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ANOTACE 

Diplomová práce se věnuje tématu analýza business strategií společnosti 

MERKO CZ, a.s. 

První část práce je zaměřena na detailní představení společnosti 

a teoreticky pojednává o misi, vizi a stanovených cílech společnosti v horizontu tří 

let. 

Druhá část práce obsahuje strategickou analýzu, rozbor makroprostředí, 

mezoprostředí a mikroprostředí, jejímž výstupem je sestavení SWOT analýzy. 

V třetí části diplomové práce, která je doporučující a vyhodnocující, 

dochází k rozboru oblastí, které by mohly nejvíce ovlivnit dosažení cílů 

společnosti. 

Klíčová slova: business strategie, strategická analýza, SWOT analýza, 

Porterův model 5 sil, betonová směs. 

SUMMARY 

The thesis is dealing with analysing the business strategy of MERKO CZ, 

a.s. company. 

The first part of the thesis is focused on a detailed presentation of 

the company. It also theoretically discusses company´s mission, vision and goals 

for upcoming three years. 

The second part of the thesis covers the strategic analysis and a 

breakdown of macroenvironment, meso environment and microenvironment. It is 

summed up into an SWOT analysis. 

The last part of the thesis is there to recommend and evaluate. It debates 

and rates the most suitable regions for approaching company´s goals. 

Keywords: business strategy, strategic analysis, SWOT analysis, Porter´s 

model, concrete. 

 



Bc. Kateřina Sovjáková: Analýza business strategií  

2012 

OBSAH 

1 ÚVOD ......................................................................................................... 1 

2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU ......................................... 3 

2.1 Základní představení .................................................................... 3 

2.2 Historie a současnost společnosti ................................................. 5 

2.3 Mise, vize společnosti ................................................................... 6 

2.4 Definování strategické obchodní jednotky (SBU) .......................... 7 

2.5 Cíle společnosti MERKO CZ v horizontu 3 let............................... 7 

2.5.1 Finanční ................................................................................... 7 

2.5.2 Zákaznické ............................................................................... 7 

2.5.3 Interních procesů ..................................................................... 8 

3 ANALÝZA BUSINESS STRATEGIÍ ............................................................ 9 

3.1 Makroprostředí: ........................................................................... 10 

3.1.1 Legislativa .............................................................................. 10 

3.1.2 Ekonomika ............................................................................. 10 

3.1.3 Technologie ........................................................................... 14 

3.1.4 Politika + Sociologie ............................................................... 14 

3.1.5 Ekologie ................................................................................. 15 

3.2 Mezoprostředí: Porterův model 5 sil ........................................... 15 

3.2.1 Konkurence v oboru ............................................................... 16 

3.2.2 Potenciální noví konkurenti .................................................... 17 

3.2.3 Substituční výrobky ................................................................ 18 

3.2.4 Zákazníci ................................................................................ 18 

3.2.5 Dodavatelé ............................................................................. 18 



Bc. Kateřina Sovjáková: Analýza business strategií  

2012 

3.3 Mikroprostředí – analýza zdrojů: ................................................. 19 

3.3.1 Informační systém .................................................................. 19 

3.3.2 Výroba .................................................................................... 19 

3.3.3 Výzkum a vývoj ...................................................................... 21 

3.3.4 Management .......................................................................... 21 

3.3.5 Finanční zdroje....................................................................... 21 

3.3.6 Finanční analýza .................................................................... 22 

3.3.7 SWOT analýza ....................................................................... 26 

4 VYHODNOCENÍ - NÁVRHY ŘEŠENÍ ...................................................... 28 

4.1 Obchod a marketing .................................................................... 28 

4.2 Výroba ........................................................................................ 29 

4.3 Ziskovost ..................................................................................... 30 

5 ZÁVĚR ..................................................................................................... 32 

 



Bc. Kateřina Sovjáková: Analýza business strategií  

2012 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a.s.   Akciová společnost 

CEE   Central and Eastern Europe 

ČVUT   České vysoké učení technické 

ČR   Česká republika 

EGAP   Exportní garanční a pojišťovací společnost 

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt 

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

NERV   Národní ekonomická rada vlády 

SBU   Strategická obchodní jednotka 

SNS   Společnost nezávislých států 

s. r. o.   Společnost s ručením omezeným 

UCB   UniCredit Bank 

 

 

 



Bc. Kateřina Sovjáková: Analýza business strategií  

2012  1 

1 ÚVOD 

Základní podstatou zdravě fungujícího podniku je jeho prosperita. 

Prosperity se nedá dosáhnout bez dobře stanovených cílů. Aby podnik těchto cílů 

mohl dosáhnout, musí mít kvalitně vytvořenou business strategii. V současné 

době, kdy jsou takřka všechny podniky zasaženy ekonomickou krizí, shledávám 

dobrou business strategii obzvláště důležitou. 

Cílem této diplomové práce je nalézt, na základě analýzy, slabší stránky 

v hospodaření a vedení společnosti MERKO CZ, a.s., která je předním českým 

výrobcem zařízení na výrobu betonových směsí a poté navrhnout změny případně 

úpravy ve stávající business strategii společnosti.  

Kapitola druhá je věnována detailnímu představení společnosti, jejímu 

historickému vývoji. Dále je zde definována mise a vize společnosti a také cíle 

MERKA CZ v horizontu tří let z pohledu finančního, zákaznického a interních 

procesů společnosti. 

Třetí kapitola ve svém obsahu poskytuje strategickou analýzu společnosti, 

tudíž analýzu makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí.  

Analýza makroprostředí obsahuje rozbor podstatných činitelů, 

ovlivňujících zvenčí společnost a to je legislativa, ekonomika, technologie, politika 

a sociologie, ekologie.  

Pro analýzu mezoprostředí je využit Porterův model 5 sil popisující vnější 

konkurenční prostředí tj. konkurence, potencionální nová konkurence, substituční 

výrobky, zákazníci a dodavatelé.  

Analýzu mikroprostředí tvoří analýza zdrojů (informační systém, výroba, 

výzkum a vývoj, management, finanční zdroje), jejíž součástí je i finanční analýza. 

