
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Předložená práce popisuje teoretickým i praktickým způsobem (východiska) obchodní 

strategie v průmyslovém podniku. V teoretické části bakalářské práce je definována strategie, 

popsány principy myšlení strategie a postupy její tvorby. Práce se dále zabývá teoretickým 

vysvětlením analýzy vnějšího prostředí a analýzy SWOT. V praktické části práce jsou 

provedeny strategické analýzy v průmyslovém podniku MORAVIA Stamping, a.s. Pomoci 

provedených analýz je vyhodnocena současná situace podniku  a navrženy kroky pro případné 

zlepšení budoucího stavu podniku.  
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Obchodní strategie; tvorba strategie; Porterova analýza; PEST analýza; SWOT 

analýza.   

 

Abstract 

This thesis deals with business strategy in an industrial company. The theoretical part 

of the thesis deals with the definition of strategy, describes the principles of thinking strategy 

and process of creating the strategy. It also deals with the theoretical explanation of the 

external environment analysis and SWOT analysis. In the practical part there are results of 

analysis performed in the industrial company MORAVIA Stamping. These analyzes where 

used to evaluate the current situation and suggest possible improvements in this company. 
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1 Úvod 

Pozvolné oživování ekonomické aktivity v oblasti automobilového průmyslu v České 

Republice a Evropě se v posledních dvou letech stále pozitivně vyvíjí. Je predikován poměrně 

solidní růst poptávky vývozu. Tato skutečnost jistým způsobem tvorbě obchodní strategie 

v průmyslovém podniku výrazně napomáhá. Zároveň tento trend rapidního vývoje může 

stejně rychle vybudovat silnou konkurenci a v nejhorším případě výrazně klesnout, tak jak 

tomu bylo během ekonomické krize po roce 2008. Proto je důležité, aby se kladl velký důraz 

na celkovou strategii firmy, která bere v potaz právě tržní situaci a je schopna pružně 

reagovat. 

K tomu, aby průmyslový podnik byl úspěšným, je nutné sledovat a vyhodnocovat 

okolní a vnitřní vlivy. Z vyvozených poznatků pak stanovit jistý směr a vytvořit dlouhodobé 

cíle a strategii firmy.  

Tématem bakalářské práce je „Obchodní strategie v průmyslovém podniku“. 

V úvodu práce je představena společnost MORAVIA Stamping a.s. Firma se zabývá 

lisováním za studena, výrobou lisovacích nástrojů a svařováním. Společnost je dodavatelem 

do automobilového průmyslu a pyšní se dlouholetou historií. Pro veřejnost je společnost 

známá více pod názvem MASSAG a z dob bývalého režimu jako Koh-in-noor Praha. V práci 

je popsán současný předmět podnikání firmy, produkty, zákazníci, oblast působení a 

organizační struktura. Dále je uvedena vize společnosti a strategické cíle pro rok 2015.  

 V teoretické části je nejprve objasněn pojem strategie spolu s principy strategického 

myšlení a postupem při tvorbě strategie. Následně jsou vymezeny pojmy obchodní a prodejní 

strategie.  Další část je věnována analýze vnějšího prostředí sestávající z analýzy PEST 

a z Porterova modelu konkurenčního prostředí. Teoretickou část uzavírá definice SWOT 

analýzy, která svým zpracováním přinese úspěch v podobě využití potenciálu, předcházení 

rizik, odstranění nedostatků a včasné zachycení podnikatelských příležitostí. 

V praktické části práce jsou aplikovány strategické analýzy, které jsou popsány 

v teoretické části. V rámci SWOT analýzy, která je nejrozsáhlejší, jsou vyhodnoceny silné 

a slabé stránky podniku. Pomocí této analýzy a analýzy vnějšího prostředí je zpracováno 

celkové hodnocení podniku a jeho okolí z hlediska obchodní strategie firmy.  

 V závěru práce je rovněž předloženo několik návrhů, jak současnou obchodní strategii 

zlepšit, případně kam investovat v příštím období.   
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2 Představení společnosti MORAVIA Stamping a.s. 

Společnost MORAVIA Stamping vznikla v roce 2008. Její současné sídlo je ve městě 

Fulnek a počtem zaměstnanců se řadí ke středně velkým firmám. 

2.1 Základní údaje 

Obchodní jméno:   MORAVIA Stamping a.s. 

Sídlo:     Fulnek, Nádražní 336, PSČ 742 45 

Identifikační číslo:   278 54 973 

Datum zápisu:    1. Září 2008 

Základní kapitál:   9 955 050,- Kč 

Počet zaměstnanců:   220 

2.2 Předmět podnikání 

Společnost MORAVIA Stamping (dále MS) je zaměřena na tři výrobní oblasti. Jednou 

z nich je výroba plechových dílů lisovaných za studena. Druhou oblastí je výroba a vývoj 

lisovacích nástrojů. A jako třetí lze označit svařovnu. 

Lisovna disponuje lisy, které svým rozsahem a způsobem lisování zajistí optimální 

technologii výroby dílů. Výlisky se vyrábějí za pomoci manuálních, postupových nebo 

transferových lisů. Princip lisování je stejný, rozdíl je ve způsobu podávání plechu: 

 Jednooperační lisy fungují na bází ručního zakládání materiálu do lisu 

zaměstnancem a na nástroji lze provést pouze jednu lisovací operaci 

 Postupové lisy využívají k zavedení materiálu (plechového svitku) automatické 

odvíječky. Materiál v lisu je v několika krocích postupně zpracován do výsledné 

podoby, výlisky jsou však přenášeny za pomoci tzv. můstků, které díl spojují se 

vstupním materiálem. U posledního kroku je výlisek odstřižen a dopravníkem 

odváděn do mezioperačního prostoru. 

 Transferové lisy na místo tzv. můstků využívají integrované držáky (greifery). 

U posledního kroku je díl opět odváděn pomoci automatického dopravníku. 

V současné době lisovna společnosti MORAVIA Stamping disponuje 15 lisy 

v rozmezí lisovací síly od 2 500kN až po 11 000kN. Nejmenší je postupový lis o tonáži 
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2500 kN, dále je lisovací síla postupně navyšována až do tonáže 5 000kN. Nejsilnější lis má 

tonáž 11 000kN. Tato mezera mezi 5000kN a 11 000kN by měla být zaplněna již objednaným 

lisem o síle 8 000kN, který by měl být instalován začátkem roku 2016. 

Nástrojárna slouží nejenom k výrobě nástrojů, svařovacích a kontrolních přípravků, 

ale také k opravě veškerých používaných nástrojů včetně přípravků.  

K dosažení vyšší přidané hodnoty vyrobených dílů slouží svařovna, ta je vybavena 

také širokým výběrem svařovacích technologií na robotizovaných i ručních pracovištích, která 

spolu s podporou zkušených technologů zajišťují stabilní sériovou výrobu komplexních 

sestav. Svařovna provádí svařování v následujících variantách: 

 jednoúčelový stroj určený pro výrobu konkrétních dílu – aktuálně 3 stroje, 

 bodové svářečky s vyměnitelnými svařovacími přípravky určené pro výrobu více 

druhů dílů, 

 ruční svařování dílů. 

