kraji projevují nepříznivé 

trendy v demografickém vývoji, kdy dochází k celkovému poklesu stavu obyvatelstva. 

Jedním z důvodů je i migrace obyvatel z tohoto regionu. Tento trend bude pravděpodobně 

i nadále pokračovat vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu, odvětvové a věkové 

struktuře a nízkému platovému ohodnocení. V obou těchto krajích se průměrná hrubá mzda 

pohybuje hluboce pod průměrem České republiky. 

 

 Technologické faktory 

Technologické prostředí je v současném dynamickém světě velmi důleţitým faktorem 

v udrţení konkurenceschopnosti firem. V současné době však dochází k zastavení 

investičního procesu, resp. investic do technologií, neboť podniky se obávají dalšího 

negativního vývoje na trhu, tudíţ odkládají své investice do budoucna.  

 

Z pohledu podniku můţe mít dopad do oblasti techniky či technologie zásadní změna zákona 

o nakládání s odpady a doprovodné legislativy. Zde by poté došlo ke zvýšení náročnosti na 

technologii zpracování a separaci odpadu. Společnost by musela vynaloţit prostředky na 

investice do nových strojů, zařízení, informačních technologií apod.  
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4.1.2 Porterův model konkurenčního prostředí  

Porterův model se vyuţívá jako nástroj k analýze oborového prostředí firmy. 

 

 Rivalita mezi podniky mikrookolí 

Trh s ocelovým odpadem v České republice můţeme s jistotou řadit mezi obory, které jsou 

pro subjekty vlivem ziskovosti a velikosti velmi atraktivní. Celkovou spotřebu ocelového 

odpadu, tj. ţelezitého šrotu, ovlivňují především výrobci oceli, kteří pouţívají ocelový odpad 

jako vstupní materiál pro výrobu oceli. Vývoj spotřeby v čase je dán především vyuţitím 

výrobních kapacit hutních společností v závislosti na vývoji poptávky po hutních výrobcích. 

Spotřeba je v podstatě stabilní, ale můţe se krátkodobě lišit.  

 

Celkovou spotřebu a nákup ocelového šrotu v rámci České republiky velmi významně 

ovlivňují dvě největší hutní společnosti – společnost ARCELORMITTAL OSTRAVA, a.s. 

(která je součástí největšího ocelářského impéria a hutního gigantu na světě, ARCELOR 

MITTALU, ovládaného světovým ocelářským magnátem panem L. Mittalem) a TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s. Jejich měsíční spotřeba, tj. poptávka po vsázky schopném šrotu, se 

pohybuje v rozmezí 90 – 130 tis. tun. Od těchto čísel jsou odvozeny jejich měsíční nákupy 

v závislosti na velikosti odpadu pocházejícího z vnitřní produkce těchto závodů. Cenovým 

lídrem a tvůrcem na českém trhu je ARCELORMITTAL OSTRAVA, a.s., všechny ostatní 

subjekty podnikající v oblasti ocelového odpadu vycházejí z cen a cenové politiky stanovené 

touto společností. Mezi další odběratele ocelového odpadu patří např. VÍTKOVICE, a.s. 

a další střední a menší kovohutě, slévárny a jiné podniky.  

 

K obecné charakteristice trhu v České republice je nutno říci, ţe boj o ocelový odpad je 

sváděn na měsíční bázi dodávkového cyklu, a to na straně dodavatelů. Platí zde pravidlo 

s nadsázkou „není problém šrot prodat, ale dobře koupit „. V posledních letech, kdy je 

významně cítit dopady celosvětové hospodářské krize, klesá na trhu s ocelovým odpadem 

výskyt výrobního šrotu pocházejícího převáţně ze strojírenských výrobních podniků (toto je 

spojeno s poklesem jejich zakázek). Můţeme tedy konstatovat, ţe většinu dodávek ocelového 

odpadu dnes tvoří starý nevýrobní odpad, a o ten je sváděn konkurenční boj na trhu. Na trhu 

s ocelovým odpadem existuje celá řada konkurentů, kteří však disponují relativně malým 

trţním podílem. Z pohledu dodávek klíčovému odběrateli, má dnes firma 
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MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. tři velké konkurenty – TROJEK, a.s., TSR Czech 

Republic, DEMONTA GROUP, přičemţ podíl dodávek se můţe měnit v závislosti na potřebě 

hutě a moţnosti dodávek výše uvedených subjektů. Obecně lze však říci, ţe společnost 

MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. se podílí na dodávkách max. 30%, zbytek 

dodávají v různých poměrech výše uvedené subjekty a konkurenční lem, který představují 

menší subjekty. 

  

 Smluvní síla dodavatelů     

Na trhu s ocelovým odpadem se pohybuje celá řada malých a středních podniků, a to vlivem 

historického vývoje a počáteční atraktivitou odvětví z pohledu ziskovosti. Po roce 1989 

postupnou transformací české ekonomiky a vznikem svobodného podnikání došlo 

k roztříštění původních národních (státních) podniků na samostatné soukromé společnosti, 

které postupem času získaly zkušenosti v dodávkách a zpracování ocelového odpadu 

a úspěšně podnikaly řadu let při poměrně vysoké rentabilitě. 

 

Trh s ocelovým odpadem je značně roztříštěn, a zároveň ţádný z těchto podniků nedosahuje 

dominantního postavení. Nemůţe si tedy diktovat ceny a další obchodní podmínky. Je nutno 

podotknout, ţe existují rovněţ značné regionální rozdíly spojené s výskytem ocelového 

odpadu. V průmyslových oblastech, jakými jsou např. Moravskoslezský kraj, je výskyt šrotu 

podstatně vyšší neţ např. v regionu Jiţních Čech, a tudíţ je zde i větší koncentrace 

zpracovatelů a dodavatelů ocelového odpadu. Mezi těmito subjekty probíhá tvrdý 

konkurenční boj, kde rozhodujícími faktory jsou cena a schopnost hradit své závazky ve 

stanovených platebních lhůtách.  