Výstupem strategické analýzy je vydefinování přehledné SWOT analýzy, 

čili (S) silných a (W) slabých stránek, (O) příležitostí a (T) hrozeb.  

Na zjištění z předešlých analýz jsem navázala v návrhové části, v části 

doporučení, kde jsou vytyčeny ty podněty (obchod a marketing, výroba 
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a ziskovost), které považuji za nejdůležitější, a které by po implementaci 

do firemní business strategie mohly společnosti dopomoci k dosažení vytyčených 

cílů.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

2.1 Základní představení 

Společnost MERKO CZ, a.s. sídlící na ulici U řeky 600 v Ostravě-Hrabové, 

byla založena v roce 1991 jako obchodní společnost, s právní subjektivitou, 

společnost s ručením omezeným.  

V roce 1994 se firemní činnost rozšířila o stavební a montážní aktivity 

a od roku 1997 byla firma transformována na akciovou společnost, kde se 100% 

akcionářem stal Ing. Libor Koudela, který je jediným akcionářem společnosti 

dodnes. [3]  

V současné době má společnost MERKO CZ, a.s. sesterské a dceřiné 

společnosti. 

Dominantní, jedinou výrobní společností ve skupině, kde se generuje 

převážná část tržeb a zisku je MERKO CZ. Ostatní sesterské a dceřiné 

společnosti MERKO Polska a MERKO Adria jsou pouze obchodním a servisním 

zástupcem v daném regionu. Tržby u každé ze servisních společností se pohybují 

kolem 100 mil. Kč. [1] 

 

Obrázek č. 1 Struktura dceřiných a sesterských společností z pohledu 100% vlastníka [1] 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 
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Nosným programem společnosti MERKO CZ, a.s. je vývoj, konstrukce, 

výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu betonu a betonových směsí, 

technologických celků používaných ve stavební výrobě včetně montáže 

a zabezpečení servisu. 

Technologické celky představují dílčí výrobu tanků na kamenivo a cement, 

zařízení na přepravu a ukládání štěrku, kameniva, písku (pásové, šnekové 

přepravníky), technologické jednotky na vážení a odměřování jednotlivých 

materiálů a aditiv, různé typy míchaček. Součástí dodávek technologických celků 

na výrobu betonu jsou často recyklační zařízení sloužící k rozplavování zbytků 

betonu z betonárny a dopravních prostředků, kompletní řešení tepelného 

a vodního hospodářství.  

 

Obrázek č. 2 Technologický celek 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 

Kromě velkých technologických celků (řešení na míru) společnost dodává 

také doplňková zařízení jako kontejnery, přepravníky, elevátory, automatické 

provozní linky pro výrobny prefabrikátů, třídírny, recyklační zařízení, topení 
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a tlakové stanice pro možnost celoročního provozování betonáren a další 

komponenty pro dodavatele betonu a pro výrobce zboží z betonu. Hlavní produkty 

společnosti MERKO CZ, a.s. jsou vyobrazeny a popsány v příloze č. 1. 

2.2 Historie a současnost společnosti 

 V roce 1998 došlo k založení sesterské společnosti MERKO POLSKA 

Sp. Z o. o. a MERKO SK, s.r.o. (dnes již 100% dceřiná společnost). 

 2005 přesun do nové moderní provozovny v Ostravě – Hrabové,  

ocenění budovy „Dům roku 2005“. 

 2006 založení sesterské společnosti MERKO ADRIA pro obsluhu 

zákazníků na Balkáně (Chorvatsko, Srbsko, Bosna, Slovinsko, 

Bulharsko). 

 2008 roční produkce se zdvojnásobuje. Export směřuje nově 

do Rumunska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny, Srbska a Bosny. 

 V roce 2008 společnost obdržela ocenění „Exportér roku“ v kategorii 

„Nárůst exportu 2006-2007“ v kategorii „Střední exportér“ (obrat 100-

500 mil. Kč). 

 

Obrázek č. 3 „Exportér roku“ 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 

 2009 zisk 3. místo v soutěži „Exportér roku 2009“   

 2010 – 3. místo v soutěži „Exportér roku 2009“ v kategorii středních 

exportérů. 
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 V roce 2012 disponuje společnost MERKO CZ, a.s. okolo 150 

kmenovými zaměstnanci a 60 agenturními zaměstnanci.   

Společnost si v relativně krátkém čase vydobyla ve svém segmentu 

výsostné postavení na českém trhu. V současnosti zabírá víc než 55% podílu 

na trhu betonáren v ČR. Zároveň si postupně získává velmi silnou pozici v celém 

středoevropském a východoevropském regionu. V níže uvedeném grafu můžeme 

sledovat vývoj tržeb společnosti. [1] 

Graf č. 1 Tržby společnosti [1] 

 

2.3 Mise, vize společnosti 

Za základ mise společnosti MERKO CZ, a.s. lze označit její motto: 

„Tvoříme technická řešení na míru dle požadavků zákazníků“. Z tohoto 

sloganu jasně vyplývá, že firma staví smysl své existence především na péči 

o zákazníka, jehož spokojenost a loajalita jsou základním předpokladem pro její 

ekonomickou úspěšnost. Základním principem fungování společnosti je předvídání 

potřeb zákazníků, inovace a vysoká kvalita zákaznického servisu. [1] 

418 645 

594 168 

358 718 360 000 368 000 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby v mil. Kč 

Výnosy v mil. Kč Tržby v mil. Kč 



Bc. Kateřina Sovjáková: Analýza business strategií  

2012  7 

2.4 Definování strategické obchodní jednotky (SBU) 

V dalších části své práce se budu zabývat SBU, kterou je společnost 

MERKO CZ, a.s. Je nosnou a jedinou výrobní společností celé skupiny. 

V dceřiných a sesterských společnostech, jejichž prostřednictvím se produkty 

MERKO CZ prodávají a servisují, se generuje pouze orientačně 15 % ziskové 

marže. [1] 

2.5 Cíle společnosti MERKO CZ v horizontu 3 let 

Tato podkapitola pojednává o vytyčených cílech společnosti MERKO CZ 

v časovém horizontu do tří let ve sféře finanční, zákaznické a sféře interních 

procesů. 