2.3 Stručná historie 

V roce 1828 Mathias Salcher založil malou firmu zabývající se tkalcovstvím. Z firmy 

se postupně stal rodinný podnik, který vedl sám Salcher a jeho dva synové. V průběhu vývoje 

podniku firma dostala oficiální název Mathias Salcher and Sons. V roce 1956 se firma 

přejmenovala na Massag a zároveň se přesunula do Bílovce. Společnost se věnovala hlavně 

výrobě knoflíků a přezek a postupně se tak dostávala na přední místo v monarchii Rakousko-

Uherska. Po roce 1945 se Massag stává součásti národního podniku Koh-i-noor Praha. I přes 

tento fakt byly výrobky dále označovány značkou Massag. Po znárodnění dochází k rozšíření 

výroby o psací potřeby, oděvní doplňky, obuvní doplňky, lyžařská vázání a různé drobné 

kovové zboží. V roce 1960 došlo k dalšímu rozšíření výrobního sortimentu 

o autopříslušenství a díly pro osobní vozy, kufrové kování, háčky, kroužky apod. 

Vhledem ke změně režimu byla v roce 1990 opět založena firma Massag a.s., 

s navazujícím výrobním programem a sortimentem zboží. Během roku 1998 se firma ocitá ve 

finanční tísni a je nucena výrobu ukončit. S rokem 1999 přicházejí noví investoři a firma opět 

zahajuje výrobu pod názvem Massag a.s. Rok 2004 přináší změny v rozdělení výrobních 

divizí – vnikají tři výrobní divize rozdělené dle výrobního sortimentu. Jednou z nich je 

lisovací divize zaměřená pouze na automobilový průmysl. V roce 2005 se divize 

AUTOMOTIVE přesouvá do nového areálu ve Fulneku. 
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V roce 2008 vzniká opět nová společnost vedená kompletně novým managementem a 

nese název MASSAG Stamping a.s. Po opakovaných nedorozuměních se vedení rozhodlo 

změnit název na MORAVIA Stamping a.s. Tento název je platný od roku 2014. 

2.4 Vize společnosti MORAVIA Stamping a.s. 

Základní motta společnosti jsou: 

 Rozvoj a tradice 

 Komplexní řešení 

 Flexibilita a kvalita 

Tato tři motta odrážejí strategii firmy. Firma MORAVIA Stamping staví na dlouholeté 

tradici a historii, svým zákazníkům poskytuje komplexní řešení a klade velký důraz na kvalitu 

a flexibilitu. Firma v oboru lisování působí již mnoho let a průběžně investuje do nových 

technologií a vybavení. Společnost je schopna zajistit komplexní řešení od návrhu nástroje, 

přes lisování dílu až po finální montáž výrobku. Jakožto dodavatel do automobilového 

průmyslu klade velký důraz na celkovou kvalitu řízení výroby, kterou potvrzuje certifikací 

EN ISO TS16949, EN ISO 9001:2008. 

2.4.1 Strategické cíle pro rok 2015 

Firma Moravia Stamping vydala pro rok 2015 pro svá jednotlivá oddělení následující 

strategické cíle: 

Management 

 dosáhnout splnění plánu tržeb ve výši 540 mil. Kč k 31. 12. 2015, 

 dosáhnout splnění plánu PHV ve výši 12 mil. Kč k 31. 12. 2015. 

Nástrojárna        

 zavedení systému čárových kódů, při sledování výroby dílů na nástrojárně, 

 vytvoření regálového skladu pro náhradní díly ke všem nástrojům - údržba 

nářadí,  

 vytvoření regálového skladu k výkresové dokumentaci ke všem nástrojům - 

údržba nářadí. 

Výroba 

 průměrná doba přestaveb na lisu H1100 < 45 min, 
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 průměrná délka přestaveb na lisu M500 < 60 min, 

 zavedení systému sledování OEE (celková efektivnost strojů a zařízení) 

pomocí automatického sledování. 

Konstrukce 

 vytvoření systému výkresové dokumentace za podpory nového softwaru 

SolidCam. 

Údržba 

 evidence preventivní a prediktivní údržby s využitím informačního systému 

Helios. 

Technologie 

 navrhnout a zajistit výrobu stojanů pro upínací prostředky u každého lisu, 

 vytvořit přehlednější pracovní instrukce pro jednotlivé výrobní operace. 

Lidské zdroje 

 dokončení manuálu personalistiky pro zajištění zastupitelnosti, 

 vytvoření systému analýzy externích personálních informací. 

Nákup  

 udržení počtu dodavatelů neplnících požadavky a částečně plnících požadavky 

EMS (systém environmentálního managementu) na úrovni roku 2010, 

 dosažení obrátky zásob na skladě hutního materiálu na 20 dnů, 

 zavedení systému evidence poptávaných spojovacích dílů, včetně aktualizace 

cen s využitím pro nabídky překládané zákazníkům. 

Logistika 

 ve spolupráci s IT oddělením implementovat systém „automatického“ převodu 

požadavků odběratelů z EDI/Web EDI resp. z jiného externího datového zdroje 

do podnikového IS s cílem zrychlit, zefektivnit a zpřesnit obchodní plánování, 

 ohraničit max. skladovou zásobu hotových výrobků do výše 8 mil. Kč a tím 

průběžně zamezovat překračování nadvýroby. 
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Kvalita 

 dosáhnout celkové úrovně kvality dodávek ve výši 20 ppm (celkové 

zákaznické ppm) – hodnocení z uznaných reklamací. 

Prodej 

 dosáhnout úrovně spokojenosti zákazníků ve výši min. 90 % (v systému 

interního hodnocení), 

 získat nové zakázky pro nástrojárnu ve výši minimálně 6% z obratu 

společnosti roku 2014 a zároveň nové zakázky pro lisovnu ve výši minimálně 

4% z obratu společnosti, 

 získat nového zákazníka do portfolia aktivních zákazníků, 

 zavést systém vyhodnocení projektů z nákladového hlediska. 

EMS 

 vyřešení skladování a manipulace s oleji včetně odpadní emulze, 

 optimalizace nakupovaného množství olejů s cílem snížit požární zatížení 

provozovny.  
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3 Strategie 

Názor na definici strategie se v průběhu minulých let vyvíjel v závislosti na 

zkušenostech a poznatcích získaných v oblasti zpracování a implementace strategie 

v podniku. Tradiční definice chápe strategii podniku jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů 

nezbytných pro splnění daných cílů. Moderní definice chápe strategii jako připravenost 

podniku na budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh 

jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění 

daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho 

zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku.  

3.1 Uvedení pojmů z oblasti strategie 

V následujících podkapitolách budou vysvětleny základní pojmy a principy pojící se 

se strategií. 

3.1.1 Principy strategického myšlení 

Principy strategického myšlení vyplývají ze specifik strategického řízení, které se 

vyznačuje především tím, že:  

 vývoj mnoha faktorů ovlivňujících strategii je neznámý a nejistý,  

 opakovatelnost jevů je spíše výjimkou, převládají kvalitativní zvraty a kvantitativní 

skoky,  

 doba mezi strategickým rozhodnutím a důsledky tohoto rozhodnutí na podnik trvá 

často i několik let,  

 ekonomický efekt strategických rozhodnutí se zpravidla projevuje rozdílně z 

krátkodobého a dlouhodobého hlediska,  

 v ekonomických systémech existují zpětné vazby. 

Za nejdůležitější principy strategického myšlení lze považovat princip variantnosti, 

permanentnosti, celosvětového systémového přístupu, tvůrčího přístupu, interdisciplinarity, 

vědomí práce s rizikem, koncentrace zdrojů a vedení práce s časem. 

3.1.2 Postup při tvorbě a zavedení strategie 

Zpracování strategie začíná strategickou analýzou, která zahrnuje analýzu okolí 

podniku (tzv. externí analýzu) a analýzu zdrojů a schopností podniku (tzv. interní analýzu). 

