
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Abstrakt: 

Cílem bakalářské práce je analyzovat nejprodávanější produkt firmy MEPAC CZ, s.r.o. a 

navrhnout vhodnou strategii ke zvýšení prodeje tohoto sortimentu. Práce je rozdělena na 

dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán podnik, jehož se prováděná 

analýza týká. Jedná se o následující analýzy: Porterův model konkurenčního prostředí, 

analýza klíčových kompetencí a Swot analýza. V aplikační části jsou jednotlivé analýzy 

zpracovány  a poskytují ucelený obraz skutečného stavu analyzovaného produktu. Z těchto 

výsledků je firma schopna využít nové možnosti, zvýšit prodej produktu a také eliminovat 

jeho slabá místa.  

Abstract: 

The purpose of the bachelor´s thesis is to analyse the best selling product of company 

MEPAC CZ, s. r. o. and to propose an appropriate strategy for  increasing sales. The thesis 

is divided into two parts – the theoretical and the practical one. The theoretical part 

contains the description of the analysed company. This concerns the following analyses: 

Porter´s Competetive Model , Core Competency Analysis and SWOT Analysis. The 

individual analysis are processed in the practical part and they provide the summary of the 

actual situation. The company can use the new possibilities, increase the sales of the 

product and ebolish its weak points. 
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1. ÚVOD 

Současné tržní prostředí je v posledních letech velmi složité a náročné, ať už z důvodu 

neustále se prohlubující ekonomické krize, či převyšování nabídky nad poptávkou, a to 

téměř  ve všech odvětvích. Pro každý výrobní či prodejní podnik je čím dál těžší si udržet 

stabilní pozici na trhu. Proto je velmi důležité zvolit ty správné nástroje a strategie 

v konkurenčním boji. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat vybraný produkt podkladové přesné planžety, který 

je stěžejním v oblasti prodeje a jehož odbyt rovněž neustále roste. Nicméně zmíněná 

rostoucí tendence není taková, jakou by si firma představovala. Analýzy uvedené v této 

práci měly najít slabé a silné stránky produktu, jeho příležitosti i hrozby. Díky těmto 

informacím bude firma schopna využít nových možností, zvýšit jeho prodej a v neposlední 

řadě také eliminovat slabá místa.  

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

charakteristika společnosti, kde dále jsou popsány zásady a cíle strategické analýzy, 

Porterova modelu, analýzy klíčových kompetencí a SWOT analýzy.V praktické části se 

tato práce soustředí na analýzu daného produktu. Na základě výsledků z výše uvedených 

analýz bude provedeno vyhodnocení a navržení  koncepce budoucího vývoje daného 

produktu. 

Pro svou bakalářskou práci jsme si vybrala firmu MEPAC CZ, s.r.o., která podniká 

v oblasti přesného strojírenství. 
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2. Představení podniku  

Firma MEPAC CZ, s.r.o. působí na trzích v České republice, na Slovensku a Polsku 

v oblastech přesného strojírenství, výroby a opravy vstřikovacích a vyfukovacích forem, 

forem pro tlakové lití a střižných či ohýbacích nástrojů, kde má v současné době okolo 

3700 zákazníků. Těm nabízí pestrou škálu služeb od prodeje širokého spektra nástrojů  a 

přístrojů včetně odborného poradenství, přes servisní služby zahrnující mimo jiné precizní 

navařování (včetně laserového), leštění do zrcadlového lesku, renovace poškozených tvarů 

či úpravy forem, až po výrobu specifických nástrojů, forem, zařízení a přesných CNC 

sériově obráběných dílů, např. pro letecký průmysl. [1] 

 

2.1. Vznik 

Firma MEPAC CZ, s.r.o. byla založena  6. 9.  2004 zápisem do obchodního rejstříku se 

sídlem v Třinci Oldřichovicích, kde se nachází její centrála. Vzniku této společnosti 

předcházela transformace  z firmy Ing. Petr Petřík (na trhu již od roku 1995) na MEPAC 

CZ, s.r.o. V roce 2005 byla na Slovensku založena dceřiná společnost pod názvem 

MEPAC SK, s.r.o. V letech 2006 a 2007 se firma MEPAC CZ rozšířila o pobočky na 

českém a polském trhu, a to na pobočku MEPAC CZ, s.r.o. Vsetín a MEPAC CZ, s.r.o. 

Vrbno a rovněž obchodní zastoupení v Polsku. Z nedostatku výrobních a provozních 

kapacit se firma rozhodla postavit větší a přístupnější centrálu, která se bude nacházet 

v Neborech v Třinci. Stavební práce by měly začít v létě 2013. [12] 

 

MEPAC SK, s.r.o.  – dceřiná společnost, která se nachází na území Slovenské republiky. 

Zde  má mateřská firma 100% podíl a je majoritním vlastníkem. Během své existence 

vyměnila jednou kompletně vedení, dvakrát své působiště a nyní má sídlo v Žilině. V 

průběhu minulého roku  výrazně stoupla spolupráce v oblasti přesného strojírenství a   

rostoucí tendenci si stále udržuje. 
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MEPAC VSETÍN  – pobočka se nachází v průmyslovém areálu Jasenice (bývalá 

Zbrojovka Vsetín). Především se specializuje na kompletní výrobu strojírenských dílů, 

výrobu forem a lisovacích nástrojů a kusovou výrobu dílů dle dokumentace. 

 

MEPAC VRBNO  – se nachází ve Vrbně pod Pradědem na ulici Jasenická a zabývá se 

drobným prodejem spotřebního zboží pro přesné strojírenství a také poskytuje služby pro 

toto průmyslové odvětví. [12] 

 

2.2. Charakteristika a výrobní program 

Firma se specializuje na rozšířený prodej a služby v oblasti přesného strojírenství, kde se 

od roku 1995 zabývá leštěním vstřikovacích forem, nástrojů a speciálních dílů s vysokými 

nároky na kvalitu a přesnost povrchu, a to až do zrcadlových lesků. Dále provádí opravy 

vstřikovacích, vyfukovacích, ohýbacích forem a střižných nástrojů speciálním 

navařováním, včetně laserového navařování a gravírování. Rovněž se zabývá prodejem 

spotřebního materiálu a přístrojů pro tento segment průmyslu. V roce 2006, po otevření 

pobočky ve Vsetíně, zmíněné služby doplnila o kompletní výrobu strojírenských dílů, 

forem a lisovacích nástrojů, kusovou výrobu dílů dle dokumentace, frézování grafitových 

elektrod pro ED atd. Hlavním cílem firmy je především uspokojit veškeré požadavky 

zákazníka a včas poskytnout potřebnou službu. Z těchto důvodů se v současné době 

zaměřuje na práce prováděné přímo u zákazníka, kdy je možné opravovat formy rovnou na 

místě v provozu, čímž se výrazně krátí doba opravy a prostojů. [1] 
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2.3. Zákazníci 