 

Z významných dodavatelů přímo napojených na dodávky do hutních společností v České 

republice můţeme jmenovat: MORAVSKOZLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s., TROJEK, a.s., 

TSR, s.r.o., DEMONTA GROUP, s.r.o. Tyto společnosti se pohybují v dodávkách objemově 

na úrovni několika tisíců tun za měsíc. Poté je celá řada středních a menších dodavatelů, 

jakými jsou na příklad regionální firmy: ARCIMPEX, s.r.o., KARLA, a.s., Petr Lamich – 

LAMA, VÍTKOVICE RECYCLING apod. V kaţdém regionu resp. kraji je moţno nalézt 

celou řadu malých a středních podniků, které si mohou konkurovat, ale zároveň si vzájemně 

mohou dodávat zboţí na bázi reciprocity či výměny.  
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Pro společnost MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. mají rovněţ zásadní význam 

dodávky ocelového odpadu z Polska, převáţně z regionu Malopolska a polského Slezska, 

které se podílejí na celkových dodávkách ocelového odpadu více neţ 50 %. Nákupy jsou zde 

realizovány prostřednictvím dceřiné společnosti MSK Polska s. z. o. o. Tato společnost 

disponuje rozsáhlou dodavatelskou databází a je v dodávkách ocelového odpadu velmi 

flexibilní. Má dostatečné technické a technologické zázemí, disponuje vlastním areálem, 

a konkurenční výhodou je vlastí ţelezniční vlečka, tudíţ dochází k expedici zboţí na 

vagónech přímo do hutě. Zároveň firma těţí z relativně příznivé vzdálenosti, kdy přepravní 

náklady nehrají pro dodávky do TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. zcela zásadní roli.  

 

 Smluvní síla kupujících     

 Pokud jde o smluvní sílu kupujících, můţeme konstatovat, ţe se jedná o dva silné hráče na 

českém trhu s ocelovým odpadem, kteří disponují značnou vyjednávací a kupní sílou. Ta je 

dána především koncentrací objemů, které dané společnosti pravidelně nakupují. Cenovým 

vůdcem na trhu je společnost ARCELORMITTAL OSTRAVA, a.s., která patří do světového 

ocelářského gigantu skupiny ARCELORMITTAL. Celkový objem nakupovaného šrotu od 

externích dodavatelů činí u této společnosti přibliţně 50 000 – 80 000 tun/měs. Společnost 

dlouhodobě spolupracuje s historickými partnery, kteří jsou prověřeni a schváleni 

managementem společnosti. Pokud jde o technické poţadavky na dodávky, společnost má své 

vlastní technické podmínky vycházející z původních ČSN norem. Při plnění kontraktů je 

společnost velmi striktní, diktuje v podstatě dodavatelům podmínky, za kterých mohou pod 

jednotlivými kontrakty dodávat. Vyjednávání lepších podmínek je velmi obtíţné, pramení to 

jednak z vyjednávací pozice, jednak z jiné kulturní mentality. TOP management je zpravidla 

indického původu. 

Druhým významným hráčem na trhu jsou TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. resp. jejich 

nákupní organizace MORAVIA STEEL, a.s. Ta realizuje celý nákupní proces včetně 

klíčových komodit, mezi které řadíme i ocelový šrot. Společnost není cenovým lídrem, i kdyţ 

v některých měsících vzhledem k situaci související se zásobami můţe tímto lídrem 

krátkodobě být. Jejich celková potřeba nákupu vsázky schopného ocelového odpadu se 

pohybuje v intervalu 30 000 - 50 000 tun/měs. Závisí to na zakázkové náplni hutě a stavu 

zásob, resp. případné spekulace související s růstem či poklesem cen na trhu. Obchodní 

podmínky jsou rovněţ velmi přísné, vycházejí opět z vyjednávací pozice. Specifické 

technické podmínky jsou šité na míru technologii hutní společnosti a zároveň kaţdý dodavatel 

prochází důsledným procesem výběru a schvalování. Společnost disponuje určitým počtem 
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schválených dodavatelů, se kterými spolupracuje na dlouhodobé bázi. Důraz se klade 

převáţně na spolehlivost a kvalitu dodávek. Ceny jsou zpravidla stanovovány na základě 

poptávkových a nabídkových řízeních. Dodávkový cyklus je stanoven zpravidla na 30 dnů, 

stejně jako u společnosti ARCELORMITTAL OSTRAVA, a.s.  

 

Z pohledu kompletace odběratelů je nutno ještě zmínit, ţe je zde specifický trţní segment, 

jako jsou drobné výrobní podniky – slévárny, které mají rovněţ specifické poţadavky na 

dodávky a nakupují zpravidla za vyšší ceny neţ dva klíčové subjekty na trhu.  

 

 Potenciální konkurenti  

Za potencionální konkurenci můţeme povaţovat středně velké společnosti, které dnes nemají 

přímou vazbu na hutě. Jedná se zejména o společnosti podílející se významným podílem 

dodávek v dodavatelském řetězci s dostatečným technologickým obchodním a finančním 

zázemím. Tyto společnosti jiţ mají vybudovanou dostatečnou dodavatelskou základnu 

a pokrývají část trhu resp. dodavatelského řetězce. Pokud by si tyto společnosti dokázaly 

vyjednat kontrakty přímo u finálních odběratelů, mohlo by to znamenat ohroţení pro 

společnost. Celkový počet takovýchto konkurentů můţe činit v teoretické rovině řádově 

jednotky, ale jejich vyjednávací síla by tím byla značně roztříštěna.  