Na základě výsledků strategické analýzy je definováno poslání a stanoveny cíle podniku, 



 

- 10 - 

 

které určují výběr vhodné varianty strategie na jednotlivých úrovních řízení podniku. Tato 

část procesu vývoje strategie se nazývá formulace strategie. 

Zavedení vybrané varianty strategie zpravidla předpokládá změny v organizační 

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

nutné řešit, aby strategie mohla být úspěšná. Tato část procesu vývoje strategie se nazývá 

implementace strategie. [1] 

3.1.3 Obchodní strategie 

Obchodní strategie je v současné době nedílnou součástí každé společnosti, která 

vstupuje na trh a chce dosáhnout určitého úspěchu.  

K jasnému porozumění významu prodejní strategie podniku je vhodné nejprve 

definovat jednotlivé pojmy, ze kterých se toto spojení skládá. Cílem je zdůraznit důležitost 

celého spojení jak pro podnik, tak i pro zákazníka.  

Prodej definujeme jako obchodní činnost, při které dochází k výměně zboží nebo 

služby za peníze či jiné zboží nebo službu. V tomto procesu zasahuje souběžně řada 

technických i osobních dovedností, které mohou celou činnost výrazně ovlivnit. Formy 

prodeje rozdělujeme do dvou charakteristických systémů [2]:  

 Otevřený systém, který definujeme jako zákazníkův přímý kontakt se zbožím.  

V tomto systému si klient může vybrat jakýkoliv produkt, udělat rychlý a nezávislý 

nákup. Příkladem je samoobslužný nebo volný prodej. V otevřeném systému záleží 

na uspořádání zboží v prodejně.  

 Uzavřený systém, který definujeme jako prodej prostřednictvím obsluhy, například 

pultový prodej. V uzavřeném systému záleží určitým způsobem i na chování 

prodávajícího, který je schopen ovlivnit zákazníkovo rozhodnutí.  

Prodejní strategii podniku můžeme definovat jako způsob prodávání zboží či služeb 

pomocí využití různých operací a zásad tak, aby bylo dosaženo hlavních cílů podniku. 

Ke splnění těchto cílů musí firma zajistit kvalifikovaný personál, který bude schopen 

přesvědčit zákazníky o dokonalosti daného produktu. „Prodej je totiž jedinečný v tom, že bere 

v potaz individuální potřeby každého jednotlivce a prodejce s odbornými znalostmi výrobku 

je schopen vyhodnotit konkrétní okolnosti a každému zákazníkovi vhodně poradit [3]“. 
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3.1.4 Prodejní strategie podniku 

Prodejní strategie podniku je úzce spjata s marketingovou strategií, která se více 

soustředí na plnění přání zákazníka a dosažení tak maximálního úspěchu v prodeji výrobků či 

služeb. Při sledování vývoje koncepce marketingu se obvykle uvádějí tři stádia ve vývoji 

moderní obchodní praxe. Jako první lze uvést orientaci na výrobu. Toto stádium je 

charakteristické zaměřením firmy především na výrobu produktu nebo poskytování služby. 

Cílem je dosažení vysoké efektivity výroby, což způsobuje, že ostatní funkce jako prodej, 

finance a zaměstnanci jsou druhořadými složkami. Koncept této filozofie spočívá v tom, že 

zákazníci si budou kupovat zboží, které je dostupné ve velkém množství a za přijatelnou cenu. 

Jedním z nejznámějších příkladu této teorie byla masová výroba v továrně Henryho Forda.  

Důsledkem zvyšující se konkurence a následkem hospodářské krize se mnoho firem 

přestalo soustředit pouze na výrobu a postupně se začal klást důraz na samotný prodej, vzniká 

tak orientace na prodej. Existuje teorie, že nechá-li se zákazník jen tak, vlastním nápadům, 

bude se zdráhat nebo váhat něco koupit. Společně s extrémním snížením poptávky ve 30. 

letech minulého století vznikly mnohé z takzvaných "tvrdých prodejních technik", které byly 

pochybné a v mnoha případech nečestné. Bohužel tyto neetické praktiky lze 

identifikovat i v dnešním prodeji. 

Dalším stádiem je orientace na marketing, který se zaměřuje na důležitost zákazníka a 

hlavně na rozpoznání jeho potřeb a přání a jejich následné uspokojení. K úspěšnému prodeji 

je nutno znát potřeby zákazníka, tak aby mohlo dojít k jejich uspokojení. Toto pojetí je 

založeno na čtyřech pilířích - soustředění se na trh, orientace na zákazníka, koordinovaný 

marketing a výnosnost. V současné době je to prakticky nezbytný přístup každé firmy, která 

chce dosáhnout úspěchu. Zákazníci jsou vzdělanější, díky internetu mají lepší přístup 

k informacím, záleží jim na konkrétních vlastnostech produktu, jsou schopni jednodušeji 

porovnat kvalitu a cenu. [3] 

Na obrázku 1 je zobrazeno porovnání mezi koncepcí orientovanou na prodej a 

koncepcí orientovanou na marketing. Je evidentní, že tyto koncepce pracují v opačném směru. 

Prodejní koncepce působí zevnitř ven, což znamená, že se zaměřuje na podnik, výrobky a 

jejich silný prodej. Marketingová koncepce se drží principu z venku dovnitř, kde je důrazné 

zaměření na potřeby zákazníka na trhu.  
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Obr. 1 Prodejní a marketingová koncepce 

K realizaci marketingového konceptu je třeba podnik řádně přizpůsobit a to jak 

v analytické části, tak i v té praktické. Je potřeba provádět pravidelné sledování a výzkumy 

trhu, neustále zaznamenávat změny chování zákazníků a dle výsledků aplikovat procesy 

k vytvoření konečné strategie. [4] 

3.2 Strategické analýzy 

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. Velmi důležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory 

existují. Tento krok je pak základem pro posuzování vhodnosti současné strategie či 

rozhodnutí o volbě strategie nové. Vychází se přitom nutně z odhadu budoucích trendů a jevů, 

které mohou v průběhu strategického období nastat. Je proto nezbytné snažit se co 

nejkvalifikovaněji analyzovat existující trendy, získávat informace umožňující odhalit základy 

budoucího vývoje, oddělit krátkodobé jevy od procesů dlouhodobé povahy. To pak umožňuje 

na tomto základě určit faktory, které strategii podniku ovlivňují, a kvantifikovat jejich 

očekávaný vývoj a vliv na podnik. [5] 
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3.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Cílem vnější analýzy prostředí je najít v okolí podniku možné příležitosti a možná 

ohrožení. Daná strategie podniku pak má za úkol maximalizovat příležitosti a vyhnout se 

popřípadě najít co nejnižší dopady možného ohrožení. Vnější okolí dělíme obvykle na 

mikrookolí a makrookolí.  

Mikrookolí definujeme jako přímé okolí podniku, kde konkurenční síly působí na 

firmu. Dle Porterova modelu pěti konkurenčních sil, jsou to následující síly: hrozba 

substitutů, hrozba vstupu nové konkurence, vyjednávací sílu dodavatelů, vyjednávající síla 

zákazníků a intenzitu stávající konkurence. [6]  

Makrookolí je na rozdíl od mikrookolí pro všechny podniky ve stejném oboru stejné. 