2.5.1 Finanční 

Tržby společnosti by se měly pohybovat na úrovni 350 – 400 mil. Kč. 

Předpokládaná míra zisku je od tří do pěti procent. Záměr společnosti je posunout 

se na úroveň 7%. [1] 

2.5.2 Zákaznické 

Prioritou společnosti je zachovat si své dominantní postavení 

na tuzemském trhu a udržet si klíčové zákazníky – přední výrobce betonu v ČR 

ZAPA, TBG, SKANSKA atd. a tím i tržní podíl v ČR vyšší než 50%.  

V exportní oblasti chce MERKO CZ nadále posilovat pozici 

na „prorůstových“ trzích východní Evropy a to především na územích států 

Balkánu a států bývalého SNS (Rusko, Kazachstán, Ukrajina), kde v  roce 2008 

společnost realizovala cca. 85mil Kč tržeb (METROBETON 10,55% tržeb 2008).  

V případě další úspěšné expanze na trhy SNS, plánuje společnost zřízení 

servisního centra v Rusku. 
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V roce 2011 započala spolupráce se společnostmi obchodujících na trzích 

severní Afriky a Dálného východu (Alžír, Saúdské Arábie, Spojené arabské 

emiráty). 

Nadále probíhají marketingové studie zemí bývalé ruské federace 

(Uzbekistán). [1] 

2.5.3 Interních procesů 

Z důvodu zvýšené diverzifikace generovaných tržeb, je dalším možným 

cílem najít a zavést do výroby alternativní výrobní program z jiného odvětví – viz. 

návrhová část. [1] 
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3 ANALÝZA BUSINESS STRATEGIÍ 

Pro zanalyzování výkonnosti společnosti je nutné provést rozdělení 

aspektů ovlivňujících společnost na jednotlivé kategorie a podkategorie tj. 

1) makroprostředí - legislativa 

   - ekonomika 

   - technologie 

   - politika a sociologie 

   - ekologie 

2) mezoprostředí - konkurence 

    - potencionální nová konkurence 

    - substituční výrobky 

    - zákazníci 

    - dodavatelé 

3) mikroprostředí - informační systém 

    - výroba 

    - výzkum a vývoj 

    - management 

    - finanční zdroje 

    - finanční analýza 

Po zanalyzování jednotlivých kategorií a podkategorií bude následovat 

sestavení SWOT analýzy.  
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3.1 Makroprostředí:  

Jsme v průběhu globální ekonomické recese, která se dotýká i společnosti 

MERKO CZ, a.s.  

Analýza makroprostředí se věnuje pouze bodům, které společnost 

ovlivňují podstatně a to jsou legislativa, ekonomika, technologie, politika 

a sociologie, ekologie. 

3.1.1 Legislativa 

Neznalost místního právního prostředí: pominu-li ČR, kde se společnost 

řídí platnými zákony ČR, skupina MERKO velmi často naráží na zahraničních 

trzích na mezery ve znalostech legislativy jednotlivých zemí, kam společnost 

dodává a instaluje svá zařízení. [1] 

3.1.2 Ekonomika 

Mezi hlavní oblasti ekonomické sféry ovlivňující společnost patří globální 

ekonomické ochlazení, pokles dynamiky růstu stavební výroby a zvýšená volatilita 

směnných kurzů. [1] 

Globální ekonomické ochlazení: Aktuální odhad vývoje HDP V ČR pro rok 

2012 se pohybuje na úrovni cca 2%. [2]  

Tabulka č. 1 Vývoj HDP v ČR [2] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vývoj HDP v ČR (%) 5,7 -0,1 -2,9 2,6 0,6 2 
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Graf č. 2 Vývoj HDP v ČR [2] 

 

Vzhledem ke globálnímu charakteru hospodářské krize jsou silně 

zasaženy i doposud cílové regiony expanze.  

Za této situace se nedá očekávat dynamický růst společnosti. Za úspěch 

lze považovat i udržení výše tržeb. Vývoj hodnot tržeb a předpokládaný vývoj 

pro rok 2012 a 2013 můžeme shlédnout v níže uvedené tabulce a grafu. [1] 

Tabulka č. 2 Tržby MERKO CZ za prodej vlastních výrobků [1] 
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Graf č. 3 Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků [1] 

 

Pokles dynamiky růstu stavební výroby, podpora rozvoje infrastruktury: 

Jedním z nejvýznamněji postižených odvětví v krizi je stavebnictví. V roce 

2011 došlo v ČR k meziročnímu poklesu stavení výroby (měřeno v současných 

cenách) o cca 8 %. Stavební produkce od počátku roku do konce srpna 2011 

klesla ve srovnání s rokem 2008 o 16,1%. Residenční a neresidenční segment 

zaznamenal již značný propad. [4] 

Předpokládaný vývoj stavební výroby bude v roce 2012 a 2013 na bodu 

stagnace již výrazně redukovaného objemu aktivit ve výrobě. Nicméně politicko-

ekonomická podpora na oživení jednotlivých ekonomik bude zaměřena na rozvoj 

infrastruktury (cesty, dálnice, železnice). V případě post socialistických ekonomik 

začleněných do EU bude stavebnictví podporováno financemi ze strukturálních 

fondů. [4] 

Zvýšená volatilita směnných kurzů:  

Vzhledem k podílu exportu na celkových tržbách, průměrném výrobnímu 

cyklu 3 - 6 měsíců, je téma vývoje kurzů (především EUR/CZK, PLN/CZK) 

pro společnost velmi významné. V následujících grafech můžeme sledovat pohyb 

stavů kurzů eura a polského zlotého vůči české koruně za sledované období. [1] 
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Graf č. 4 Vývoj kurzů EUR/CZK za období od 18. dubna do 31. března 2012 [6] 

 

 

Graf č. 5 Vývoj kurzů PLN/CZK za období od 1. ledna 2007 do 31. března 2012 [6] 
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3.1.3 Technologie 

Trend rychlosti a mobility: 

Ve výrobě betonu hraje stále důležitější roli rychlost a mobilita betonárek. 