 

 Z pohledu globální konkurence se mohou stát novými konkurenty velké mezinárodní 

společnosti, které jiţ mají pozici v jiných zemích a disponují know-how a finančními 

prostředky pro vstup na náš trh. Zde se však musí počítat se zvýšenou nákladovostí, 

překonáním bariér typu obchodních vazeb, větší finanční náročností, ekologickými poţadavky 

apod. Mohl by se rovněţ objevit potencionální konkurent, který by šel cestou akvizicí jiných 

dodavatelů. Jeho síla by mohla být větší v případě, ţe by provedl akvizici více středních 

společností a z nich by poté vytvořil jednu silnější společnost, která by byla schopna pro sebe 

vyjednávat lepší prodejní podmínky a tím společnosti případně konkurovat.  

 

 

 Hrozba substitučních výrobků 

Dle provedeného šetření z hlediska technologického a ekonomického nelze provést substituci 

ocelového odpadu - šrotu, proto se tímto faktorem nebudu zabývat a analyzovat. 
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4.1.3 Scénáře budoucího vývoje firmy 

Jelikoţ se v současné době okolí podniku velice mění a často dochází k událostem, které jsou 

při formulaci strategie jen obtíţně předvídatelné, není moţné, aby se firma fixovala jen na 

jedinou prognózu budoucího vývoje okolí. V rámci tvorby vhodné strategie a strategického 

opatření je ţádoucí, aby měla firma připravené odlišné varianty budoucího vývoje, ze kterých 

můţe posléze vycházet. Koncepce scénářů můţe tak firmu účinně chránit před 

neočekávanými změnami v podnikatelském prostředí.  

 

K vytvoření scénářů budoucího vývoje firmy MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠOROT, a.s. 

jsem pouţila metodiku vytvořenou Giersewská, Chmielevski, Kozlowski a Skarżyński [5].  

 

Na základě výsledků předchozích analýz bylo provedeno: 

 

1. Ohodnocení třech základních trendů vývoje vybraných faktorů (růst, stabilizace a pokles).  

 Velikost vlivu na firmu  vyuţívá bodovou stupnici v rozmezí od -5 do +5 bodů, 

přičemţ -5 představuje vysoce negativní vliv a +5 vysoce pozitivní vliv na firmu. 

 Pravděpodobnost výskytu v rozmezí od 0 do 1, kde 1 znamená, ţe se faktor objeví se 

100% jistotou.  

 

2. Vytvoření dvou scénářů budoucího vývoje okolí podniku.  

 Realistický – skládá se z trendů, které se vyznačují největší pravděpodobností výskytu. 

 Optimistický -  vzniká výběrem trendu s největším pozitivním vlivem na firmu.  

 

3. Vypočtení průměrného vlivu jednotlivých oblastí okolí, a to jako aritmetický průměr 

velikostí vlivů faktorů z dané oblasti.  

Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulkách 1-4: 
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Tabulka 1 Přehled a vliv faktorů na podnik z PEST analýzy 

Oblast 

makrookolí 
Faktor působící na firmu Trend 

Velikost 

vlivu 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Politicko-právní 

sazby DPH a spotřební 

daně 

růst -5 0,8 

stabilita 1 0,1 

pokles 5 0,1 

změna sazby daně z příjmů 

právnických osob 

růst -5 0,7 

stabilita 1 0,2 

pokles 5 0,1 

legislativa odpadového 

hospodářství 

růst -4 0,5 

stabilita 4 0,3 

pokles 4 0,2 

Ekonomická 

HDP v hutnictví 

růst 5 0,2 

stabilita 1 0,7 

pokles -5 0,1 

inflace 

růst 3 0,2 

stabilita 1 0,6 

pokles -3 0,2 

hrubá mzda 

růst -3 0,4 

stabilita 1 0,5 

pokles 3 0,1 

nezaměstnanost 

růst 3 0,3 

stabilita 1 0,5 

pokles -2 0,2 

kurz české koruny 

růst 4 0,3 

stabilita 1 0,5 

pokles -4 0,2 

Sociálně - 

kulturní 

kvalifikovaná pracovní síla 

růst 4 0,3 

stabilita 1 0,4 

pokles -4 0,3 

migrace obyvatel z kraje 

růst -3 0,5 

stabilita 1 0,3 

pokles 2 0,2 

Technologická poţadavky na technologii 

růst -1 0,2 

stabilita 2 0,7 

pokles 3 0,1 
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Na základě údajů uvedených v předchozí tabulce lze vytvořit scénáře budoucího vývoje okolí 

podniku: 

 

Tabulka 2 Scénáře budoucího vývoje dle PEST analýzy 

 

Oblast makrookolí Faktor působící na firmu 

Scénáře 

Optimistický Realistický 

slovně body slovně body 

Politicko-právní 

legislativa odpadového 

hospodářství pokles 4 růst  -4 

 sazby DPH a spotřební daně pokles 5 růst  -5 

změna sazby daně z příjmů 

právnických osob pokles 5 růst  -5 

prům. velikost vlivů   4,7   -4,7 

Ekonomická 

HDP v hutnictví růst 5 stabilita 1 

inflace růst 3 stabilita 1 

 hrubá mzda pokles 3 stabilita 1 

nezaměstnanost růst 3 stabilita 1 

 kurz české koruny růst 4 stabilita 1 

prům. velikost vlivů   3,7   1 

Sociálně - kulturní 

kvalifikovaná pracovní síla růst 4 stabilita 1 

migrace obyvatel z kraje pokles 2 růst  -3 

prům. velikost vlivů   3   -1 

Technologická 
poţadavky na technologii pokles 3 stabilita 2 

prům. velikost vlivů   3   2 
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Tabulka 3 Přehled a vliv faktorů konkurenčního okolí na podnik 