Podniky podléhají obecně platným podmínkám dané země a tyto faktory nelze ovlivnit. Jedná 

se především o faktory ekonomické, sociální, politické a technologické. Okolí podniku je 

graficky zobrazeno na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Okolí podniku 

3.2.1.1  PEST analýza makrookolí 

PEST analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí 

organizace. PEST je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis 

neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Analýza je 

součástí strategického managementu, kterou lze uplatnit obvykle tehdy, když se společnost 

zabývá svým dlouhodobým strategickým záměrem, anebo kdy plánuje realizovat nějaký velký 

projekt, ať již ve své domovské zemi či v zahraničí. Takovým „velkým projektem“ může být 

typický vstup na daný trh, vybudování továrny, vybudování rezidenčního projektu, zrušení 

zastoupení atd. Důvodem pro provedení PEST analýzy však mohou být i akvizice, investice 
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do podniku či uzavření strategické aliance s někým z jiného státu. PEST analýza se tak na 

rozdíl od SWOT analýzy nedělá příliš často. PEST analýza může a také by měla stavět na co 

největším množství nezávislých faktů. Ty v tomto případě dodávají národní vlády a 

zákonodárné orgány, centrální banky, statistické úřady (v EU pak ještě Eurostát), mezinárodní 

organizace jako např. OECD a v krajních případech i méně nezávislé národní orgány jako 

jsou nejrůznější subjekty na podporu exportu anebo zpravodajské subjekty, jejichž částečnou 

náplní práce je rovněž ochrana ekonomických zájmů daňových rezidentů v zahraničí. Nyní se 

pojďme trochu blíže podívat na jednotlivé prvky PEST analýzy, které jsou rovněž zobrazeny 

na obrázku 3. 

Politické prostředí 

Analýza politických faktorů se zabývá problematikou stability politické scény (tj. jak 

často se mění vláda), která má přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce (tj. omezení v 

podnikání, podmínky zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, ekologická legislativa atd.). 

Kromě samotné stability je přirozeně důležitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten 

budoucí. Sledují se tak všechny podstatné zákony a návrhy důležité pro oblast, kde firma 

působí, stejně jako chování regulačních orgánů (typicky v energetice, telekomunikacích a 

rozhlasovém a televizním vysílání). 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je důležité hlavně pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen 

produktů a služeb. V této části analýzy se sledují otázky daní (DPPO, DPH, spotřební daně, 

daně z převodu nemovitostí, atd.) a cel, stability měny a návaznosti jejího kurzu ke kurzu 

domovské měny firmy, výše úrokových sazeb, otázky hospodářských cyklů na daném trhu, 

makroekonomických ukazatelů (zejména HDP a HDP per capita), specifického zaměření trhu 

(např. na automobilový průmysl, na zemědělství, atd.), trendů v oblasti distribuce atd. Spadají 

sem ale také nejrůznější pobídky pro zahraniční investory či pobídky a podpora exportu.  
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Obr. 3 Faktory PEST analýzy [9] 

Sociální prostředí 

Sociální prostředí je další část PEST analýzy. Vzhledem k tomu, že ji lze nalézt zcela 

připravenou od národního statistického úřadu, můžeme ji označit za tu nejjednodušší část. Je 

důležitá zejména pro firmy podnikající v oblasti prodeje koncovým spotřebitelům. Řeší se při 

ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, ale také 

oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast Influencerů a Opinion makerů, hlavní 

události jako jsou veletrhy, významné konference apod. i otázky místní etiky (rozuměj úrovně 

korupce, dodržování a vynutitelnosti zákonů, atd.). 

Technologické prostředí 

Část analýzy technologického prostředí se soustředí na záležitosti infrastruktury 

(doprava – včetně potrubní, suroviny, elektrická energie, telekomunikace), na stav rozvoje a 

zaměření průmyslu a stav zejména aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a potažmo 

vysokého školství apod. Částečně sem z oblasti politického prostředí spadá i oblast práva 

souhrnně nazývaná jako duševní vlastnictví (anglicky Intellectual Property), z čehož je 

důležitá zejména oblast průmyslové ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory). Někdy 

sem může spadat také ta část legislativy, která se zabývá regulací průmyslu, neboť tu mají 

často na starosti nižší právní normy jako prováděcí vyhlášky, cenová rozhodnutí regulátorů 
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apod. Částečně sem spadá i oblast ekologie, a to zejména pokud jde například o existenci a 

možnost obchodovat s emisními povolenkami, či nutnost provádět populární EIA 

(Environmental Impact Assessment) studie apod. 

Jak používat PEST analýzu 

PEST analýza je poměrně obsáhlá, neboť se zabývá jak významnými 

makroekonomickými ukazateli, tak velmi často také oblastí marketingové analýzy trhu. PEST 

analýza tak mnohdy může naplnit více než 200 stran. Z toho důvodu je doporučováno rozdělit 

PEST analýzu na několik kroků.  V prvním kroku je důležité stanovit si jednotlivé oblasti 

analýzy, čímž dojede k žádoucímu zúžení záběru (např. IT firmu nebudou příliš zajímat 

sociální a ekologické faktory a otázky stability, za-to ji budou zajímat faktory ekonomické). V 

dalším kroku stanovíme požadovanou hloubku analýzy. Do hloubky analyzujeme pouze 

důležité, neobvyklé jevy. Ve třetím kroku provedeme samotnou analýzu. Ve čtvrtém kroku se 

pak z analýzy udělá výtah, ideálně ve formě bodů.  Hlavním úkolem PEST analýzy je 

poukázat na klíčové rizikové nebo zpeněžitelné faktory. [10], [11], [12] 

3.2.1.2 Analýza mikrookolí 

Mikrookolí můžeme také nazývat oborovým okolím podniku. Je tvořeno konkurenty, 

dodavateli a zákazníky. Strategickou situaci podniku jako celku ovlivňuje atraktivnost oboru, 

ve kterém daný podnik působí. [5]  

Porterův model konkurenčního prostředí 

Firma, která chce určit svoji pozici v rámci svého oborového prostředí, musí rozeznat 

síly, které na ni určitým způsobem působí a ovlivňují ji. Management společnosti by měl tyto 

vlivy brát v potaz při strategickém rozhodování. Úroveň konkurence v odvětví závisí podle 

Portera na pěti základních konkurenčních silách. Model pěti konkurenčních sil je zobrazen na  

obrázku 4. Tyto sily jsou známy jako vliv odběratelů, vliv dodavatelů, hrozba vstupu nových 

firem do odvětví, hrozba substitutů a soupeření mezi existujícími firmami. Cílem konkurenční 

strategie společnosti je nalézt takové postavení, aby mohla co nejlépe čelit konkurenčním 

silám anebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. [6] 
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Obr. 4 Porterova teorie pěti konkurenčních sil 

Faktory podmiňující intenzitu konkurence 

Následující rozbor identifikuje jednotlivé faktory, které dle Portera ovlivňují intenzitu 

konkurence.  

 Vliv zákazníků 

Zákazníci vyvíjejí na podnik nátlak. Jejich vyjednávací síla je ovlivněna existencí 

substitutů, které jsou snadno dostupné. Síla zákazníku roste v případě, že je zákazník 

významný (z hlediska objemu odebírané produkce nebo obratu). 

 Vliv dodavatelů 

Je nutno si uvědomit relativní sílu dodavatelů stejně jako relativní sílu podniku jako 

odběratele. Dodavatelé můžou působit jako hrozba, když dokáží zvyšovat ceny a podnik musí 

toto zvýšení zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu. Obojí vede k poklesu zisku. [1] 

 Vliv konkurence 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty je většinou nejsilnější z uvedených pěti faktorů. 

Důsledkem snížení poptávky a zpomalení nebo omezením prodeje podnik není schopný plně 

využít svých kapacit, což směřuje k navýšení fixních nákladů. V těchto případech je nutné 

kapacity zaplnit i na úkor nižšího zisku. Tyto prostředky vedou k cenovým válkám. 