Klientelu společnosti tvoří přibližně 2600 českých firem, zákazníci se nacházejí rovněž na 

Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Francii a Švýcarsku. MEPAC CZ obchoduje 

také s firmami z oblasti přesného strojírenství, s výrobci nástrojů a forem, společnostmi 

zabývajícími se vstřikováním či vyfukováním plastových výlisků a výrobou plechových 

dílů, střižných nástrojů, výkovků či odlitků apod. Díky know-how a podpoře zahraničních 

partnerů, především z Německa, Japonska, Švýcarska, USA a Švédska, nabízí kvalitní 

nástroje pro přesné opracování. V roce 2005 firma zahájila internetový prodej spotřebního 

materiálu, který prošel kompletní restrukturalizací v roce 2012. Tím se podstatně zvýšil 

prodej tohoto materiálu, především pak v oblasti podkladových planžet, které jsou 

nejprodávanějším sortimentem. [1] 

 

2.4. Ocenění 

Firma získala několik medailí na prestižních mezinárodních veletrzích za mobilní 

polohovací laserový systém pro precizní navařování nástrojů a forem s názvem ACP01. 

Fotografie ocenění jsou obsaženy na obrázku 1. [12] 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 2004  

Mezinárodní plastikářský veletrh  Plastpol Kielce, Polsko, 2005 

 Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře, Slovensko, 2006 

 

 

 

 

Obr.1:  Významná mezinárodní ocenění [12] 
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2.5. Organizační struktura a ekonomická situace podniku 

Firma má jednoho vlastníka, který je také výkonným ředitelem společnosti. Organizační 

struktura je poměrně specifická a neodpovídá běžným standardům, jak je patrno níže na 

obrázku 2. Firma má aktuálně 40 zaměstnanců, z toho jednu třetinu tvoří vedení firmy, 

druhou třetinu tvoří THP pracovníci a zbytek představují manuální pracovníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Organizační struktura podniku [1] 
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Ekonomická situace podniku:

Ekonomická situace podniku je stabilní a má rostoucí tendenci. V

zmítané světovou krizí, si firma 

nabídka služeb na opravu a renovaci forem pro plastiká

pro průmysl strojní, a to př

variantě oprav zmíněných díl

výhodou je také lokace firmy, která sousedí s

těchto službách enormní. Př

v tabulce a grafu 1. Rok 2012 

odlivu zakázek do dceřiné spole

 

 

Zisk/Rok 2008

Celkem 14 387,88 11 461,30

Vývoj zisku v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč)
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Ekonomická situace podniku: 

Ekonomická situace podniku je stabilní a má rostoucí tendenci. V

si firma udržuje stálou pozici na trhu. Její 

nabídka služeb na opravu a renovaci forem pro plastikářský průmysl a oprav

, a to především proto, že se firmy v době recese př

ných dílů, která jasně převažuje nad možností nákupu nových. Další 

je také lokace firmy, která sousedí s dalšími dvěma státy, kde je poptávka po 

. Přesto se krize projevila v letech 2009 a 2010

Rok 2012 však zaznamenal klesající tendenci, př

řiné společnosti MEPAC SK. [1] 

Tabulka a graf 1:  Vývoj zisku [1] 

 

2009 2010 2011 2012

11 461,30 11 786,94 16 315,17 15 385,83

Vývoj zisku v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč)

Ekonomická situace podniku je stabilní a má rostoucí tendenci. V ekonomice, stále 

 silnou stránkou je 

mysl a opravu komponentů 

 recese přiklonily k levnější 

evažuje nad možností nákupu nových. Další 

kde je poptávka po 

letech 2009 a 2010, jak je znázorněno 

klesající tendenci, především z důvodu 
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2.6. Vize a cíle podniku 

Dlouhodobý záměr 

Firma usiluje o prodej a distribuci moderních výrobků, které jsou kvalitní, spolehlivé a 

bezpečné. Záleží jí na poskytování odpovídajících a kvalitních služeb a na základě 

požadavků zákazníků na neustálém zlepšování ve všech jejích činnostech tak, aby zajistila 

profesionální úroveň a současně zkracovala dodací lhůty. Svým zákazníkům chce dodávat 

komplexní služby, včetně technologické a cenové optimalizace tak, aby došlo 

k optimálnímu řešení. Hodlá neustále zlepšovat procesy, včetně aplikace nových 

progresivních technologií. V oblastech jejího podnikání chce být lídrem na trhu. 

 

K naplnění těchto záměrů hodlá využít zavedení, udržování a zlepšování systému řízení 

podle mezinárodně uznávaných norem ČSN EN ISO 9001:2009. [1] 
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3. Teoretická část  

3.1. Strategická analýza 

Strategická analýza je velmi důležitou součástí tvorby strategie, na jejímž základě si  

management firmy  uvědomuje aktuální situaci a stanovuje předpoklady k úspěchu.  Také 

určuje směr, kam by se jeho pozornost měla v současnosti i v budoucnosti ubírat. Analýza 

většinou začíná definicí či redefinicí poslání, pokračuje externí analýzou makro okolí a 

mikro okolí, poté následuje interní analýza a na samém konci získané informace 

management v rámci syntézy shrne a vyhodnotí. Na obrázku č. 3 je znázorněno makro a 

mikro okolí podniku. [14] Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a 

ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na 

konečnou volbu cílů a strategie podniku. Vychází se přitom nutně z odhadu budoucích 

trendů a jevů. Neexistuje žádná strategie, jejíž aplikaci by bylo možno rozšířit za hranice 

konkrétního podniku. Jedním z obrovských omylů, jichž se podniky znovu a znovu 

dopouštějí, je snaha o použití nějaké univerzální strategie. Základní východiska 

představuje syntéza výsledků   strategické analýzy. S ohledem na cíle strategické analýzy 

lze vymezit dva základní okruhy její orientace, a to analýzu orientovanou na vnější okolí 

podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopnosti podniku.[5,7]                     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3:  Okolí podniku [14] 
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3.1.1. Strategická analýza okolí podniku (makrookolí) 

Analýza okolí se orientuje na faktory působící v okolí podniku, které ovlivňují a 

v budoucnosti budou pravděpodobně ovlivňovat jeho strategické postavení. Svět je dnes 

velmi propojený, cokoli se stane kdekoli na světě, promítá se velmi rychle do výsledků 

kteréhokoli podniku. Analýza vnějšího prostředí by měla být především zaměřena na 

odhalení vývojových trendů, které mohou podnik v budoucnu ovlivňovat. Obecné 

příklady, kdy změny v okolí významně ovlivnily a ovlivňují strategickou pozici mnoha 

podniků, jsou následující:[2,5] 