Pod tlakem ekonomické recese a výraznějšího šetření nákladů je stále častějším 

požadavkem klientů výroba malých mobilních betonárek, používaných především 

v silničním stavitelství (stavba dálnice, posouvání betonárek z úseku na úsek tedy 

jednoduchá a rychlá demontáž a montáž). [1] 

 

Obrázek č. 4 Mobilní betonárna 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 

3.1.4 Politika + Sociologie  

Protikrizová opatření české vlády:  

V rámci protikrizových opatření v ČR byl na základě zadání ministra 

financí Miroslava Kalouska, vypracován tzv. balíček opatření pro případ hlubší 

hospodářské krize v České republice. Tento „balíček“ byl vypracován vládou 

zřízenou skupinou NERV (národní ekonomická rada vlády), což je skupina 

zástupců průmyslu, financí a ekonomů, kteří mají přikládat poradní hlas vládě 

k řešení krize a mohou do značné míry společnosti pomoci a snížit tak dopady 

krize. [5] 
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Globalizace a vznik jednotného evropského trhu:  

Sjednocení legislativy, společná měna, rozšíření prostoru Schengenu 

a podobné výhody plynoucí z globalizace a jednotného evropského trhu by 

společnosti časem mohly fungování v cílových exportních zemích střední 

a východní Evropy (CEE) zjednodušit, zejména vyloučením celních formalit. 

3.1.5 Ekologie 

Vývoj pro-ekologické legislativy:  

Společnost plně ctí ekologickou výrobu. MERKO CZ, a.s. je držitelem 

ekologických certifikátů ISO. Jediný výrobní proces, který by mohl ohrozit životní 

prostředí je proces lakování celků. V roce 2008 společnost pořídila lakovací linku 

v hodnotě 18 mil. Kč s výkonnou čističkou odpadních vod a filtry znečištěného 

vzduchu. Jedním z výrobků společnosti je recyklační zařízení na recyklaci betonu, 

které je přínosem pro ekologii, kalová voda ze separovaného betonu se využívá 

zpětně do výrobního cyklu. [1] 

3.2 Mezoprostředí: Porterův model 5 sil  

Pro analýzu mezoprostředí jsem si vybrala Porterův model 5 sil, který 

určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení 

a interakci základních sil, což jsou: 

1) konkurence  

2) potencionální nová konkurence  

3) substituční výrobky  

4) zákazníci  

5) dodavatelé.  

Výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 
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3.2.1 Konkurence v oboru 

Situace na českém trhu, co se konkurenčního prostředí týče, je velmi 

stabilní. Operují zde dva silní hráči MERKO CZ, a.s. pokrývající cca 55% trhu 

a Swingstetter (Německo) 30% trhu. Zbytek trhu je obsluhováno buď velikostně 

 technologicky nesrovnatelnými výrobci anebo výrobci silnými, evropskými, kteří 

však na pro ně ekonomicky nevýznamném trhu ČR působí pouze okrajově. [1] 

Graf č. 6 Procentuální pokrytí českého trhu konkurenčními výrobci [1] 

 

Tito velcí hráči však velmi často nejsou schopni reflektovat individuální 

potřeby zákazníka. Př: Liebherr GmbH. nadnárodní společnost zaměstnávající 

přibližně 40 000 lidí po celém světě – nepružnost. [7] 

Na celoevropském trhu je situace velmi odlišná. V západní části Evropy 

hrají prim především němečtí výrobci. Naopak ve státech asijské části bývalého 

SNS jsou velmi silní turečtí výrobci, kde nejdůležitějším faktorem je cena 

a paradoxně muslimské náboženství.  

Cílovým trhem se tak po tom tuzemském stává pro MERKO CZ střední 

a východní Evropa. Vzhledem k tomu, že v Polsku a na Slovensku je MERKO CZ 

již velmi silné i díky dceřiným společnostem, které zabezpečují prodej výrobků 

a následnou obsluhu zákazníků, stejně tak v zemích bývalé Jugoslávie díky 

dceřiné společnosti Merko Adria, tvoří velký potenciál pro další expanzi firmy 
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na „neomezený“ trh států bývalého SNS (společnost nezávislých států, zahrnující 

9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu). [1] 

Graf č. 7 Rozdělení tržeb společnosti mezi regiony [1] 

 

Výrobky společnosti MERKO jsou jen nepatrně levnější než výrobky 

německých konkurentů. Důvodem úspěchu je tak především kvalita, dodání řešení 

zákazníkům na míru, mnohdy absence jazykové bariéry díky dokonalé jazykové 

vybavenosti zaměstnanců působících na daném trhu. 

Nezanedbatelnou výhodou MERKA v konkurenčním prostředí východní 

Evropy je i blízkost mentality daných národů, což se projevuje především 

při obchodních jednáních. [1] 

3.2.2 Potenciální noví konkurenti 

V ČR je hrozba příchodu nového konkurenta v podstatě nízká. Je to dáno 

rozdělením trhu. Tím, že  MERKO obsluhuje cca 55% trhu, což jsou největší, 

často nadnárodní zákazníci (viz. Kapitola zákazníci), opakovaně již řadu let, velmi 

často na bázi osobních kontaktů, je možnost vstupu do odvětví velmi obtížná. 

Jiná situace je na zahraničních trzích, kde často své konkurenty z řad 

domácích výrobců vůbec neznají. Proto vždy před vstupem na daný trh si 

společnost nechává zpracovat detailní průzkum trhu, velmi často prostřednictvím 

agentury CzechTrade. [1] 
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3.2.3 Substituční výrobky 

Substitutem betonu jsou tzv. betonové suché směsi. Ovšem i tyto suché 

směsi se vyrábí v zařízeních MERKA. 

Beton se používá ve stavebnictví přes 150 let a svými vlastnostmi zatím 

nebyl překonán. Dá se předpokládat, že ještě „několik“ let překonán nebude. [1] 

3.2.4 Zákazníci 

Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří především přední 

dodavatelé betonu a betonových směsí, výrobci prefabrikátů a největší stavební 

společnosti. 