 Vliv substitutů 

Hrozba může mít mnoho podob a forem. Je nutno si uvědomit, jaké potřeby produkt 

uspokojuje a pak určit, s jakými substituty by se mohly tyto potřeby setkat. Lze konstatovat, 
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že konkurenční síla substitutů je determinovaná náklady, se kterými jsou substituty vyráběny, 

náklady na přechod k substitutům nebo diferenciace substitutů. [7] 

 Vliv nových firem 

Nově vstupující firmy do odvětví přinášejí novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu. 

Vstup takovéto nové dravé firmy může vést až k extrémnímu snížení cen, nebo k růstu 

nákladů, což se přenese na snížení celkové ziskovosti. [8] 

3.2.2 SWOT analýza 

Swot analýza patří mezi nejjednodušší analýzy, může být zaměřena na společnost 

nebo na konkurenci. Analýza hodnotí silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky 

společnosti na jedné straně a na druhé straně příležitosti (Oportunities) a hrozby (Threates), 

které jsou spojeny s daným projektem, podnikatelským záměrem, typem podnikání, apod. Lze 

říci, že SWOT analýza navazuje na interní a externí analýzu. 

Základem analýzy je zamýšlení se a zjištění co nejvíce charakteristik a příkladů 

v rámci každé skupiny a jejich vzájemné porovnání. Pečlivé a upřímné zpracování přinese 

úspěch v podobě využití potencionálu, předcházení rizik, odstranění nedostatků a včasného 

zachycení podnikatelských příležitostí. 
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4 Analýza současného stavu společnosti 

V teoretické části práce byly uvedeny strategické analýzy, které vedou ke stanovení 

obchodní strategie podniku. Tyto strategické analýzy budou nyní využity k analýze 

současného stavu společnosti, jeho zhodnocení a také k návrhu změn v obchodní strategii 

společnosti. 

4.1 Identifikace podnikatelské oblasti 

Pro samotnou analýzu je důležité znovu uvést základní produkty firmy, dále 

identifikovat cílovou skupinu zákazníků, oblast působení a organizační strukturu MS.   

4.1.1 Produkty 

Společnost MORAVIA Stamping a.s. se zabývá vývojem a výrobou dílů lisovaných za 

studena. Nedílnou součástí výrobního programu je výroba a vývoj lisovacích nástrojů, 

kontrolních měrek a různých přípravků. V rámci strojního parku je možnost výběru vhodné 

svařovací technologie prováděné manuálně nebo prostřednictvím automatizovaných 

pracovišť. Společnost je schopna zaručit stabilní sériovou produkci a to i různých 

montovaných sestav 

4.1.2 Cílová skupina 

Produkty jsou součástí automobilů světových značek. MS dodává výlisky 

nejvýznamnějším světovým automobilkám a jejich dodavatelům. Konkrétně společnostem: 

 Škoda Auto 

 Tower International 

 Benteler 

 Magna 

 Fiat 

 Varroc 

 Valeo 

 Batz 

 Keihin 

 Volkswagen 

 Stant 
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4.1.3 Oblast působení 

 Česká republika, Slovenská republika, 

 Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, 

 Polsko, Srbsko, 

 Argentina  

4.1.4 Organizační struktura 

Organizační struktura MS je projektově řízená (maticově). Pro různé projekty jsou 

vytvářeny různé projektové týmy, s různými vedoucími a různými rolemi jednotlivých 

pracovníků nominovaných do jednotlivých týmů. Tato struktura poskytuje pružnou reakci na 

změny se zaměřením na zákazníka. Organizační struktura MS je uvedena v příloze 1. 

4.2 PEST analýza 

Podnikatelské prostředí, v němž se podnik nachází, zahrnuje faktory, které se 

vyskytují a vyvíjí nezávisle na podniku. Tyto faktory mohou mít na podnik a jeho činnost 

zásadní vliv, ačkoliv je nemůže přímo ovlivnit. Proto je nutné okolí firmy důkladně 

monitorovat a systematicky analyzovat. Podnik se tak může změnám přizpůsobit a zároveň 

zmírnit případné negativní vlivy, či umocnit vlivy pozitivní. 

4.2.1 Politické prostředí 

Ministerstvo financí připravilo pro rok 2015 několik změn v daňových zákonech, které 

přinášejí výhody i nevýhody. Níže jsou uvedeny některé z nich: 

 Rokem 2015 dochází ke zjednodušení u zaměstnavatele v oblasti veřejného 

pojistného sjednocením pravidel pro okamžik vzniku účasti na sociálním i 

zdravotním pojištění u prací konaných na základě dohod o provedení práce 

nebo dohod o pracovní činnosti. 

 Při čerpání neplaceného volna nebo při neomluvené absenci zaměstnance se od 

roku 2015 bude pro účely výpočtu zdravotního pojištění namísto dosavadní 

složité kalkulace používat minimální mzda. 

 Povinnost vyžadovat potvrzení o poskytování daňového zvýhodnění v případě 

zaměstnanců, kteří vyživují děti ve společné domácnosti a žádají o daňové 

zvýhodnění na děti. 
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V roce 2013 došlo k zásahu do měnové politiky Českou národní bankou a vliv těchto 

intervencí a obavy z dalších zásahů trvá dodnes. 

Naopak přínosem je stálá možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie např. z 

operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. [13] 

Z výše uvedených faktorů lze považovat jako nejrizikovější zásah České národní 

banky do měnové politiky. Oslabení či zesílení koruny může mít na podnik významný vliv. 

Řešením, jak tento vliv zmírnit, může být například fixace měnového kurzu bankou. S touto 

variantou je zároveň vhodné pečlivé prozkoumání smluvních podmínek banky.  

4.2.2 Ekonomické prostředí 

Po dlouhém období ekonomické krize se začíná ekonomika ČR výrazně zotavovat. 

Dochází k poměrně dynamickému růstu průmyslové výroby a také vývozu. To dokazuje, že 

české firmy jsou schopny nabídnout do mezinárodního obchodu konkurenceschopné výrobky. 

Odhady ekonomického růstu českých i zahraničních institucí předpokládají 

pokračování významného růstu české ekonomiky i v příštím roce. 

Ekonomický růst je v převažující většině firem zajišťován vzestupem produktivity 

práce, a další růst mezd by tedy neměl mít zásadní dopady na konkurenceschopnost firem či 

na riziko propouštění zaměstnanců. 

Ekonomické prostředí ČR, především rozpočtová politika, je v letošním i příštím roce 

nastavena prorůstově. Výrazně se zvyšují rozpočtové výdaje na rozvoj investiční výstavby, 

což odvozeně znamená i výrazné impulsy pro rozvoj dalších oborů a odvětví národního 

hospodářství. 

Státní rozpočet pro rok 2015 pozitivními opatřeními v daňové oblasti a v oblasti 

sociálních příjmů podporuje rozvoj spotřebitelské poptávky jako významného stabilizátoru 

ekonomického růstu. Podpora spotřebitelské poptávky (důchody, podpora rodin s dětmi, 

pokles DPH) v konečném důsledku vede i k růstu investic a jako celek vytváří podmínky pro 

trvalejší ekonomický vzestup. [14] 
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Obr. 5 Vývoj růstu HDP v roce 2015 [14]  

Vějířový graf na obrázku 5 zachycuje nejistotu budoucího vývoje růstu HDP. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 

70 % a 90 %. 