Síla Faktor ovlivňující firmu Trend Velikost vlivu 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Konkurenční 

rivalita 

počet konkurentů 

růst -5 0,2 

stabilita -1 0,7 

pokles 5 0,1 

poptávka 

růst 5 0,1 

stabilita 1 0,5 

pokles -5 0,4 

trţní podíl konkurentů 

růst -5 0,2 

stabilita -2 0,5 

pokles 5 0,3 

Síla dodavatelů 

počet dodavatelů 

růst 4 0,4 

stabilita 1 0,5 

pokles -5 0,1 

spolehlivost dodávek 

růst 4 0,3 

stabilita 1 0,5 

pokles -4 0,2 

výše odběrů od jediného 

dodavatele 

růst 3 0,2 

stabilita 1 0,5 

pokles -3 0,3 

Síla kupujících 

počet kupujících 

růst 5 0,1 

stabilita 3 0,7 

pokles -4 0,2 

situace klíčového 

odběratele 

růst 5 0,2 

stabilita 4 0,6 

pokles -5 0,2 

změna nákupní politiky 

růst -4 0,2 

stabilita 1 0,5 

pokles 3 0,3 

Potencionální 

konkurenti 

bariéry vstupu na trh 

růst 4 0,2 

stabilita 1 0,5 

pokles -3 0,3 

atraktivita odvětví 

růst -1 0,1 

stabilita 4 0,7 

pokles 3 0,2 

ziskovost 

růst 3 0,1 

stabilita 4 0,8 

pokles -4 0,1 

Hrozba 

substitutu 

Z technologického a ekonomického hlediska neexistuje substitut, proto neprovádím analytické 

šetření. 



35 

 

Na základě údajů uvedených v předchozí tabulce, lze vytvořit scénáře budoucího vývoje okolí 

podniku: 

 

Tabulka 4 Scénáře budoucího vývoje podniku dle Porterova modelu pěti sil 

Síla 
Faktor ovlivňující 

firmu 

Scénáře 

Optimistický Realistický 

slovně body slovně body 

Konkurenční 

rivalita 

počet konkurentů pokles 5 stabilita -1 

poptávka růst 5 stabilita 1 

trţní podíl konkurentů pokles 5 stabilita -2 

prům. velikost vlivů   5   -0,7 

Síla 

dodavatelů 

počet dodavatelů růst 4 stabilita 1 

spolehlivost dodávek růst 4 stabilita 1 

výše odběrů od 

jediného dodavatele 
růst 3 stabilita 1 

prům. velikost vlivů   3,7   1 

Síla 

kupujících 

počet kupujících růst 5 stabilita 3 

situace klíčového 

odběratele 
růst 5 stabilita 4 

změna nákupní politiky pokles 3 stabilita 1 

prům. velikost vlivů   4,3   2,7 

Potencionální 

konkurenti 

bariéry vstupu na trh růst 4 stabilita 1 

atraktivita odvětví stabilita 4 stabilita 4 

ziskovost růst 3 stabilita 4 

prům. velikost vlivů   3,7   3 

Hrozba 

substitutu 
Neprovedeno analytické šetření. 

 

4.2 Interní analýza 

V interní analýze jsem provedla analýzu klíčových kompetencí firmy. 



36 

 

4.2.1 Analýza klíčových kompetencí 

Na základě rozhovorů s vrcholovými manaţery firmy MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, 

a.s. bylo provedeno: 

1. Určení klíčových kompetencí, tj. nejdůleţitější zdroje a dovednosti, které rozhodují 

o konkurenční pozici v oboru. 

2. Stanovení významnosti jednotlivých klíčových kompetencí v podobě vah, kdy součet 

vah je roven 1. 

3. Ohodnocení jednotlivých klíčových kompetencí, kdy se zpravidla vyuţívá subjektivní 

bodová stupnice v rozmezí 1 (velmi slabá stránka) aţ 5 (velmi silná stránka). 

Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Klíčové kompetence 

Klíčové 

kompetence 
Váha Hodnocení (1-5) Vážená hodnota 

Goodwill 

společnosti 
0,15 5 0,75 

Výrobní kapacita 0,05 2 0,1 

Zajištěný prodej 0,15 5 0,75 

Věková struktura 

pracovníků 
0,05 2 0,1 

Přepravní 

kapacity 
0,05 2 0,1 

Finanční zdroje 0,15 5 0,75 

Jistota placení 0,15 4 0,6 

Vlastnictví 0,15 5 0,75 

Personální zdroje 0,05 2 0,1 

Výběrová řízení 0,05 2 0,1 

 

1 Celková konkur. 4,1 
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Zhodnocení analýzy klíčových kompetencí 

Z výše uvedených informací, které byly součástí analýzy, jsem došla k závěru, ţe celková 

konkurenceschopnost firmy MORAVSKOSLEZSKÝ KOVOŠROT, a.s. čítá hodnoty 4,1. 

Bodová škála hodnocení je 0-5, kdy hodnota 5 je ideálním podnikem. Firma tedy dosahuje 

nadprůměrné hodnoty. V případě, ţe podnik chce zvýšit svou konkurenceschopnost, měl by 

se soustředit na výrobní a přepravní kapacitu a na personální politiku firmy. 