Jsou to především ZAPA beton, a.s. (5% tržeb), SKANSKA Transbeton, 

s.r.o. (4,53% tržeb), TBG, a.s. a TBG Metrostav, s.r.o. (4,5% tržeb), Transbeton 

Morava, s.r.o., HOLCIM CR, HOLCIM SR, CEMEX CR, a.s., CS Beton, 

PRESBETON, PREFA IP, a.s., Kámen Zbraslav, s.r.o., Kutnowska Prefabrikacja 

Betonka Kutno PL, ale i ALTA jako exportér investičních celků. V roce 2008 to byl 

Ruský Metrobeton s víc než 10% podílem na tržbách (v současné době probíhá 

jednání o dalších zakázkách pro tuto společnost).  

S většinou klientů má p. Koudela osobní vazby díky dlouhodobosti 

spolupráce a spokojenosti zákazníků. Společnost není závislá na jednom 

odběrateli. I díky oligopolní struktuře odvětví je vyjednávací síla odběratelů v ČR 

významně omezena. [1] 

3.2.5 Dodavatelé 

Na straně dodavatelů se jedná kromě dodavatelů železa (plechů a profilů 

Ferona, a.s., Železo Hranice, a.s.) především o dodavatelé komponentů 

technologických celků jako společnost HAS CZ, a.s. (pásové a šnekové 

dopravníky), ARCEN Engenharia, s.a. Portugalsko (výrobce míchaček), MARTEK 

ELEKTRONIK, s.r.o. (řídící jednotky), NORD, s.r.o. (elektro-rozvodné skříně), ale 

také subdodavatelé na dílčí výrobu železných konstrukcí Moravské montáže, s.r.o. 
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Ani na straně dodavatelů neexistuje závislost společnosti na některém 

z nich. 

Dochází i k nahrazování jednotlivých dodavatelů dle příslušného 

regionu. [1]   

3.3 Mikroprostředí – analýza zdrojů: 

Do oblasti analýzy mikroprostředí spadají jednotlivé interní procesy jako 

informační systém, výroba, výzkum a vývoj, management, finanční zdroje 

a finanční analýza. 

3.3.1 Informační systém  

Společnost využívá informační systém „KLIENT“. Tento informační systém 

má všechny funkčnosti jako ve velkých nadnárodních korporacích často používaný 

SAP. Tedy monitoring zboží a výrobku po celou dobu jeho výroby, dokonce 

i montáže, on-line evidence skladových zásob atd. Zásadní výhodou tohoto 

systému je cena nejen za pořízení, ale i velmi časté inovace. Tedy i flexibilita 

výrobce přizpůsobovat systém změnám potřeb rychle rostoucí společnosti. [1] 

3.3.2 Výroba 

Výroba je organizována podobně jako v automobilkách. Společnost sbírá 

od zákazníků podněty a představy o výrobcích a pomocí silného konstrukčního 

týmu, dlouholetým zkušenostem vytváří, v této fázi na papír, betonárku 

zákazníkovi velmi často na míru. Absolutní většina technických komponentů 

betonáren se v MERKU CZ, a.s. nevyrábí, nýbrž je dodávají osvědčení dodavatelé 

(elektropohony, míchačky, dopravníky, vahadla). Často jsou tyto komponenty 

navrženy společnosti na míru, výjimečně i podle konstrukčních podkladů MERKA 

CZ, a.s.  

Přímo v hale společnosti pak dochází ke kompletaci betonárny 

a odzkoušení hlavních funkčností a následné rozebrání a expedice k zákazníkovi, 

kde se betonárna opět montuje a uvádí do provozu montážními četami. 
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Výroba a celý výrobní areál mají logickou návaznost. Od skladu hutního 

materiálu, přes vstup do nižší haly osazené nízkotonážním jeřábem 

pro manipulaci s materiálem mezi jednotlivými obráběcími stroji, přes lakovnu, až 

do speciální 30m vysoké haly, kde se betonárny kompletují a zkouší, osazené 

30 tunovou jeřábovou dráhou.  

 

Obrázek č. 5 Výrobní hala 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 

S výrobní halou sousedí administrativní budova, jako zázemí 

pro konstruktéry, sídlo vedení, ale i technické zázemí zaměstnanců z výroby. 

Celý areál společnost zakoupila v roce 2003 jako ruinu a za přispění 

Ministerstva průmyslu a obchodu a dotačního titulu „brownfield“ zrekonstruovala 

do podoby, za kterou společnost obdržela titul „průmyslová stavba roku 2005“ [1] 

 

Obrázek č. 6 Areál společnosti MERKO CZ 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 
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3.3.3 Výzkum a vývoj 

Vývojově projekční základna společnosti je extrémně silná. Nadějné 

konstruktéry si společnost vytipovává přímo z absolventů vysokých škol 

a spolupracuje s ČVUT. I to dovoluje MERKU CZ, a.s. se odlišovat od konkurence 

– tvořit řešení dle požadavků klienta. [1] 

3.3.4 Management  

Společnost je řízena Ing. Liborem Koudelou, který je zakladatelem 

společnosti, generálním ředitelem a 100% vlastníkem MERKA. Pan Koudela má 

dlouholeté zkušenosti ze stavebního sektoru (do roku 1991 pracoval jako 

konstruktér ve společnosti Vítkovické stavby, a.s.). Mimo konstrukci má majitel 

na starosti obchod, především strategické vztahy s VIP zákazníky. 

Finanční ředitelkou je p. Koudelová (manželka majitele) a marketing 

a dotace řídí p. Popková (sestra majitele). Tedy dá se říct, že se jedná o rodinný 

podnik. Organizační schéma viz příloha č. 2 [1]  

Zřejmě i díky rodinnému charakteru společnosti vládne na pracovišti velmi 

přátelská atmosféra. Svědčí o tom i fakt, že s majitelem společnosti si absolutní 

většina zaměstnanců tyká. 

Domnívám se, že přátelské prostředí, příjemné a špičkově vybavené 

pracoviště, i pro řadové zaměstnance zaznamenatelný trvalý růst společnosti, 

musí zvyšovat loajalitu a výkonnost zaměstnanců. 