1. Politické změny 

2. Ekonomické faktory 

3. Nové výrobky a technologie  

4. Změny životního stylu  

5. Vliv nátlakových skupin a oborů  

6. Globální změny v životním prostředí a vyčerpání přírodních zdrojů [2] 

 

3.1.1. Strategická analýza vnitřního prostředí podniku 

Na základě analýz okolí podniku má podnik potřebné informace o trhu, na kterém se chce 

prosadit. Abychom vytvořili optimální strategii, musíme také znát a analyzovat vnitřní 

prostředí podniku. Pro identifikaci slabých a silných stránek podniku je nezbytné 

analyzovat tyto vnitřní faktory [3]: 

1. Faktory vědecko-technického rozvoje 

2. Marketingové a distribuční faktory 

3. Faktory výroby a řízení výroby 

4. Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

5. Faktory finanční a rozpočtové 
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3.2. Popis aplikovaných analýz 

V dosavadní praxi strategického managementu se používá mnoho podnikových strategií a 

analýz. Pro strategickou analýzu firmy byly použity tyto analýzy:  

• Porterův model konkurenčního prostředí 

• Analýza klíčových kompetencí 

• Swot analýza 

 

3.2.1. Porterův model konkurenčního prostředí 

Podnik ve velmi atraktivním odvětví se může dostat do potíží působením konkurenčních 

sil, kdy agresivním chováním svých rivalů může být zatlačen do velmi nepříznivé pozice. 

Proto musí podnik v průběhu procesu tvorby strategie věnovat dostatečnou pozornost 

analýze konkurenčních sil působících v daném odvětví. [5] 

Často užívaným a velmi užitečným nástrojem oborového prostředí podniku je Porterův 

model pěti konkurenčních sil, viz. obrázek 4. Tento model vychází z předpokladu, že 

strategická pozice podniku nebo působení v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, je 

především ovlivňována působením pěti základních faktorů. [2] 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 životních cyklů se nachází 

rozhodující výrobek pro konkrétní analýzu, 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 konkurentů. [5] 

Pět základních činitelů: 

• Síla konkurence mezi stávajícími konkurenty 

• Hrozba nástupu substitučních produktů 

• Hrozba nástupu nových konkurentů  

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Vyjednávací síla zákazníků 
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Obr. 4: Porterův model konkurenčního prostředí [1] 

 

Síla konkurence mezi stávajícími konkurenty 

Síla konkurenčních sil většinou vyplývá z konkurenčního boje mezi podniky uvnitř 

konkurenčního okolí. Intenzita této konkurenční síly je odrazem energie, kterou soupeřící 

podniky vkládají do snahy o získání lepší tržní pozice, používaných nástrojů a konkurenční 

strategie. Kdykoliv jeden z konkurentů učiní určitý strategický tah, lze očekávat, že ostatní 

odpoví prostřednictvím defenzivních a ofenzivních protitahů. Konkurenční boj mezi rivaly 

může mít různou intenzitu a řadu forem. Důležité je snažit se utvářet podobu konkurence a 

vzít svůj osud do vlastních rukou. Mezi používané konkurenční nástroje patří ceny, kvalita, 

služby, záruky, garance, reklamní kampaň, akce na podporu prodeje, distribuční kanály, 

nové výrobky atd. 

 

Hrozba  nástupu 
substitučních 

produktů 

Hrozba nástupu 
nových 

konkurentů

Vyjednávací sílá 
dodavatelů

Vyjednávácí síla 
zákazníků

Síla konkurence 
mezi stávajícími 

konkurenty
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Hrozba nástupu substitučních produktů 

Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivější, pak budou někteří 

kupující v pokušení odvrátit svou přízeň od původního výrobku. Podniky v oborech, jenž 

jsou nepochybně substituty ohroženy, např. potravinářský průmysl, budou věnovat této 

hrozbě zvýšenou pozornost. Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků 

je determinována následujícími faktory:  

• Relativní výše cen substitutů 

• Diferenciace substitutů 

• Náklady na změnu 

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je jejich 

cena, čím vyšší je kvalita a čím nižší jsou náklady na přechod zákazníků k nim. Odhadnout 

sílu substitutů lze především sledováním růstu jejich prodeje a jeho následným porovnáním 

s růstem prodeje vlastních výrobků. 

 

Hrozba nástupu nových konkurentů  

Noví konkurenti s sebou přinášejí dodatečné kapacity, plány a možnosti získání dobré tržní 

pozice, které jsou často podporovány značnými zdroji a schopnostmi. Vážnost hrozby 

vstupu nových konkurentů do určitého odvětví závisí zejména na dvou faktorech: 

• Vstupní bariéry 

• Očekávané reakce ostatních konkurentů 

Potencionální konkurent, ochotný a schopný překonat vstupní bariéry a vstoupit do 

odvětví, musí ještě zvážit a odhadnout důležitý faktor, jakým je předpokládaná reakce 

stávajících konkurentů v odvětví či strategické skupině. Negativně může potencionálního 

konkurenta ovlivnit i spojenectví podniků v odvětví s distributory či zákazníky. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla a vliv dodavatelů zdrojů nezbytných pro obor mohou být důležitým ekonomickým 

faktorem, protože to může vést ke snižování výnosnosti jednotlivých podniků v odvětví.  

Silní dodavatelé surovin, energie, technologie, kvalifikované práce atd. mohou snižovat 

zisky svých odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo snižováním jejich kvality. Vliv 

dodavatelů je tím vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Podobně jako silní dodavatelé mohou výrazně ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví, 

mohou i silní zákazníci vyvinout na podniky v odvětví značné konkurenční tlaky. Silní 

kupující jsou schopni způsobit ztráty potencionálních zisků podniků v odvětví. Velká 

potencionální síla na straně kupujícího může zostřit konkurenční vztahy. Kupujícím navíc 

nic nebrání využít svoji sílu k tomu, aby si vymohli další výhody, např. úroveň kvality, 

výhodnější úvěrové, garanční či platební podmínky. Podnik však může zvýšit svou 

výnosnost a upevnit tržní postavení hledáním zákazníků, kteří jsou v relativně slabé pozici, 

místo aby vyvinul výraznější konkurenční tlaky. 