4.2.2 SWOT analýza  

Ke shrnutí dosavadních výsledků realizovaných dílčích analýz byla pouţita SWOT analýza. 

Byly vytvořeny dvě SWOT analýzy, pro realistický a optimistický scénář firmy. 

V jednotlivých skupinách SWOT analýzy budou zkoumané faktory z hlediska jejich 

důleţitosti seřazeny sestupně. 

SWOT analýza pro realistický scénář: 

Silné stránky  

         Historicky dobré jméno a kredit společnosti v rámci hlavního předmětu podnikání 

a na trhu. 

         Garance prodeje tj. odběru materiálu ze strany majoritního akcionáře – MORAVIE 

STEEL, a.s.  

         Silné finanční zázemí – dostatek vlastního kapitálu a moţnosti čerpání obchodních 

úvěrů. 

         Silná vlastnická struktura umoţňující garance a jistotu pro dodavatele v obchodním 

styku. 

         100% jistota plateb v poţadovaných platebních lhůtách daných obchodními 

ujednáními.  

Slabé stránky  

         Nedostatečné výrobní kapacity pro účely úpravy a manipulace kovového odpadu 

v rámci České republiky konkrétně v Moravskoslezském kraji. 
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         Nedostatečný počet a špatná věková struktura pracovníků THP společnosti (klíčoví 

pracovníci v předdůchodovém věku). 

         Struktura obchodního úseku – nedostatek aktivních (akvizičních) obchodníků. 

         Absence vlastních přepravních kapacit pro svoz kovového odpadu.  

         Nedostatečné zkušenosti a kapacity na výběrová řízení u výrobních podniků. 

Příležitosti  

         Růst poptávky po kovovém odpadu spojený s růstem trţní, individuální poptávky 

v hutnictví. 

         Rozvoj společnosti na nových trzích (např. Slovensko) resp. u nových dodavatelů na 

úkor konkurenčních subjektů. 

         Provést akvizici jiného subjektu nebo několika subjektů na trhu tak, aby se doplnilo 

případně portfolio dodávek a získala se větší stabilita dodávek, a tím se ovládla část 

dodavatelského řetězce. 

         Zvýšení obchodní marţe dosáhneme prostřednictvím nákupu neupraveného kovového 

odpadu,   to je spojeno s dostatečnými kapacitami na úpravu a logistiku. 

Hrozby  

         Pokles poptávky po kovovém odpadu spojený s poklesem trţní resp. individuální 

poptávky v hutnictví. 

         Změna nákupní politiky neboli strategie nákupu klíčového odběratele MORAVIE 

STEEL,a.s.  

         Výkyvy ve vývoji směnného kurzu české koruny k ostatním měnám, kdy vznikají 

ztráty z kurzovných rozdílů a tak klesá obchodní marţe. 

         Legislativní změny v oblasti obchodního, daňového, sociálního a právního práva, 

které mohou negativně ovlivnit fungování podniku a tím zvyšovat nákladovost.  
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         Zvýšení trţního podílu konkurentů na straně nákupu na úkor společnosti a jejich další 

rozvoj. 

SWOT analýza pro optimistický scénář: 

Silné a slabé stránky společnosti jsou totoţné se SWOT analýzou pro realistický scénář, proto 

se budu zabývat pouze příleţitostmi a hrozbami. 

Příležitosti  

         Skokový nárůst poptávky po kovovém odpadu spojený s růstem spotřeby hutních 

výrobků a výrazným oţivením hutního trhu, coţ by umoţnilo navýšit dodávané objemy 

a trţby společnosti.  

         Obchodní rozvoj společnosti na nových trzích jak v oblasti prodeje tak i nákupu. 

(dovozy z třetích zemí, prodej do jiných hutí v rámci středoevropského regionu) resp. 

získání nových dodavatelů nejen v rámci trhu České republiky, ale i Polsku, kde existuje 

větší trţní potenciál. 

         Vyuţít příleţitosti k akvizici konkurenčního subjektu, případně subjektů, pro účely 

ovládnutí části dodavatelského řetězce a zajištění stability dodávek. 

         Výrazně zvýšit podíl nákupu neupraveného kovového odpadu, ten dále upravovat do 

podoby poţadovaného vstupního materiálu dle hutí, a tím dosáhnout vyšší přidané 

hodnoty a zvýšení ziskovosti. 

Hrozby  

         Pokles poptávky po kovovém odpadu spojený s propadem hutního trhu a objemů 

zakázek u klíčového odběratele. 

         Změna nákupní politiky, neboli strategie nákupu klíčového odběratele MORAVIE 

STEEL, a.s. s cílem umoţnění dodávek jiným konkurenčním subjektům přímo do 

TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a.s. 

         Neočekávané výkyvy ve vývoji směnného kurzu české koruny, které by společnosti 

způsobily kurzové ztráty, případně sníţení obchodní marţe. 
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         Legislativní změny v oblasti obchodního, daňového, sociálního a právního práva, 

které mohou negativně ovlivnit fungování podniku a tím zvyšovat nákladovost.  

         Zvýšení trţního podílu konkurentů na straně nákupu na úkor společnosti a jejich další 

rozvoj. 



41 

 

5 Strategický rámec optimistického a realistického scénáře 

V této kapitole se budu věnovat charakteristice realistického a optimistického scénáře 

budoucího vývoje firmy a následně navrhnu strategické rámce k scénářům. 