V současnosti společnost zaměstnává 147 kmenových a 60 agenturních 

zaměstnanců. [1] 

3.3.5 Finanční zdroje  

Finanční management společnosti velmi úzce spolupracuje dlouhodobě 

se dvěma bankovními společnostmi. Banka se pro organizaci stala opravdovým 

finančním poradcem. Je to dáno především faktem, že banka nabízením 

konkrétních řešení přímo ovlivňuje úspěšnost exportních transakcí především 

na východních trzích. 
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Prostřednictvím UniCredit Bank společnost nabízí svým odběratelům 

především na rozvíjejících se trzích možnost financování přímo z ČR. Financování 

se nabízí dle bonity odběratele a výše kontraktu, buď formou bezregresního 

odkupu pohledávek pod pojištěním EGAPU (Exportní garanční a pojišťovací 

společnost), případně formou odběratelského úvěru taktéž s pojištěním EGAPU, 

kdy banka zafinancuje odběratele přímo, popřípadě přes jeho banku. MERKO CZ, 

a.s. tak inkasuje prostředky za zboží ihned po dodání a nenese riziko nezaplacení 

ze strany odběratele. Odběratel pak má možnost zboží splácet v horizontu 3 až 

5 let. 

Poptávka po tomto druhu financování je dána především výrazným 

rozdílem základních úrokových sazeb v ČR a v státech východní Evropy. Nutnou 

podmínkou poskytnutí takového druhu financování je akceptovatelná bonita 

odběratele pro banku i pro EGAP. [1] 

3.3.6 Finanční analýza 

Předmětem zjednodušené finanční analýzy budou auditované výkazy 

od roku 2007 až 2011 s prognózním výhledem na rok 2012 a 2013 viz. příloha 

č. 3. V následující tabulce jsou uvedeny finanční ukazatelé ovlivňující hospodaření 

společnosti a na to navazuje tabulka s jejich předpokládaným budoucím 

vývojem. [1] 
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Tabulka č. 3 Finanční ukazatelé ovlivňující hospodaření společnosti (mil. Kč) [1] 

 

31. 12. 
2007 

31. 12. 
2008 

31. 12. 
2009 

31. 12. 
2010 

31. 12. 
2011 

Výkony 462 708 637 231 344 005 351 325 375 000 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 418 645 594 198 357 818 360 000 368 000 

Výkonová spotřeba  388 475 545 877 268 255 277 000 294 000 

Přidaná hodnota 74 271 91 354 75 750 74 322 81 000 

Osobní náklady 46 334 66 637 60 290 56 500 56 677 

Provozní hospodářský 
výsledek 9 889 14 999 23 135 14 622 17 057 

Hospodářský výsledek za 
účetní období 5 857 9 857 6 260 5 400 6 600 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 7 785 12 680 7 655 7 077 8 474 
 

Tabulka č. 4 Finanční plán 2012 – 2013 (mil. Kč)[1] 

 

31. 12. 2012 31. 12. 2013 

Výkony 389 000 413 873 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 375 000 385 873 

Výkonová spotřeba  306 000 329 000 

Přidaná hodnota 83 000 84 873 

Osobní náklady 57 500 57 462 

Provozní hospodářský výsledek 17 994 17 860 

Hospodářský výsledek za účetní období 7 500 8 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním 9 428 9 900 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v roce 2008 společnost 

zaznamenala velmi výrazný  meziroční nárůst tržeb - z cca. 419 mil. Kč na úroveň 

594 mil Kč. Nárůst byl zapříčiněn úspěšným vstupem na nové trhy v Rusku. 

Mimořádný nárůst tržeb v roce 2008 byl ovlivněn vrcholem evropského stavebního 

boomu, avšak následoval propad v ziskovosti. 

2009 - 2011 pokles tržeb vypovídá o stavu ekonomiky, která je ovlivněna 

celosvětovou krizí. 
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Společnosti se však podařilo od roku 2009 udržet stabilitu tržeb. Stabilita 

obratu je zajišťována orientací na nové trhy, takže i v době poklesu trhů tak má 

MERKO CZ větší šanci minimálně udržet své postavení. 

Obrat nebyl doprovázen úsporami z rozsahu ve výrobě, to znamená, že 

nebyla dosud plně využita výrobní kapacita z důvodů nemožnosti obsadit 

personálně 3. a 4. směnu – nefunkčnost trhu práce. [1] 

Očekávané zpomalení stavební výroby v následujících letech vede 

MERKO CZ k intenzivnějšímu využívání vlastních personálních a technologických 

zdrojů. 

Dlouhodobě stabilní je výše spotřeby materiálu a mzdových nákladů. 

Náklady na agenturní zaměstnance, vytváří prostor pro úspory nákladů v případě 

propadu zakázek. [1] 

Poměrové ukazatele: Tyto ukazatelé podávají informaci o základních finančních 

charakteristikách firmy. Pro tuto analýzu jsem vybrala dva, dle mne velmi důležité, 

tj. likvidita a ziskovost. 

1) likvidita – běžná likvidita - Tento ukazatel nám vypovídá o schopnosti 

společnosti uspokojit pohledávky věřitelů, jestliže společnost promění všechna svá 

oběžná aktiva na peněžní prostředky. Vypočtena je jako poměr oběžná aktiva 

/ krátkodobé cizí zdroje. Ve společnosti MERKO CZ vykazuje likvidita zlepšující se 

trend od roku 2007, kdy činila 1,11, na konci roku 2011 dosáhla úrovně 1,22 viz. 

tabulka níže. Zlepšení likvidity bylo dosaženo změnou časové struktury cizích 

zdrojů z popudu UCB. Jednalo se o refinancování pořízení technologie lakovny 

střednědobým investičním úvěrem. [1] 

Tabulka č. 5 Běžná likvidita společnosti MERKO CZ v letech 2007–2011 [1] 

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Oběžná aktiva 246 949 259 045 147 917 134 850 131 748 

Krátkodobé závazky 222 408 217 295 107 985 119 650 107 160 

Běžná ikvidita 1,110342254 1,192135116 1,369792101 1,127037192 1,229451288 
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Graf č. 8 Běžná likvidita společnosti MERKO CZ v letech 2007–2011 [1] 

 

Nižší úroveň likvidity a záporné hodnoty pracovního kapitálu 

v předchozích letech odrážejí fakt, že velká část strojového a vozového parku byla 

financována z krátkodobých zdrojů (tj. zdroje na běžný provoz).  