S ohledem na výše uvedené lze uvést jako důležitý faktor rostoucí poptávku 

v automobilovém průmyslu. Toto je momentální silnou stránkou, možnost krize v tomto 

průmyslu je však zároveň hrozbou. 

4.2.3 Sociální prostředí 

Moravskoslezský kraj patří ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V krajském 

srovnání k 31. 1. 2015 byl na tom hůře pouze Ústecký kraj s mírou nezaměstnanosti 10,9 

procenta, Moravskoslezský kraj byl na druhém místě s rovnými deseti procenty. Nejnižší byla 

tradičně nezaměstnanost v Praze, a to 5,1 %. [16]  

Vlivem této nezaměstnanosti je na každé pracovní místo dostatek uchazečů. Navíc 

Ostrava je univerzitní město s technickou vysokou školou, která tak zajišťuje dostatek 

technicky kvalifikovaných uchazečů o práci. 

4.2.4 Technologické prostředí 

V současné době je na průmyslové firmy vyvíjen v mnoha směrech vzrůstající tlak 

v následujících oblastech: 

 na vývoj nových technologii a podporu materiálového inženýrství, 
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 na zvyšování výroby a hlavně zefektivnění produkce a dosažených výsledků 

v návaznosti na technologické postupy, 

 na maximalizaci bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti použitých materiálu, 

 na zlepšování kvality dodávek, 

 na zvyšování využívání obnovitelných zdrojů a snížení energetické zátěže ve 

výrobě, 

 na implementaci norem environmentu do výrobního procesu. 

Všechny uvedené faktory mohou vývoj podniku silně ovlivnit, podnik by měl všechny 

uvedené faktory důkladně sledovat.  

4.3 Porterova analýza 

Porterův model lze využít jak při strategické analýze prostředí firmy, tak při 

hodnocení navržené strategie.  

4.3.1 Vliv zákazníků 

Firma MORAVIA Stamping má dlouhodobou tradici v automobilovém průmyslu, je 

vnímána jako spolehlivý a ověřený dodavatel lisovaných dílu a sestav. Roční obrat je 

rovnoměrně tvořen několika hlavními zákazníky a doplněn několika menšími. Záměrem 

společnosti je udržet minimálně tři hlavní zákazníky pro zachování dostatečného obratu 

v případě náhlé ztráty zákazníka. Stálým zákazníkům je nutno vyjít vstříc v rámci ročního 

snižování cen a případně jiných individuálních požadavků. Součástí péče o hlavní zákazníky 

je pravidelná osobní návštěva a pořádání pravidelných informačních schůzek. 

4.3.2 Vliv dodavatelů 

Výběr hlavních dodavatelů je neméně důležitý jako péče o hlavní zákazníky. Hlavní 

dodavatelé jsou zavedené společnosti s dlouholetou tradicí na trhu a ověřenou kvalitou. Do 

výběrových řízení jsou pravidelně zváni noví a menší dodavatelé z důvodu optimalizace cen. 

Dodavatelé jsou si často vědomi své jedinečnosti z důvodu specifických požadavků zákazníka 

a využívají tento fakt k navyšování cen. 
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4.3.3 Vliv konkurence 

V rámci regionu je několik jiných lisoven, které nabízejí podobné technologické 

možnosti. MORAVIA Stamping má dobré jméno a zákazníci jsou stálí. V současné době 

následkem růstu automobilového průmyslu převažuje silná poptávka po lisovaných dílech. 

Konkurence je eliminovaná především udržením stálých velkých zákazníků. 

4.3.4 Vliv substitutů 

Odlišení vlastních výrobků od konkurence. Je kladen důraz na vysokou kvalitu 

výsledného produktu. Důraz je také kladen na kvalitu celého výrobního procesu a na 

technologickou úroveň. Dosažená kvalita se projevuje na ceně dílu (vyšší cena). Konkurence 

je schopna dodat alternativní výrobky s nižší cenou avšak rovněž s nižší kvalitou. 

4.4 SWOT analýza 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, SWOT analýza, může být zaměřena na společnost 

nebo konkurenci. Vzhledem k tomu, že konkurence a vliv vnějšího prostředí byly rozebrány 

v předchozích analýzách, je SWOT analýza zaměřena na společnost. Jsou rozebrány 

jednotlivé silné a slabé stránky firmy a faktory ovlivňující prodejní strategii. 

4.4.1 Propagace firmy 

Firma MORAVIA Stamping má dlouholetou tradici a své místo na trhu, již několik let 

dodává do automobilového průmyslu. V tomto průmyslu se zakázky získávají formou 

poptávky od potencionálních zákazníků, z tohoto důvodu firma nekladla velký důraz na 

propagaci své výroby. V roce 2014 došlo ke zlomu a spolu s přejmenováním společnosti se 

management rozhodl rozšířit své pole působnosti i mimo automobilový průmysl a začal se 

věnovat propagaci společnosti. Společnost se zaměřila na tyto oblasti: 

 nové webové stránky ve třech jazykových mutacích, kde jsou specifikovány 

technologické možnosti výroby, 

 čtyř stránková brožura v anglickém jazyce, 

 reklamní materiál – dárkové předměty s potiskem firmy např. propisky, hrnky, 

bloky, deštníky, diáře, kalendáře, atd., 

 registrace či založení profilu na sociálních sítích např. firmy.cz, Google+. 
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V rámci zvyšování zakázek a celkové podpory obchodního a projektového týmu firma 

přibrala dva nové obchodníky resp. projektové vedoucí s několika-letou zkušeností 

z automobilového průmyslu. 

4.4.2 Konstrukčně-technologické zpracovávání poptávek 

Dle standardizovaného procesu je nutno při tvorbě cenových kalkulací velice důkladně 

zpracovat poptávky zákazníků. Tento proces je komplexní a firma svojí cenovou nabídkou 

zároveň zaručuje jistou proveditelnost dílu. Poptávkové řízení zahájené evidencí v obchodním 

úseku pokračuje na konstrukční oddělení, kde se konstruktéři detailně zabývají návrhem 

nástroje, kontrolních měrek a fixačních svařovacích přípravků. Poptávka je následně 

zpracovávána oddělením technologie, kde se analyzují potenciální možnosti postupu výroby 

včetně kontrolních a balicích plánů. K poptávce se dále vyjadřuje oddělení nákupu a kvality. 

Po tomto dlouhém a náročném procesu se poptávka zpracuje obchodně a cenová nabídka se 

zasílá potenciálnímu zákazníkovi.  

Při větším počtu poptávek se objevuje slabina na straně konstrukčního a 

technologického zpracování. V závalu poptávek a časového presu, který je vyvíjen ze strany 

zákazníků nelze poptávky důkladně zpracovat, často dochází k časové prodlevě, čímž se 

snižuje možnost získání nové zakázky. Rovněž se objevují chyby, které se projeví až po 

získání zakázky a způsobí například zvýšení nákladů, a tím pádem nižší ziskovost celého 

projektu.  

4.4.3 Výrobní rozložení 

Firma má bohatý technologický park, jak už bylo zmíněno v představení společnosti. 

Lisovací kapacity jsou zastoupeny od těch nejmenších jednooperačních lisů přes postupové 

lisy až po nejsilnější lis s transferem. Tímto vybavením je společnost schopna velice dobře 

pokrýt širokou škálu poptávek. Přehled lisů je uveden v příloze 2. 

Nástrojárna zajišťuje výrobu nářadí pro jednooperační, postupové a transferové lisy. 