5.1 Charakteristika realistického scénáře a návrh realistické strategie 

Varianta realistického scénáře vychází ze zhodnocení a posouzení reálného stavu a situace, ve 

které se dnes podnik aktuálně nachází a zároveň v sobě zahrnuje nejpravděpodobnější 

střednědobé trendy, které byly identifikovány v provedených analýzách vlivů a faktorů 

působících na podnik. Firma se musí cíleně zaměřit na odstranění svých vnitřních nedostatků 

označených jako slabé stránky tak, aby byla schopna čelit konkurenci a plnit očekávání 

akcionářů, dodavatelů, odběratelů a dosáhnout poţadovaných hospodářských výsledků. Dále 

doporučuji soustředit se na eliminaci případných ohroţení resp. rizik, která plynou převáţně 

z vnějšího prostředí a je jim nutno věnovat potřebnou pozornost a péči. 

 

Realizace úspěšného realistického scénáře, resp. reálné firemní strategie, by měla být 

následně podloţena splněním plánovaných hospodářských výsledků společnosti, kdy v oblasti 

finanční se jedná zejména o hospodářský výsledek, v oblasti obchodní se jedná zejména 

o stabilizaci obratu společnosti, stabilizaci trţního podílu, stabilizaci počtu dodavatelů, 

odběratelů apod. Je nutno podotknout, ţe firma by měla výsledky strategie hodnotit 

a porovnávat, případně provést změny tak, aby došlo k jejímu naplnění. Strategie by měla 

zůstat „ţivým dokumentem“ a měla by se případně upravovat a konzultovat. 

     

Z výsledků všech provedených analytických šetření a dílčích analýz, je moţno přesně 

nadefinovat základní předpoklady realistického scénáře a lze stanovit dílčí strategické kroky 

k jeho naplnění s cílem realizace strategie. 

     

Realistický scénář lze charakterizovat následujícími faktory, které nám ho přesněji definují: 

 

 Stabilita poptávky v hutnictví - poptávky po hutních výrobcích jsou stabilní a s tím je 

spojená stabilita poptávky po dodávkách kovového odpadu, jinak řečeno vstupního 

materiálu – vsázky schopného šrotu do hutě. Objem poptávaného, dodávaného 

mnoţství zůstane pro společnost stejný a zároveň cenová hladina bude vykazovat 

znaky stability. Mohou se vyskytnout krátkodobé cenové výkyvy, které jsou dány 
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objemem zásob v huti.  Obrat neboli trţby společnosti a výše ziskovosti, by měly 

vykazovat stabilní tendence ve střednědobém horizontu, jejich výše by měla být 

srovnatelná s vývojem v posledním období. 

 Pozice klíčového odběratele – TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN, a.s. bude neměnná, 

objem zakázkové náplně hutě bude stejný a zároveň huť bude poptávat stabilní 

mnoţství ocelového šrotu pro potřeby svých výrobních kapacit, při stejných 

technických i obchodních podmínkách a ujednáních jako doposud.  

 Počet přímých konkurentů společnosti jak na straně nákupu, tak i na straně prodeje, 

resp. výše jejich trţních podílů se nezmění. Zůstane ve stejných proporcích. 

Společnost si tak udrţí svůj dosavadní podíl na trhu a bude hrát i nadále významnou 

roli při dodávkách do mateřské společnosti MORAVIE STEEL, a.s. 

 Vývoj kurzu české koruny bude z dlouhodobého pohledu pro společnost stabilní, firma 

bude realizovat krátkodobě kurzové zisky a kurzové ztráty, předpokládaný výsledek 

měnových operací bude kladný. Rozhodující bude vývoj kurzu CZK/PLN vzhledem 

k významnému nákupu objemu z Polska. 

 Nové odbytové moţnosti, tj. firma začne spolupracovat i s jinými potencionálními 

odběrateli,  jak v rámci trhu v České republice, tak i v Polsku a Slovensku. Tuto 

spolupráci uskuteční převáţně s menšími hutními společnostmi, jakými jsou slévárny. 

Firma tak získá větší flexibilitu při realizaci prodeje a zároveň dosáhne u některých 

materiálů vyšší obchodní marţi.  

 Počet dodavatelů resp. dodavatelského portfolia se příliš nezmění, zůstane stejný, 

firma bude i nadále spolupracovat s dlouhodobými partnery. Jakost dodávek zůstane 

na stejné úrovni, procento reklamací se nezmění. 

 Na trhu bude i nadále nedostatek kvalifikované pracovní síly z pohledu její odbornosti, 

hrubá mzda se nebude nadále zvyšovat, projeví se spíše tendence k jejímu poklesu, 

mzdové náklady tak zůstanou pro společnost na přijatelné úrovni. 

 Případné politicko-právní a legislativní změny nebudou mít zásadní vliv a dopad do 

hospodaření společnosti, neprojeví se tak výrazně růstem nákladovosti společnosti, ani 

zvýšenou náročností na personál, techniku apod. 

      

Při realizaci realistického vývoje a scénáře by měla společnost realizovat následující opatření 

a nadefinovat následující strategické kroky: 
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 Nadále si udrţet dobré jméno a kredit společnosti na trhu u svých obchodních partnerů 

jak na straně dodavatelů, tak i na straně odběratelů, a to prostřednictvím dobré 

platební morálky, dále dodrţováním smluvních podmínek, poţadavků a ujednání 

týkajících se dodávek, termínů, kvality apod. 

 Zároveň by společnost měla reálně uvaţovat o přeskupení svých výrobních 

a logistických (přepravních) kapacit. Jedná se zejména o investice do vlastního 

vozového parku, jako jsou nákladní automobily a kontejnery pro převoz zboţí. Dále 

o rozšíření výrobních a skladovacích kapacit v regionu Moravskoslezského kraje - 

ideálně oblast Třinecka, Těšínska, případně Ostravska tak, aby byly minimalizovány 

přepravní náklady do hutě.  Cílem by mělo být zajištění a  stabilizace nakupovaného 

neupraveného ocelového odpadu, ten poté upravit a dále prodávat s vyšší přidanou 

hodnotou. 