2) Ziskovost – je ukazatelem efektivnosti hospodaření společnosti. 

Vypočtena je jako poměr přidané hodnoty k tržbám. Její dosavadní 

i předpokládaný vývoj můžeme sledovat v níže uvedené tabulce a grafu. Relativně 

stabilní hodnoty tohoto ukazatele potvrzují, že MERKO CZ bylo v minulosti 

schopno dosahovat růstu produkce i při zachování marží (rozdíl mezi prodejní 

a nákupní-výrobní cenou). Tento fakt může být vysvětlen zakázkovou formou 

výroby (betonárek). [1] 

Tabulka č. 6 Dosavadní a předpokládaný vývoj ziskovosti [1] 
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Přidaná hodnota 
  

74 271 91 354 75 750 74 322 81 000 83 000 84 873 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku 
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Graf č. 9 Dosavadní a předpokládaný vývoj ziskovosti [1] 

 

Skutečnost, že s růstem objemu produkce v minulosti docházelo jak 

k růstu mzdových nákladů, tak i k růstu služeb (především výrazný nárůst 

využívání subdodávek a agenturních pracovníků), svědčí dle mého názoru o faktu, 

že reálná výrobní kapacita MERKA CZ nebyla v minulém roce plně využita. 

Důvodem plného nevyužití výrobních kapacit i při plné zakázkové naplněnosti byla 

nemožnost obsadit 3. a 4. směnu kvalifikovanými zaměstnanci-nefunkčnost trhu 

práce. [1] 

3.3.7 SWOT analýza 

Je to přehledná analýza, která hodnotí perspektivu a výkonnost 

společnosti ovlivněnou vnějšími a vnitřními faktory, na základě silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Vnější faktory zahrnují příležitosti a hrozby 
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Tabulka č. 7 SWOT analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

- stabilní dynamika růstu obratu dána 
diverzifikací 

- navyšování obratu nebylo doprovázeno 
úsporami z rozsahu ve výrobě 

- zlepšující se likvidita na úrovni 1,22 
- část dlouhodobého majetku je financována z 
krátkodobých zdrojů 

- kvalitní portfolio zákazníků   

- možnost nabídnout zahraničním odběratelům 
financování 

  

- navyšování obratu je zajišťováno orientací na 
nové trhy, čímž dochází k diverzifikaci 
teritoriálního rizika. I v době poklesu trhů tak má 
MERKO větší šanci min. udržet své postavení 

  

- kvalitní a výkonný informační systém   

- moderní výrobní areál   

- spolupráce s ČVUT   

- firemní kultura a z toho vyplývající loajalita 
zaměstnanců 

  

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

- podpora rozvoje infrastruktury - pokles dynamiky růstu stavební výroby, 

- trend rychlosti a mobility - globální ekonomické ochlazení 

- protikrizová opatření české vlády - zvýšená volatilita směnných kurzů 

- globalizace a vznik jednotného evropského 
trhu 

- vývoj pro-ekologické legislativy 

  - neznalost místního právního prostředí 
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4 VYHODNOCENÍ - NÁVRHY ŘEŠENÍ  

V návrhové části se budu věnovat bodům, které na základě výstupů 

analýzy makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí považuji za významné, 

a které by po implementaci do firemní business strategie mohly společnost přiblížit 

k jejím vytyčeným cílům.  

Jedná se o tři směry: 

1. obchod a marketing 

2. výroba 

3. ziskovost 

4.1 Obchod a marketing 

Orientace na východní trhy, především na trhy Ruska a zemí bývalého 

SNS je bezesporu správná. Nicméně vzhledem ke globálním ekonomickým 

problémům, které některé státy bývalého SNS zasáhly mnohem výrazněji než 

střední Evropu a taktéž s tím související politickou nestabilitu v takovýchto zemích, 

zacílila bych expanzi více selektivněji a opatrněji. 

V této situaci bych doporučovala ještě víc pro tyto regiony využívat forem 

exportního financování, kde klient přenáší rizika z nezaplacení na banku potažmo 

na EGAP. 

V případě rychlého ústupu ekonomické recese a opětovného oživení 

obchodu na trzích v Rusku, bych zcela jistě doporučila zřízení sesterské, případně 

dceřiné společnosti přímo v Rusku postavené na stejném obchodním modelu jako 

společnosti na Slovensku nebo Polsku. Tedy zaměstnáni převážně ruští 

zaměstnanci z oboru se znalostí místního trhu a legislativních nuancí. Takováto 

společnost by pak mohla výrazně intenzivněji hájit obchodní zájmy MERKA CZ 

v Rusku a zároveň zabezpečovat montáž a servis na daném trhu.  

Vzhledem k nadcházejícímu plánovanému rozvoji na území Polska, 

Balkánu a států bývalé ruské federace bych se zaměřila především na tyto trhy. 

Do této sféry budou proudit v nejbližší době velké finanční toky. Dá 

se předpokládat, že mezi zájemci o tyto státní zakázky budou současní klienti 
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MERKA  nebo minimálně jejich sesterské společnosti. Pak bych doporučovala 

se na tyto potenciální klienty zaměřit.  

Ať budeme hovořit o jakémkoli exportním regionu MERKA CZ velmi bych 

zdůraznila vzhledem k extrémní volatilitě směnných kurzů nutnost řízení 

kurzových rizik. Řešením je kurzové zajištění v době podpisu kontraktu a to jak 

využitím jednoduchých forvardů (cena předmětu budoucího obchodu sjednaná 

v současnosti), tak v případě jasných trendů opčních strategií s možnou participací 

na pozitivním vývoji. Společnost si tímto vždy zajistí svou minimální kalkulovanou 

marži. Jedná se tedy o zajištění nikoli spekulaci. 