Souhrnné působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence v odvětví a zároveň 

spolurozhoduje o úspěšnosti podniku v daném odvětví. Síla působení těchto pěti faktorů je 

v jednotlivých odvětvích různá a současně se mění s vývojem odvětví. Změna v jedné 

z pěti sil může mít významný vliv na vývoj ostatních sil. Všechny tyto síly jsou tedy 

propojeny, změny v jedné se s největší pravděpodobností dotknou i těch druhých.[5] 
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3.2.2. Analýza klíčových kompetencí 

Analýza klíčových kompetencí je metodou sloužící k analýze konkurenceschopnosti 

podniku pomocí analýzy jeho vybraných zdrojů a dovedností. Vychází tedy z předpokladu, 

že 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 označili Hamel a Prahalad jako klíčové 

kompetence. Klíčové kompetence jsou v každém oboru odlišné. Důležité je, aby se staly  

silnými stránkami podniku. Ten pak bude v daném odvětví konkurenceschopný.[11] 

 

K využití klíčových kompetencí je důležité  jejich identifikování, bližší poznání a 

systematické získávání a rozvíjení. Za tímto účelem je nezbytné si zodpovědět 

následující  manažerské otázky: 

 

• Které kompetence jsou pro nás specifické? 

• Jaké kompetence jsme schopni dále rozvíjet? 

• Které kompetence zákazník potřebuje? 

• Co potřebujeme ke vzniku dalších kompetencí? 

• Využívají naše strategie zcela naše kompetence? 

 

Úspěšnost řady společností je postavena na spojení několika klíčových kompetencí nebo 

jejich komplexnosti. Konkurent je schopen některou klíčovou kompetenci okopírovat, ale 

není již schopen ji zapojit do komplexnosti. Obvykle se kopírování týká konstrukce 

výrobku, způsobů prodeje, značky a servisu. Ochrana před okopírováním je pro společnosti 

nákladnou záležitostí.[6] 
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3.2.3. SWOT analýza 

SWOT je zkratka pro silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats), viz. obrázek 5. Smyslem externí a interní analýzy je 

odhalit příležitosti a ohrožení v okolí podniku a najít jeho silné a slabé stránky. Nicméně 

jako každá jiná analýza musí i SWOT analýza vyústit v syntézu a závěry, které se stanou 

východiskem pro formulaci strategie. Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky 

vnitřní situace podniku - silné a slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí - 

příležitosti a rizika. Z tohoto přístupu však současně vyplývá značné omezení SWOT 

analýzy, vyvolané právě požadavkem odlišit silné stránky od slabých a příležitosti od 

hrozeb. Cílem SWOT analýzy není v žádném případě zpracování seznamu potenciálních 

příležitostí a hrozeb a silných a slabých stránek, ale především idea hluboce strukturované 

analýzy poskytující užitečné poznatky. Má-li SWOT analýza plnit v procesu strategie 

určitou roli, musí její aplikace směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, 

k predikci vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich 

vzájemných souvislostí.[5,7] 

 

 

SWOT- 
analýza 

Interní analýza 
S: Silné stránky W: Slabé stránky 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
í 
 

a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 

O: 
Příležitosti 

S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj silných 
stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí. 

T: Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je 
možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky. 

 

Obr. 5:  SWOT analýza [14] 

 



16 

 

4. Praktická část  

 Analýza strategického rozvoje a vliv na konkurenční prostředí 

V rámci analýzy strategického rozvoje byl pro účely této bakalářské práce vybrán produkt 

podkladových, přesných ocelových a mosazných planžet, protože se jedná o jeden 

z nejprodávanějších produktů firmy. V praktické části byly provedeny potřebné analýzy na 

základě interních informací a konzultací s vedením firmy. 

 

4.1. Podkladové, přesné ocelové a mosazné planžety 

Díky blízkému kontaktu se zákazníky má firma přehled o jejich potřebách, na jejichž 

základě je schopna nabídnout velké množství a rozmanitost tohoto sortimentu. Přesné 

kalené ocelové a mosazné, podkladové fólie se především používají ve strojírenství jako 

podložky, pásy dopravníků, řezných nástrojů atd. Tyto pásy se prodávají v tloušťkách od 

0,005 do 3,00mm, v šířkách od 6 do 600mm. Tyto planžety dosahují tvrdost 60 HRC a 

méně (dle tloušťky a typu oceli), jsou válcovány za studena s vysokou rovinnou přesností. 

Dále je firma schopna nabídnout nestandardní tloušťky a šířky s ohledem na minimální 

odběr tohoto sortimentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Podkladové planžety [13] 
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Tento sortiment zahrnuje následující materiály:  

• Kalená a zušlechtěná karbonová ocel  1.1274 (AISI 1095) 

• Kalená a zušlechtěná nástrojová ocel 1.2003 (AISI 1078) 

• Kalená a zušlechtěná pružinová ocel 1.4031Mo – X39CrMo14 – (AISI 420) 

• Kalená a zušlechtěná nerezová nástrojová ocel 1.4034 (1.2083), (AISI 420) 

• Válcovaná nerezová ocel 1.4310 (AISI 301) 

• Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316L) 

• Válcovaná mosaz  2.0321, (ASTM 27 200) 

 

Příklady použití: 

• slouží k vyrovnání obrobků na brusných, frézovacích a hoblovacích strojích 

• jako kontrolní fólie při obrušování přesných dílů 

• jako podložka obrobků při montáži 

• k měření vůle řezu u řezacích strojů a k vložení po nabroušení 

• k nastavení vůle ventilů 

• jako podložka pro nože nůžek 

• ke kontrole vedení rybin a lícovaných předmětů 

• výroba přesných dílů, spároměrek 

 

 

 

 

 



 

4.1.1  Vývoj  nákupu v

Podkladové planžety v poč

GmbH, avšak posléze se firm

v Německu, a to firmu H+S Präzisionfolen GmbH.

nákupní ceny, čímž se maximáln

dodavatele, jak je znázorně

v důsledku získání výhradního zastoupení firmy H + S na 

realizuje v Euro měně. Od této doby 

na tom má především pružnost výroby zmín

ochoten vyrobit planžety nestandardních rozm

 

Tabulka a graf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel/Rok

H+S Präzisionfolien GmbH

Hasberg Schneider GmbH

Celkem

Vývoj nákupu v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč)

18 

v posledních 5 letech 

počátcích jejich prodeje dodávala společnost  Hasberg Schneider 

, avšak posléze se firmě MEPAC CZ podařilo kontaktovat větší výrobní koncern 

mecku, a to firmu H+S Präzisionfolen GmbH. Postupem času získala výhodn

ímž se maximálně eliminoval odběr tohoto sortimentu od p

znázorněno v tabulce a grafu 2. Výrazně pak stoupl nákup v

sledku získání výhradního zastoupení firmy H + S na českém trhu. 