Dále zajišťuje výrobu svařovacích, kontrolních a měřicích přípravků s mechanickými, 

pneumatickými nebo hydraulickými upínkami. Zároveň také obstarává opravy a údržbu 

používaných nástrojů.  Nástrojárna využívá elektroerozivní obrábění, CNC frézování (3 – osé) 

a tvarové broušení. 

Svařovna využívá robotizované a ručně obsluhované svařovací centrum, které 

poskytuje tyto metody svařování: 
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 odporové bodové svařování, 

 odporové tlakové svařování, 

 MIG / MAG svařování.  

Od roku 2008 se firma rozhodla postupně obnovovat technologický park. Nejprve 

investovala do automatizovaných svařovacích center. V roce 2014 proběhlo výběrové řízení 

na dodávku nového servo lisu o tonáži 8 000 kN, čímž firma opět zvyšuje technologické 

možnosti výroby. Slabou stránkou zůstává nástrojárna, kde zatím nebylo investováno. 

V případě získání většího počtu zakázek se to ihned projevuje a nástrojárna není schopna 

výrobně splnit požadavky. Firma je nucena využívat externí kooperace a tím přichází o část 

zisku. 

4.4.4 Proces výroby 

MORAVIA Stamping se neustálé snaží zlepšovat i na poli výrobním. Začátkem roku 

2015 vytvořila novou pracovní pozici – inženýr štíhlé výroby, který bude zavádět metody 

štíhlé výroby. Firma však již nějakou dobu zavádí procesy na zefektivnění výroby jako např. 

snížení doby přestavby nástrojů, nebo snížení zásob nedokončené výroby.  

4.4.5 Výrobkové rozložení 

Výrobní program je na základě charakteru výroby rozdělen do tří skupin. Tyto skupiny 

lze rozdělit dle náročnosti celého výrobního procesu následovně: 

1. Výrobky pouze lisované, neprobíhá žádná další operace. 

2. Výrobky lisované s následující výrobní operací např. svařování, nýtování, 

montáž. Je zde přidaná hodnota za přidaný materiál a za zpracování. 

3. Výrobky lisované, které jsou následně zpracovávány i externí kooperací, jako 

například proces povrchové úpravy. 

V následujícím grafickém zobrazení (viz Tab. 1 a Obr. 6) lze vidět počet prodaných 

kusů za jednotlivé kvartály i celý rok 2014 a podíl jednotlivých typů výrobků v celkové 

výrobě dle výše zmíněného rozdělní.  

Tab. 1 Počet kusů prodaných výrobků v roce 2014 

Rok 2014 1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál 4. kvartál 2014 Podíl 

Lisované díly 2 687 280 ks 2 750 005 ks 2 856 785 ks 2 120 746 ks 10 414 816 ks 52% 

Díly s přidanou 
hodnotou 

1 248 853 ks 1 241 629 ks 1 271 147 ks 1 232 211 ks 4 993 840 ks 25% 

Díly s kooperací 1 121 323 ks 1 122 002 ks 1 120 102 ks 1 121 547 ks 4 484 974 ks 23% 
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Obr. 6 Počet kusů prodaných výrobků v roce 2014 

Z výše uvedeného grafu a tabulky (viz Tab. 1 a Obr. 6) lze vyhodnotit, že 52% výroby 

patří do skupiny výrobků, které jsou pouze lisovány. Na druhém místě s 25%  podílem na 

výrobě jsou díly, které jsou lisovány s přidanou hodnotou, tudíž jejich výrobní průchodnost 

podnikem je delší. O 2% menší skupinou jsou výrobky zpracovávané externě. Tyto díly mají 

nejdelší průchodnost, proto nesou i největší náklady.  

Níže uvedená analýza zobrazuje tržní vyjádření expedovaných dílů v Kč za rok 2014. 

Z uvedených hodnot v tabulce a následně grafu (viz  Tab. 2, Obr. 7) lze vyhodnotit, že 

výsledek je naprosto opačný oproti počtu kusů prodaných za rok. 

Tento jev je důsledkem několika-násobné přidané hodnoty, která vzniká hlavně při 

externí kooperaci. Do ceny se započítává doprava, manipulace, balení a pak samotná částka 

například za kataforickou povrchovou úpravu. 

 Tab. 2 Tržní vyjádření expedovaných dílů v Kč za rok 2014 

Rok 2014 1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál 4. kvartál Celkem 

Lisované díly    31 735 698 Kč    31 659 429 Kč     31 670 558 Kč     31 675 811 Kč     126 741 496 Kč  

Díly s přidanou 
hodnotou 

   40 269 633 Kč    40 548 667 Kč     40 551 614 Kč     40 601 221 Kč     161 971 135 Kč  

Díly s kooperací    58 593 711 Kč    58 502 389 Kč     58 501 789 Kč     58 501 888 Kč     234 099 777 Kč  
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Obr. 7 Tržní vyjádření expedovaných dílů v Kč za rok 2014 

Lisované díly se na celkovém obratu firmy podílejí 24%, díly s přidanou hodnotou 

31% a díly s kooperací 45%.  

Je důležité brát v potaz, že díly s kooperací a díly s přidanou hodnotou jsou časově 

velmi náročné. Jejich výrobní proces je mnohonásobně delší než lisované díly. Tato 

skutečnost výrazně ovlivňuje jejich náklady. Dalším faktem, který je velmi důležitý pro chod 

společnosti jsou finanční prostředky, které jsou v průběhu celého výrobnímu procesu 

blokovány. Aktuální rozložení těchto tří typů výrobků je pro současnou situaci společnosti 

vyhovující. Lisované díly jsou schopny rychlého zisku a dobře vyplňují volné kapacity ve 

výrobě.  

K lepšímu znázornění této skutečnosti je vytvořena analýza nákladů a zisků za rok 

2014 (viz Obr. 8), kde je evidentní, že nejvyšší náklady a zisk se vztahují k výrobkům 

s kooperací a k výrobkům s přidanou hodnotou. Nejnižší poměr nákladů a podílu zisků 

představují výrobky lisované. 
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Obr. 8 Podíl nákladů a zisků za rok 2014 

Sloupce grafu se téměř shodují, rozdíl mezi náklady a ziskem jsou minimální. Vše je 

důsledkem politiky firmy a nastavením strategického obchodu na straně nákladů a marže na 

straně zisků. 

4.4.6 Shrnutí SWOT analýzy 

Na základě vypracované SWOT analýzy byly určeny silné a slabé stránky firmy, 

příležitosti, opatření a hrozby. Vše je přehledně zobrazeno v  Tab. 3. Mezi silné stránky firmy 

patří výrobkové rozložení, široké technické vybavení a zastupitelnost lisů. Rostoucí poptávka 

v automobilovém průmyslu přináší jisté možnosti, v našem případě i jisté hrozby v podobě 

přesycení výrobních kapacit a hlavně v pomalém zpracování poptávek, které mohou mít za 

důsledek nezájem potenciálních zákazníků. Aby se firma zbavila závislosti na automobilovém 

průmyslu, snaží se získat zákazníky z jiných průmyslových oblastí. Dalšími opatřeními je 

neustálé zefektivňování výroby, zakoupení nového lisu a údržba stávajícího strojního parku, 

tyto faktory lze označit za příležitosti. Mezi slabé stránky patří příliš zdlouhavý proces při 

zpracování poptávky a silně omezené výrobní kapacity nástrojárny. 
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  Tab. 3 SWOT analýza podniku 

Silné stránky Slabé stránky 

Výrobkové rozložení Dlouhý proces při zpracovávání poptávky 

Široké technické vybavení Nedokonalé zpracování poptávek 

Zastupitelnost lisů Výrobní kapacity nástrojárny 

    

    