 V oblasti zaměstnanosti by společnost měla posílit a přijmout nové zaměstnance, 

převáţně v THP profesích. Jedná se zejména o oblast obchodu, kde je nedostatečný 

počet tzv. akvizičních - aktivních obchodníků, a zároveň je nutno posílit i technickou 

oblast pro řešení reklamací, kvalitu dodávek a logistiku.  

 Součástí obchodní strategie by měl být rozvoj dodavatelské základny na území České 

republiky, kde společnost můţe vyuţít svých finančních moţností. Mohlo by tak dojít, 

k omezení vlivu některých větších dodavatelů. 

 Pro zvýšení obchodní marţe navrhuji vybrat specifické druhy materiálu a pro ně 

postupně hledat jiná odbytiště. Zvýší se tak portfolio odběratelů a bude větší moţnost 

v odbytové oblasti, firma tak bude schopna částečně čelit případným krátkodobým 

výkyvům.  
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5.2 Charakteristika optimistického scénáře a návrh optimistické strategie 

Varianta optimistického scénáře vychází ze dvou základních předpokladů, a to ţe společnost 

dokáţe dostatečně vyuţít své přednosti (silné stránky) a zároveň dokáţe eliminovat 

v maximální moţné míře své nedostatky (slabé stránky), případně je dokáţe zcela odstranit. 

Neméně důleţité je, aby společnost efektivně a ve správný čas vyuţila příleţitosti, které se jí 

z vnějšího trţního prostředí nabízejí a musí být ve střehu směrem k případným ohroţením, na 

které je nutno adekvátně reagovat s cílem minimalizace jejich negativních dopadů.  

    

Realizace úspěšné optimistické firemní strategie by měla být následně podloţena výsledky 

společnosti, kdy v oblasti finanční se jedná hlavně o hospodářský výsledek jak v absolutním 

číslu, tak případně i v poměrových ukazatelích. V oblasti obchodní se jedná zejména o růst 

obratu společnosti, zvýšení trţního podílu, nárůst počtu dodavatelů odběratelů apod. Je nutno 

podotknout, ţe firma by vţdy měla výsledky strategie hodnotit a porovnávat, případně provést 

změny tak, aby došlo k jejímu naplnění. 

 

Z výsledků všech provedených analytických šetření a dílčích analýz je moţno přesně 

nadefinovat základní předpoklady optimistického scénáře a lze stanovit dílčí strategické kroky 

k jeho naplnění s cílem realizace strategie resp. strategických cílů. 

 

Optimistický scénář lze charakterizovat následujícími předpoklady, které nám model 

optimistického scénáře přesněji definují: 

 Růst poptávky v hutnictví a s tím je spojený růst poptávky po kovovém odpadu neboli 

vsázky schopném šrotu. Vlivem růstu poptávky se zvýší objem poptávaného, 

dodávaného mnoţství a zároveň se zvýší cenová hladina vlivem omezeného mnoţství 

ocelového odpadu na trhu. (Hutě se budou navzájem přeplácet). Toto se projeví 

růstem obratu společnosti, a při předpokladu udrţení nákladovosti, i růstem zisku 

společnosti.  

 Pozice klíčového odběratele se vlivem růstu individuální poptávky po jeho produkci 

natolik zlepší, ţe firma bude mít moţnost navýšit významně své dodávky a zvýšit tak 

svůj celkový obrat. 

 Pokles počtu konkurentů resp. jejich trţních podílů. Vlivem špatných hospodářských 

výsledků konkurenčních subjektů a nedostatku financí vycházejících převáţně 

z hospodářské krize společnost můţe růst na úkor své konkurence a zvýšit tak svůj 
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trţní podíl na dodávkách ocelového odpadu, coţ se projeví růstem obratu, ziskovosti 

a obchodní síly směrem k odběratelům. 

 Kurz české koruny můţe pozitivně ovlivnit finanční výsledky společnosti, vzhledem 

k významným nákupům ze zahraniční, převáţně z Polska. Posilování české měny 

způsobí kurzové zisky, firma levněji nakupuje ze zahraničí. Prodej je realizován 

v CZK. 

 Existují nové odbytové moţnosti, tj. firma začne spolupracovat i s jinými 

potencionálními odběrateli, jak v rámci trhu v České republice, tak případně 

i v zahraničí. Toto umoţní společnosti reagovat flexibilněji na trţní poptávku 

a zároveň to můţe umoţnit realizovat u některých druhů ocelového odpadu vyšší 

obchodní marţe.  

 Počet dodavatelů se zvýší, a zároveň klesne vliv klíčových dodavatelů. Zvýšený počet 

nových dodavatelů způsobí větší variabilitu nákupu a vylepší tak vyjednávací pozici 

pro stanovení nákupních cen. Síla klíčových dodavatelů se tak bude sniţovat, budou 

nuceni přistoupit na „horší“ podmínky, a firmě se tak zvýší obchodní marţe resp. zisk. 

 Na trhu bude dostatek kvalifikované pracovní síly z pohledu její odbornosti, hrubá 

mzda se nebude nadále skokově zvyšovat a mzdové náklady zůstanou na přijatelné 

úrovni. Firma tak bude schopna najmout kvalifikované zaměstnance, převáţně 

z technické a obchodní oblasti. Bude tak schopna realizovat větší objemy prodeje. 