Od této doby zaznamenává nákup stále rostoucí tendenci.  Zásluhu 

edevším pružnost výroby zmíněného dodavatele, který je schopen a hlavn

ochoten vyrobit planžety nestandardních rozměrů i tloušťek.  

Tabulka a graf 2:  Vývoj nákupu v letech 2008 až 2012 

2008 2009 2010 2011

572,48 767,41 1 162,92 1 948,70

400,24 200,44 0,00

972,72 967,85 1 162,92 1 948,70

Vývoj nákupu v letech 2008 až 2012 (v tis. Kč)

nost  Hasberg Schneider 

ětší výrobní koncern 

asu získala výhodnější 

r tohoto sortimentu od původního 

 pak stoupl nákup v roce 2011 

 Nákup produktu se 

zaznamenává nákup stále rostoucí tendenci.  Zásluhu 

ného dodavatele, který je schopen a hlavně 

[1] 

 

2011 2012

1 948,70 2 309,12

0,00 0,00

1 948,70 2 309,12



 

4.1.2  Vývoj prodeje v

Podkladové planžety se využívají

zatím stále nejvyšší. Díky propagaci a získání výhradního zastoupení

z tabulky níže, se během let

ke zmíněnému stoupajícímu trendu p

trh, které proběhlo v roce 2011. Díky tomuto kroku

zákazníkům a také jiným oblast

 

Tabulka a graf 

 

v tis. Kč v %

planžety 2 474,72 13,20

ostatní produkty 16 278,41 86,80

Celkem 18 753,13 100,00

Prodej/Rok
2008

19 

v posledních 5 letech 

ty se využívají převážně v přesném strojírenství, kde 

zatím stále nejvyšší. Díky propagaci a získání výhradního zastoupení

hem let 2011 a 2012 prodej tohoto produktu  neustále zvyš

stoupajícímu trendu přispělo uvedení podkladových planžet na internetový 

roce 2011. Díky tomuto kroku se obchod 

a také jiným oblastem průmyslu, jak je znázorněno v tabulce a grafu 3

Tabulka a graf 3:  Vývoj prodeje v letech 2008 až 2012 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč

13,20 2 253,68 14,73 2 784,83 17,62 4 037,91 21,24

86,80 13 044,87 85,27 13 020,18 82,38 14 970,67 78,76

100,00 15 298,55 100,00 15 805,01 100,00 19 008,58 100,00

Vývoj prodeje v letech 2008 až 2012

2009 2010 2011

esném strojírenství, kde je jejich odbyt  

zatím stále nejvyšší. Díky propagaci a získání výhradního zastoupení, jak je patrné 

neustále zvyšoval. Dále 

lo uvedení podkladových planžet na internetový 

obchod přiblížil drobným 

tabulce a grafu 3. 

 [1] 

 

 

v % v tis. Kč v %

21,24 4 033,20 19,84

78,76 16 300,02 80,16

100,00 20 333,22 100,00

2012



 

4.1.3  Vývoj  zisku v posledních 5 letech

V předchozích pěti letech se zisk 

neustále zvyšoval, viz.  tabulka a graf 4

poptávky, což nepřímo způsobil 

s.r.o., ale přesto zůstala hodnota 

 

Tabulka a graf 

 

 

v tis. Kč v %

planžety 1 652,40 11,48

ostatní produkty 12 735,48 88,52

Celkem 14 387,88 100,00

Zisk/Rok
2008

20 

posledních 5 letech 

ti letech se zisk analyzovaného výrobku navzdory 

tabulka a graf 4.  Až v roce 2012  firma zaznamenala 

ímo způsobil rovněž odliv zakázek do dceřiné společ

hodnota zisku v kladných číslech. 

Tabulka a graf 4:  Vývoj zisku v letech 2008 až 2012 [1]

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %

11,48 1 468,63 12,81 1 651,53 14,01 2 392,82 14,67

88,52 9 992,67 87,19 10 135,41 85,99 13 922,35 85,33

100,00 11 461,30 100,00 11 786,94 100,00 16 315,17 100,00

Vývoj zisku v letech 2008 až 2012

2009 2010 2011

avzdory hospodářské krizi 

zaznamenala mírný pokles 

iné společnosti MEPAC SK, 

[1] 

 

 

v % v tis. Kč v %

14,67 1 987,12 12,92

85,33 13 398,70 87,08

100,00 15 385,83 100,00

2012
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4.2. Aplikace Porterovy analýzy na produkt 

K analýze podkladových planžet je v této práci využita metoda Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Zmíněný model se zaměřuje na hodnocení konkurence, zákazníků, 

dodavatelů, substitučních produktů a potencionálně nově vstupujících konkurentů do 

odvětví. 

• Síla konkurence mezi stávajícími konkurenty 

V oblasti prodeje planžet panuje pouze mírná konkurence, jelikož se jedná o specifický 

produkt, který nabízí jen pár společností na českém trhu. Mezi hlavní prodejce patří právě 

především firma MEPAC CZ, s.r.o., která jej distribuuje zejména do oblasti přesného 

strojírenství, ale také např. potravinářského průmyslu a v  neposlední řadě i drobným 

odběratelům, kteří planžety využívají k individuálním potřebám, jako je výroba šperků, 

dílů na patchwork, zbraní, kostýmů apod. Velkou vyjednávací silou firmy je cena a 

ohromná škála nabízených tlouštěk a šířek podkladových planžet. Konkurenční firmy 

nabízí pouze pár typů a jsou v neposlední řadě limitovány určitým množstvím odběru. 

Firma MEPAC CZ, s.r.o. nabízí desítky standardních šířek a tlouštěk, typů materiálu, 

ovšem rovněž je schopna na poptávku uspokojit téměř jakékoliv nestandardní požadavky 

zákazníků. Množství odběru je individuální, ale standardně je v nabídce již délka od 0,5m, 

čímž se stává velmi výhodnou a dostupnou i pro drobné odběratele. Mezi další výhody 

patří rovněž internetový prodej, kde firma zaznamenala vysoký nárůst právě v oblasti 

drobných odběratelů, a to od roku 2011. 

Jedním z hlavních konkurentů je společnost Hoffmann Group CZ, jehož mateřská 

společnost sídlí v Německu. Na trhu působí již 90 let jako obchodní a výrobní společnost 

s rozsáhlým sortimentem pocházejícím od předních světových dodavatelů. Patří 

k preferovaným dodavatelům malých podniků, středně velkých firem, velkých 

průmyslových podniků i světových koncernů. Mezi nabízené produkty patří jíž zmiňované 

podkladové planžety, které jsou však pouze okrajovým sortimentem. Mezi hlavní prodejní 

sortiment  se řadí výrobky z oblasti mono obrábění, modulového obrábění, upínací 

techniky, měřící techniky, brusné a dělící techniky atd. Jednou z výhod této společnosti je 

kvalitně zpracovaný katalog, který zdarma distribuuje všem svým zákazníkům. Firma 

MEPAC CZ má také k dispozici katalogy, ty jsou však zpracovány jako brožury o velikosti 

A5  a zaměřeny na předem daný sortiment. To je pro společnost značný hendikep. 
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V oblasti marketingu a reklamy má firma značné mezery, které se snaží momentálně 

rozklíčovat a najít vhodná řešení. 