Příležitosti a opatření Hrozby 

Oslovit nové trhy Nezískání nových zákazníků 

Posílení obchodního týmu Přesycení výrobních kapacit 

Zefektivňování výroby   

Investice do nových technologií   

Preventivní údržba strojního parku   
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5 Zhodnocení a návrh obchodní strategie 

Současná ekonomická situace v Evropě a ve světě jde obchodním strategiím 

v průmyslových podnicích zaměřených na automobilový průmysl výrazně naproti.  Díky 

dynamickému růstu průmyslové výroby a také vývozu lze konstatovat, že aktuálně se prodejní 

situace MS vyvíjí velice pozitivně. Ačkoliv má na prodej velký vliv i momentální pro růstově 

naladěná ekonomika ČR, je nutno zdůraznit, že firma si svou obchodní strategii důkladně 

připravovala. Po náročném období ekonomické krize se společnost uchýlila k efektivnějšímu 

procesu výroby. Zároveň se zaměřila na silné zákazníky a vytvořila jim technologické zázemí 

v podobě investic do robotizovaných svařovacích center, kterými podpořila plnění požadavků 

zákazníka. Firma svojí flexibilitou v plnění zvláštních požadavků získala tři významné 

zákazníky, kteří tvoří stejnoměrnou část obratu. 

V průběhu roku 2013 se vedení společnosti rozhodlo investovat nejen do nové 

technologie lisování, ale také do posílení obchodně-projektového týmu. Tímto krokem MS 

zajistila kapacity obchodního úseku na tvorbu potřebných propagačních materiálů a hlavně 

vytvořila dlouhodobější a účelnější nátlak na získání nových zakázek, a to nejen v rámci 

automobilového průmyslu. Výše zmiňovaná investice do nové technologie lisování také 

ovlivní výrobní možnosti firmy, a tím výrazně otevře další možnosti k získání nových 

zakázek.  

V rámci zefektivnění výroby se MS rozhodla vytvořit novou specializovanou pracovní 

pozici, která bude výrazně zaměřená na tvorbu a systematizaci štíhlé výroby. 

Na základě vypracované výrobkové analýzy lze zhodnotit, že současné rozložení 

výrobků je naprosto vyhovující vzhledem k aktuálnímu chodu společnosti. Díly s kooperací 

a s přidanou hodnotou se podílejí významně na tržbách firmy. Díly pouze lisované jsou co do 

počtů kusů nejprodukovanější, a tím zaplňují výrobní mezery způsobené výrobou právě 

zmiňovaných dílů s přidanou hodnotou a s kooperací.  

Jako slabý bod lze uvést, že firma zapomíná na podporu konstrukčně-technologického 

úseku. Nedůsledným zpracováním poptávky může dojít k výrazným chybám, které následně 

ohrozí nejenom ziskovost projektu, chod plánovaného výrobního procesu, ale hlavně renomé 

firmy. Což lze chápat jako velmi negativní. 

V rámci technologického vývoje MS pokulhává na poli strojního vybavení na úseku 

nástrojárna. Tím, že není schopna pokrýt veškeré získané projekty, je firma nucena nástroje 
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kooperovat externě. To má za důsledek ztrátu kontroly nad výrobou, rigiditu a závislost na 

dodavatelích.  

Následujícím krokem obchodní strategie by mělo být zhodnocení situace na 

konstrukčně-technologickém úseku. Navrhuji zavést vhodná opatření a případně posílit 

technologický a konstrukční tým tak, aby se vytvořil pečlivý systém tvorby poptávek. 

K získání nových zakázek je nutno zpracovat poptávky včas a hlavně důkladně v případě 

budoucí výroby. 

Dále by bylo vhodné investovat do strojního parku na úseku nástrojárna. Stroje jsou již 

zastaralé a dlouho neobměňované. V případě zajištění výroby ve firmě společnost získá jistou 

flexibilitu a nebude ztratná na kooperaci.  

Z důvodu snížení rizika nestability měny je žádoucí pro obchody uzavírané v eurech 

zavedení fixace měnového kurzu.  



 

- 33 - 

 

6 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo provedení obchodní strategie pro firmu MORAVIA 

Stamping a.s.. V úvodu práce je představena firma MORAVIA Stamping a.s., která se zabývá 

výrobou plechových dílů lisovaných za studena, výrobou a vývojem lisovacích nástrojů 

a svařováním. Dále je uvedena cílová skupina zákazníků, oblast působení firmy a její 

organizační struktura. Teoretická část práce vymezuje pojem strategie, zabývá se principy 

strategii v podniku, jejich tvorbou a zavedením. Dále definuje obchodní a prodejní strategii. 

Další kapitoly teoretické části se věnují strategickým analýzám. Nejprve jsou rozebrány 

analýzy vnějšího prostředí, a to PEST analýza makrookolí, a poté Porterův model 

konkurenčního prostředí. Na závěr teoretické části je představena SWOT analýza. Všechny tři 

tyto analýzy jsou následně využity v praktické části bakalářské práce. 

Praktické části dominují samotné analýzy společnosti. Jako první byla provedena 

PEST analýza, která se věnuje politickému, ekonomickému, sociálnímu a technologickému 

prostředí společnosti.  Následuje Porterova analýza, která zkoumá současný stav podniku 

z pohledu vlivu zákazníků, dodavatelů, konkurence a substitutů.  

Vnitřnímu prostředí podniku se věnuje SWOT analýza. V této analýze jsou rozebrány 

postupně všechny interní faktory a oblasti firmy MORAVIA Stamping, které mohou mít vliv 

na obchodní strategii podniku. Je popsána současná propagace firmy, kterou se firma začala 

zabývat teprve před nedávnem. Následuje popis procesu zpracování poptávek na konstrukčně 

technologickém úseku, kde byly zaznamenány slabé stránky firmy. Další slabina se projevila 

na úseku nástrojárna, kde bylo identifikováno velice zastaralé vybavení strojního parku. 

Z tohoto důvodu je firma nucena spolupracovat s externími dodavateli. Podrobným 

zkoumáním prošel proces výroby, který v posledních letech podléhá zefektivnění a v několika 

dalších týdnech se k problematice štíhlé výroby vytvoří nová pracovní pozice. Poslední 

podkapitola SWOT analýzy je nejrozsáhlejší a věnuje se výrobkovému rozložení. Byla 

provedena analýza počtu kusů prodaných výrobků, analýza tržního vyjádření expedovaných 

dílů a analýza podílu nákladů a zisků v roce 2014. Tato analýza potvrdila vhodně nastavenou 

obchodní strategii firmy. 

V závěru praktické části byla vyhodnocena současná obchodní strategie firmy. Je 

evidentní, že společnost MORAVIA Stamping je konkurence schopná a velmi dobře obstává 

v současném ekonomickém prostředí. Je to důsledkem kvalitního vedení a dobře nastavené 
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strategie firmy. Společnost klade důraz na nové technologie a kvalitu svých výrobku, což se 

odráží do úspěšného prodeje.  

Přesto bylo identifikováno několik slabých stránek a navrženo jejich řešení. Také bylo 

předloženo několik bodů, kterými by se firma mohla zabývat v dalším období.  
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

HDP 

OECD 

EU 

DPPO 

IT 

EIA  

PPM 

PHV 

OEE 

EDI/WEB 

Hrubý domácí produkt 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

Evropská unie 

Daň z příjmu právnických osob 

Informační technologie 

Environmental Impact Assessment 

Parts per million 

Provozní hospodářský výsledek 

Overall equipment effectiveness , celková efektivnost zařízení 

Elektronická výměna dat 
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