 Politicko - právní a legislativní změny nebudou mít zásadní vliv a dopad do 

hospodaření společnosti, neprojeví se růstem nákladovosti společnosti.  

 

 

Pro realizaci optimistického scénáře vývoje by měla společnost realizovat následující opatření 

a nadefinovat následující strategické kroky: 

 

 Vycházet a udrţet si i nadále dobré jméno a kredit společnosti na trhu. Pokračovat 

v budování dlouhodobých vztahů s dodavateli a odběrateli. 

 Na růst poptávky by měla firma adekvátně reagovat zvýšením svých výrobních 

a logistických kapacit. Jedná se zejména o investice do vlastního šrotiště 

v Moravskoslezském kraji, nejlépe v regionu Třinecka, Těšínska, případně Ostravska. 

Předpokládaný objem pro zpracování neupraveného odpadu, tj. kapacita šrotiště, by 

měla být na úrovni cca 10 000 tun. Zároveň je nutno rozšířit vozový park o nákladní 
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automobily včetně kontejnerů pro převoz odpadu. V případě realizace investice do 

vlastního šrotiště bude nutno investovat do nákupu manipulační a ostatní techniky. 

 V oblasti zaměstnanosti by společnost měla přijmout nové zaměstnance jak 

v dělnických, tak i v THP profesích. Ve výrobní a logistické oblasti bude nutno 

přijmout kvalifikovanou pracovní sílu ve formě řidičů, pracovníků ovládajících 

manipulátory, paliče apod. V obchodní oblasti je nutné zvýšit počet aktivních 

obchodníků, kteří budou schopni vyhledávat nové obchodní příleţitosti. Nezbytné je 

rovněţ posílit oblast techniky a to zejména o pracovníky zabývající se přejímkou 

zboţí, reklamacemi a logistikou.  

 Součástí obchodní strategie by měl být rozvoj dodavatelské základny, a to jak na 

území České republiky, tak i v Polsku a na Slovensku. Toho lze dosáhnout jednak 

klasickým obchodním stykem, popřípadě formou akvizice, obchodním zastoupením 

apod. Firma by měla postupovat systematicky, provést důkladný marketing a analýzu 

jednotlivých trhů, zhodnotit tak jejich trţní potenciál. 

 Pro zvýšení obchodní marţe navrhuji vybrat specifické druhy materiálu a pro ně 

postupně hledat jiná odbytiště, jako jsou např. slévárny, kde by došlo k významnému 

navýšení ziskovosti a lepšímu zhodnocení. Zvýší se tak rovněţ portfolio odběratelů 

a bude větší moţnost v odbytové oblasti. 
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Závěr 

Svou diplomovou prací jsem chtěla zdůraznit a vymezit význam kvalitně zpracované 

podnikové strategie, která je dnes velmi důleţitou součástí strategického řízení podniku 

a managementu. V mé práci jsem se zabývala jak zkoumáním vnitřní situace společnosti, tak 

i posuzováním vnějšího okolního prostředí, ve kterém společnost dnes působí. 

V teoretické části nejprve charakterizuji firmu a poté se zmiňuji o odborných přístupech ke 

strategii podniku, rozebírám jednotlivé základní principy strategického myšlení 

a  v  neposlední řadě se zabývám procesem strategického řízení resp. návodem na 

vypracování strategie podniku. Jako analytické nástroje byly pouţity metody, které se běţně 

vyuţívají v podnikové praxi. Jedná se zejména o externí analýzu, interní analýzu a SWOT 

analýzu. Součástí externí analýzy je zhodnocení makrookolí podniku pomocí PEST analýzy 

a mikrookolí podniku pomocí Porterova modelu pěti sil. Součástí interní analýzy byla 

provedena analýza klíčových kompetencí. Ve SWOT analýze jsou posuzovány čtyři oblasti – 

silné a slabé stránky, příleţitosti a ohroţení podniku.  

   

V aplikační části provádím aplikaci výše zmíněných analytických nástrojů a postupů. 

Jednotlivé výsledky jsou následně interpretovány a na základě zjištěných výsledků výše 

uvedených analýz byly vytvořeny dva scénáře budoucího vývoje podniku, realistický scénář 

a optimistický scénář.  

 

Po důkladném posouzení všech analýz a scénářů jsem navrhla dva strategické rámce. První 

strategický rámec je realistický a vychází z posouzení a zhodnocení reálného stavu a situace, 

ve které se dnes společnost aktuálně nachází a zároveň v sobě zahrnuje nejpravděpodobnější 

střednědobé trendy. Druhý strategický rámec je optimistický, vychází ze dvou základních 

předpokladů, a to ţe společnost dokáţe dostatečně vyuţít svých předností a zároveň dokáţe 

eliminovat své nedostatky.  Velmi důleţité je, aby společnost efektivně a ve správný čas 

vyuţila příleţitosti, které ji nabízí vnější trţní prostředí a zároveň si musí dávat pozor na 

případné ohroţení, na které je nutno adekvátně reagovat s cílem minimalizovat jejich 

negativní dopady. 
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Společnosti bych dále doporučila důkladněji rozpracovat variantu realistické strategie, a to 

prostřednictvím jiţ konkrétního byznys plánu, který bude v sobě obsahovat nejen základní 

náleţitosti, jakými jsou: trţby, obchodní marţe, ale i jasně definované a kvantifikované 

obchodní cíle, jako jsou např. trţní podíl, potencionální odběratelé a dodavatelé, jednotlivé 

trţní segmenty apod. Dále doporučuji definovat marketingovou strategii prostřednictvím 

nástrojů marketingové analýzy a marketingového mixu. 
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