• Hrozba nástupu substitučních produktů 

Substituční produkty v této oblasti nejsou příliš zaznamenány, jelikož se výroba 

podkladových planžet realizuje převážně ze stále stejných materiálů jako je ocel, nerez 

ocel a mosaz. Občasná poptávka bývá i po měděných planžetách, ale ty firma MEPAC CZ 

nedodává. To by mohl být jeden z možných substitučních produktů. Mezi ně je možno 

zařadit i podkladové plechy vyráběné velkými válcovnami na severu Čech, které ovšem 

nemají takovou přesnost jako podkladové přesné planžety. Jejich další nevýhodou je 

poměrně velký odběr dodávek, které se pohybují převážně v tunách. Je třeba zohlednit i 

fakt, že se tyto plechy vyrábějí jen v několika rozměrech, což nemůže zdaleka uspokojit 

rozmanitý okruh zákazníků a jejich potřeb. Mezi výrobce zmíněných plechů patří například 

tyto společnosti: 

Železárny Velký Šenov s.r.o., jejichž kořeny sahají až do Rakouska - Uherska. Jsou 

producentem galvanicky pokované a nepokované pásové oceli, válcované za studena. Pásy 

jsou vyráběny v pozinkovaném, zinkochromátovaném, poměděném, pomosazeném, 

poniklovaném a nepokovaném provedení, v různých jakostech oceli - hlubokotažných až 

tvrdých. Dodávají se balené ve svitcích (kotoučích) nebo svazcích. 

BHH MIKROHUTA SP. Z O.O. Polsko, založena v roce 1973, specializuje se na výrobu 

plechů z nerez oceli s příměsí niklu. Na polském trhu je jedním s předních dodavatelů 

tohoto sortimentu. Firma MEPAC CZ od této společnosti v minulosti odebírala podkladové 

plechy, ale s jejich kvalitou nebyla spokojena a tak od následné spolupráce ustoupila. 

 

Válcovny plechu BESS, s.r.o., Frýdek-Místek 

Stripsteel Service Schlag Ltd. Chemnitz, Německo 
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• Hrozba nástupu nových konkurentů  

Nově vstupující konkurenti s sebou přinášejí hrozbu v podobě nových výrobků, lepších 

obchodních podmínek, nižších cen, širší nabídky nabízeného sortimentu a tím pádem i 

větší šanci k získání zákazníků na svou stranu. Takovýto konkurent se snaží získat co 

nejvíce zákazníků, takže ti stávající se mohou nechat zlákat novou nabídkou a ke 

konkurenční společnosti skutečně přejít. Ale jak bylo uvedeno již dříve, vzhledem k tomu, 

že se jedná o specifický produkt, není příliš velká pravděpodobnost, že by se stejným 

sortimentem a v takovém rozsahu na trh vstoupila jiná společnost. Hrozba se skrývá spíše 

v podobě ztráty výhradního zastoupení na českém trhu, které by mohlo být zapříčiněno 

právě vstupem silné konkurenční společnosti. Ta by mohla postupem času dosáhnout 

značných odběrů tohoto druhu zboží, čímž by firma MEPAC CZ mohla přijít o své 

výhradní zastoupení na trhu. V minulosti k podobným ztrátám bohužel došlo, ale v oblasti 

jiného sortimentu. 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu s podkladovými plechy a planžetami je jen několik malých a středních podniků 

z již zmíněného důvodu, tedy že se jedná o specifický sortiment. Pokud jde o výrobu 

plechů, je na trhu velké množství válcoven a výrobních podniků, které nabízejí tento druh 

produktu. V případě přesných podkladových planžet je však dodavatelů pouze několik.  

Jedním z nich je německá společnost Hasberg-Schneider GmbH,  která působí na trhu již 

80let. Je jedním z předních výrobců přesných plechů a tabulí z kvalitní uhlíkové oceli, 

nerez oceli a mosazi. Jejich zákaznická základna se nachází po celé Evropě, Asii a 

v dalších mnoha zemích. Na počátku existence firmy MEPAC CZ byla společnost Hasberg 

jejím jediným dodavatelem v segmentu podkladových planžet. Postupem času se vlivem 

distribuce i jiným velkým odběratelům v rámci ČR začala citelně projevovat malá 

konkurenceschopnost, která byla zároveň umocněna nemožností získat výhradní 

zastoupení jelikož firmu zastupovala již jiná společnost na trhu.Firma MEPAC CZ se tak 

začala poohlížet po jiném dodavateli, který by nabízel stejný sortiment za příznivějších 

odchodních podmínek.  

V Polsku narazila na společnost BHH MIKROHUTA SP. Z O.O., ale jak se později ukázalo, 

kvalita jejich výrobků neodpovídala běžným standardům. Poté se firmě podařilo navázat spolupráci 

s dalším něměckým koncernem  H+S Präzisionfolen GmbH, kdy se v roce 2011 podařilo 
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skutečně získat, na základě dlouhodobé spolupráce, výhradní zastoupení na trhu v České 

republice. Společnost H+S je na trhu jíž…. A expanduje do všech zemí světa, největší 

pokrytí má však v Evropě a v Asii. Dodává přesné podkladové planžety z nejrůznějších 

materiálů, rovněž provádí laserové řezání těchto planžet dle požadavků zákazníků. Její 

nesmírnou výhodou je, že je schopna nabídnout jakoukoli šířku a tloušťku planžet dle 

požadavků zákazníka. V tomto případě je však dodávka determinována minimálním 

množstvím odběru, který se většinou pohybuje kolem 50m.  

• Vyjednávací síla zákazníků 

Pokud jde o vyjednávací sílu zákazníků, existuje na trhu několik silných hráčů, kteří tento 

sortiment pravidelně odebírají. Dále je tady menší, ale velmi rozmanitá skupina drobných 

odběratelů a jednotlivců, kde firma MEPAC CZ vidí velký potenciál. Nyní se největší 

procento prodeje pohybuje v oblasti přesného strojírenství a činí přibližně 38% z celého 

objemu prodeje planžet. V posledních letech firma zaznamenala postupný nárůst počtu 

drobných odběratelů, kde na základě průzkumu trhu zjišťovala, na co se daný produkt 

v praxi používá. Po provedení tohoto průzkumu zjistila, že se jí otevírají nové možnosti. 

Nyní je vše v procesu příprav a  firma chce během letošního roku oslovit výrazně jiný 

okruh zákazníků, než tomu bylo doposud, a to především v oblasti potravinářského 

průmyslu, exportu do zahraničí, drobných odběratelů atd. Mezi největší odběratele za rok 

2012 patří tyto společnosti: 

ROBE LIGHTING, s.r.o.  –  sortiment je zpracováván laserovým paprskem, kdy se 

z něj vyřezávají různé tvarové díly pro  vlastní okruh zákazníků. 

MEPAC SK, s.r.o.   –  dceřiná společnost firmy MEPAC CZ, distribuuje dál tento 

sortiment svým zákazníkům na Slovensku. 

PWO UNITOOLS CZ, 

MEOPTA-OPTIKA, s.r.o.  –  používá planžety pro vlastní potřebu, a to na výrobu dílů 

do puškohledů. 

AWAC, s.r.o.   –  sortiment je zpracováván laserovým paprskem, kdy se 

z něj vyřezávají různé tvarové díly pro  vlastní okruh zákazníků. 

 



 

V tabulce 5 je přehled nejvě

v tisících. 

 

Tabulka a graf 

Přehled největších odběratelů planžet v roce 2012

 Název společnosti 

ROBE lighting, s. r. o. 

MEPAC SK 

PWO UNITOOLS CZ, a. s. 

Meopta - optika, s. r. o. 

AWAC, s. r. o. 

Celkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,72

222,48

174,12

Největší odběratelé planžet v roce 2012
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ehled největších odběratelů planžet za rok 2012, objem prodeje

Tabulka a graf 5: Největší odběratelé planžet v roce 2012

Přehled největších odběratelů planžet v roce 2012 

 Objem v tis. Kč 

376,94 

283,72 

222,48 

174,12 

140,57 

1 197,83 

376,94

174,12

140,57

Největší odběratelé planžet v roce 2012

(v tis. Kč)

ROBE lighting, s. r. o.

MEPAC SK

PWO UNITOOLS CZ, a. s.

Meopta 

AWAC, s. r. o.

objem prodeje je uveden 

roce 2012 [1]  

Největší odběratelé planžet v roce 2012

ROBE lighting, s. r. o.

MEPAC SK

PWO UNITOOLS CZ, a. s.

Meopta - optika, s. r. o.

AWAC, s. r. o.
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4.3. Aplikace Analýza klíčových kompetencí 

Analýza byla provedena na základě informací získaných od  jednatele firmy MEPAC CZ, 

s.r.o. Byly zjištěny tyto aspekty: 

• Určení klíčových kompetencí daného produktu 

• Stanovení jednotlivých klíčových kompetencí v podobě vah, kdy součet těchto 

kompetencí je roven 1. 

• Ohodnocení jednotlivých klíčových kompetencí, kdy se převážně užívá bodové 

ohodnocení od 1 (velmi slabé stránky) až po 5 (velmi silné stránky). Tato analýza 

je podrobně uvedena v tabulce 6, včetně výsledku. 

 

Tabulka 6:  Analýza klíčových kompetencí [1] 

Klíčové kompetence Váha Hodnocení (1-5) Vážená hodnota 

 

Goodwill společnost 
0,15 4 0,6 

 

Skladování 
0,2 4 0,8 

 

Nákup 
0,15 3 0,45 

 

Prodej 
0,2 4 0,8 

 

Finanční zdroje 
0,1 3 0,3 

 

Přeprava 
0,05 2 0,1 

 

Propagace 
0,15 4 0,6 

 
1 

Celková 

konkurence 
3,64 
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4.4. Aplikace SWOT analýzy 

Ke shrnutí výstupu z dosavadních analýz byla použita SWOT analýza. Při aplikaci SWOT 

analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany jako analýza 

současnosti, příležitosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. Výstupem 

kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a 

příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 

Silné stránky 

• Výhradní zastoupení produktu podkladových planžet na Českém trhu. 

• Specifický produkt, který nabízí jen několik firem na trhu. 

• Široký okruh zákazníků. 

• Nízké náklady - pouhý pře-prodej, vysoký rabat, vysoký zisk. 

• Vysoká obrátkovost produktu. 

Slabé stránky 

• Náročnost skladování. 

• Nebezpečí ohrožení zdraví při manipulaci s planžetami větších rozměrů. 

• Vyšší personální náročnost při manipulaci s planžetami větších rozměrů, vyšší 

hmotnost. 

• Při dlouhodobém skladování dochází ke znehodnocení z důvodu koroze. 

• Špatná manipulace při vyskladnění a při balení u větších rozměrů. 

Příležitosti 

• Výstavba nových skladovacích a pracovních prostor a lepší dostupnost pro 

zákazníky. 

• Zřízení prodejního místa tohoto sortimentu přímo na centrále. 

• Nová reklamní a marketingová strategie na  propagaci tohoto sortimentu. 
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• Expanze produktu na zahraniční trh, převážně Slovenska a Polska. 

• Rozvoj prodeje v jiných oblastech než je přesné strojírenství  např. sport - 

vleky, střelba…, potravinářský průmysl – pekařství; zbrojní průmysl; 

šperkařství atd..   

• Upevnění a zvýšení odběru sortimentu od drobných odběratelů. 

• Možnost poskytovat výhodné cenové nabídky a slevové akce pro stávající 

odběratele. 

• Urychlení doručení dodávek díky rozšíření skladových prostor. 

Hrozby 

• Ztráta výhradního zastoupení produktu na trhu a tím otevření trhu  nové 

konkurenci. 

• Vstup na trh cenově výhodnějšího substitutu. 

• Pokles poptávky v oblasti přesného strojírenství a u drobných odběratelů. 

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

ztráty z kurzových rozdílů a tak klesá obchodní marže. 

• Zvýšení nákupní ceny z důvodu legislativních změn v oblasti obchodního práva.  
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5. Vyhodnocení výsledků a naplnění cílů práce 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat produkt podkladové přesné planžety a 

zjistit, jak si uvedený produkt stojí na trhu a jaké jsou možnosti rozvoje tohoto sortimentu 

v budoucnosti. Pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí se podařilo zjistit 

současný stav. 

Konkurence mezi stávajícími hráči na trhu není příliš veliká, jelikož se jedná o specifický 

produkt. Na trhu působí jen několik málo konkurenčních firem, které se zabývají jeho 

prodejem\a pouze jeden silný hráč, a to společnost HOFFMAN GRUPE. I z tohoto důvodu 

si firma MEPC CZ, s.r.o. drží dostatečně pevnou pozici.  

Tlak ze strany substitučních produktů není téměř žádný. Specifika produktu udávají 

výsadní postavení na trhu. Firmy si nejvíce mohou konkurovat stanovením dobré ceny a 

vhodnou reklamou. 

Vliv nové konkurence je nepatrný. Žádná nová firma nemůže v začátcích dosáhnout takové 

výše prodeje jako firma MEPAC CZ, s.r.o. Svoji pozici na trhu si nové firmy teprve 

budují. 

Na základě stále rostoucí poptávky je vyjednávací síla dodavatelů v této oblasti dost 

vysoká. Především odběratelé udávají trend v prodeji tohoto sortimentu.  

Ve stávajících vztazích a vazbách mezi odběrateli a dodavateli nelze předpokládat razantní 

změny z hlediska změny dodavatele, jelikož firma má výhradní zastoupení na českém trhu. 

 

Dále byla provedená analýza klíčových kompetencí, kde je z výše uvedených formací, 

které byly součástí analýzy, patrné, že celková konkurenceschopnost firmy MEPAC CZ je 

3,64. Bodová škála hodnocení je od 0-5, kdy 5 je hodnota ideálního podniku. Firma 

dosahuje nadprůměrné hodnoty, což je pro její další rozvoj velmi důležité. Nyní by se  

firma měla soustředit na výstavbu nové výrobní haly, kde se budou její možnosti stále více 

rozvíjet, a to jak v oblasti prodeje, tak i služeb. Především se jedná o laserové gravírování, 

které je momentálně na velkém vzestupu. A to by mohla být další výhoda oproti stávající 

konkurenci. 
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Z vypracované  SWOT analýzy vyplývá, že silné stránky a slabé stránky jsou poměrně 

vyrovnané. Firma by se měla soustředit na eliminaci slabých stránek tím by se posílily 

silné stránky produktu. U hrozeb a příležitostí výrazně převyšují příležitosti nad hrozbami, 

ale bude záležet pouze na tom jak firma naloží s možnými příležitostmi, zda je bude umět 

využít a tím také odvrátit možné hrozby.  

Dobré jméno společnosti, likvidita a hospodářské výsledky garantují dostatečné finanční 

prostředky na rozšíření nákupní kapacity tohoto sortimentu především tím, že vzniknou 

nové skladové prostory a zlepší se manipulace s produktem. Firma je silným hráčem na 

trhu v této oblasti přesto by měla stále pracovat na upevnění stávajících vztahů 

s pravidelnými zákazníky a měla by jejich věrnost odměňovat např. množstevními slevami 

a nebo jinými bonusy.  
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Díky těmto výsledkům z následujících analýz má firma ucelený obraz o postavení 

produktu na trhu a jejího budoucího rozvoje. Dle této studie by se firma měla především 

zaměřit na příležitosti, které se nabízejí a to především na možnost expandovat s tímto 

produktem do zahraničí a také do dalších oblastí trhu. Tím by se mohl razantně zvýšit obrat 

tohoto produktu a také jeho zisk. V níže uvedené tabulce 7 je uveden předpoklad expanze 

do jiných odvětví a oblastí v rozmezí období od roku 2013 do roku 2015. Také je zde 

uveden stávající stav produktu na trhu v různých odvětvích v roce 2012. 

 

Tabulka a graf 7:  Přehled odvětví prodeje [1] 

Přehled odvětví prodeje podkladových planžet v roce 2012 a vize 

v letech 2013-2015(v %) 

   Odvětví rok 2012 vize 2013-2015 

Strojírenský průmysl 38,00 40,00 

Potravinářský průmysl 14,00 18,00 

Export do zahraničí 18,00 25,00 

Drobní odběratelé 25,00 30,00 

Sportovní odvětví 5,00 10,00 

Celkem 100,00 123,00 
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6. Závěr 

Podnikatelská prosperita průmyslových podniků je stále více závislá na kvalitě výrobků, 

jejich ceně a rychlosti dodání. Pro účel této bakalářské práce byl vybrán nejprodávanější 

produkt s vysokým výnosem a vysokou obrátkovostí. V rámci prodeje firmy MEPAC CZ, 

s.r.o., výrazně zvyšuje její ziskovost, nicméně jeho odbyt by mohl být daleko větší , než  je 

tomu doposud.  

Produkt byl podroben třem druhům analýz, po jejichž aplikaci došlo ke zjištění, že si firma 

udržuje poměrně stabilní pozici na trhu v prodeji zmíněného sortimentu, ovšem stále se 

objevují nedostatky v podobě náročného skladování, uvedení produktu do jiných 

lukrativních oblastí a v neposlední řadě také rezervy v expanzi do zahraničí. Tento produkt 

má stále progresivní růst, ale dle mého názoru by mohl být ještě výnosnější. Na základě 

provedených analýz bych firmě doporučila, aby pomocí dalších analýz a průzkumů trhu 

bylo provedeno šetření, na kterou oblast by se daný produkt mohl orientovat a zajistit 

uvedení produktu na zahraniční trh pomocí marketingové strategie prostřednictvím 

nástrojů marketingové analýzy a marketingového mixu. Tato metoda je rovněž vhodná k 

aplikaci na stávající trh. Dále by bylo vhodné zlepšit podmínky skladování tak, aby se 

zlepšila manipulace s produktem a tím se optimalizovaly náklady na obsluhu.  

Firma v blízké budoucnosti plánuje výstavbu nové výrobní haly, čímž by se většina 

slabých stránek produktu mohla eliminovat. Pro firmu je důležité udržet si výhradní 

zastoupení tohoto produktu kvůli konkurenceschopnosti a maximálně využít možnosti, 

které jsou uvedeny ve SWOT analýze.  

Navrhovaná řešení by firmě MEPAC CZ,s.r.o. mohla přinést větší zisk a příliv nových 

zákazníků. Tím by se otevřely nové možnosti prodeje dalšího zboží a v neposlední řadě 

propagace dalších produktů. Firma MEPAC CZ, s.r.o. není velký výrobní a prodejní 

podnik, jedná se spíše o rodinnou firmu, kde nevládne tradiční hierarchie společnosti. 

Struktura společnosti spíše kopíruje o japonský přístup vedení firmy, kdy se každý 

zaměstnanec cítí součástí firmy jako jedné velké rodiny. 
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Seznam zkratek: 

 

EDM  -  Elektrojiskrové obrábění 

PVK  -  Představitel vedení pro kvalitu 

TPV  -  Technologická příprava výroby 

CNC  -  Číslicové řízení počítačem, nejčastěji u obráběcích strojů 

THP  -  Technicko hospodářský pracovník 

 