4.2 Výroba 

Jasným trendem v „betonařině" je i vzhledem k celoekonomickému vývoji 

posledních let tlak na úspory nákladů. Tedy mobilita a rychlost (výkonnost) 

zařízení na výrobu betonu. [1] 

Zvážila bych tedy vývoj a výrobu standardizovaného zařízení, jehož hlavní 

výhodou by byla cena a mobilita (schopnost rychlé a jednoduché demontáže 

a opětovné namontování v jiném místě). Vzhledem k nedostatečně vybudované 

infrastruktuře v středoevropském regionu se dá předpokládat zájem o takový 

produkt v nejbližších letech například při stavbě dálnic. 

Výše uvedený trend by mohl vyvolat zvýšenou poptávku 

po tzv. „dávkovačích“. Zatím v zemích střední Evropy pouze ve zkušebním 

provozu. Jedná se o technologii betonárek umožňující neosazovat betonárky 

drahými míchačkami. V praxi by to znamenalo, že by se do domíchávačů (auto 

míchačky) pomocí technologie přesného dávkování vsypávaly z betonárek pouze 

ingredience a samotný proces míchání a přípravy betonu by se odehrával za jízdy 

v domíchávači a to by dopomohlo k šetření času a nákladů. Zde bych 

doporučovala zaangažovanost do vývoje. V případě prosazení se takového 

výrobku by to pro MERKO CZ znamenalo krátkodobě výraznou konkurenční 

výhodu. [1] 

Za velmi zajímavé považuji zatím okrajové zaměření na alternativní 

výrobní program zcela mimo „betonařinu“. 
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Společnost začala spolupracovat s majiteli patentu na výrobu vodních 

turbín pro pomalu tekoucí vodní toky. Výroba elektrické energie tímto způsobem 

spadá do kategorie obnovitelných zdrojů, a tudíž se na ní vztahuje povinný výkup 

se státem garantovanou, na 15let dotovanou cenou. Vzhledem k jedinečnosti 

patentu, kdy zákazníky takového výrobního programu by měly být jak fyzické 

osoby, obce, tak i povodí jednotlivých toků, jeví se tento záměr jako velmi 

zajímavý.  

Dle slov majitele je výroba takového zařízení postavena na podobném 

principu jako betonárky. Tedy dokonalá konstrukce dle jednotlivých podmínek, 

nákup komponentů od subdodavatelů, jednoduchá výroba (kovoobrábění 

na stávajícím strojním zařízení) kompletace a montáž v místě instalace. [1] 

Nedá se očekávat, že tento alternativní produkt začal v brzké době 

konkurovat v MERKU CZ výrobě zařízení na výrobu betonu, nicméně by se mohlo 

stát zajímavým doplněním výrobního programu bez nutnosti zásadních 

dodatečných investic.  

4.3 Ziskovost 

Všechny výše uvedené opatření by měla vést k zefektivnění hospodaření 

společnosti. Společnost má rezervy v ziskovosti, ale otázkou zůstává do jaké míry 

je toto záměrem. Vzhledem k faktu, že manager a vlastník je jedna osoba, je 

zřejmé, že maximalizace účetního zisku nebude hlavním motivem, jelikož většina 

zisku je investována do nemovitostí a pozemků, které jsou dále zhodnocovány 

formou oprav nebo technického zhodnocení. 

Je evidentní, že v hospodaření firmy k daňové optimalizaci dochází. 

Důležité je, aby byla zachována finanční stabilita firmy a ziskovost taková, s kterou 

budou spokojeni v tomto modelu především bankéři. 

Vzhledem k faktu, že dochází k ekonomickému zpomalení, dá 

se předpokládat, že daňová optimalizace nebude předmětem příštích let. 

Krokem ke zkvalitnění struktury bilance by mohlo být doporučení, aby 

k financování dlouhodobých aktiv společnost více využívala střednědobé nástroje 
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financování jako např. finanční leasing na vozový park, případně střednědobých 

linek tak, aby nebyly krátké zdroje dlouhodobě vázány v hmotném investičním 

majetku. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo nalézt možnosti zlepšení v dosavadní 

business strategii společnosti MERKO CZ, a.s. na základě analýzy 

makroprostředí, mezopropstředí a mikroprostředí. 

Pomocí analýzy těchto tří činitelů ovlivňujících chod společnosti byla 

sestavena SWOT analýza, která odhalila silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti 

pro společnost. 

Jako silné stránky byly zjištěny: stabilní dynamika růstu obratu, zlepšující 

se likvidita, kvalitní portfolio zákazníků, možnost nabídky financování zahraničním 

odběratelům, navyšování obratu, ziskovosti, kvalitní a výkonný informační systém, 

moderní výrobní areál, spolupráce s ČVUT, firemní kultura a loajalita 

zaměstnanců. 

Nalezené slabé stránky: navyšování obratu, které nebylo doprovázeno 

úsporami z rozsahu ve výrobě, financování části majetku z krátkodobých zdrojů. 

Jako příležitosti pro podnik shledávám: podporu vývoje infrastruktury, 

trend rychlosti a mobility, protikrizová opatření české vlády, globalizace a vznik 

jednotného evropského trhu. 

Možné hrozby pro podnik: pokles stavební výroby, globální ekonomické 

ochlazení, zvýšená volatilita směnných kurzů, vývoj pro-ekologické legislativy, 

neznalost místního právního prostředí. 

Poslední návrhová část práce byla věnována oblastem,které jsem 

shledala,že jsou pro podnik velmi významné, a které by po jejich implementaci 

do business strategie mohly podnik velmi podpořit k dosažení vytyčených cílů. 

Jedná se o obchod a marketing, výrobu a ziskovost. 

V oblasti obchod a marketing doporučuji: Orientaci na východní trhy, 

především trhy Ruska a případné vybudování tamní sesterské nebo dceřiné 

společnosti. Využívat forem exportního financování pro zajištění rizika 

nesolventnosti zákazníka. Z důvodů extrémní volatility směnných kurzů zajistit 

kurzové riziko pomocí jednoduchých forwardů.  
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V oblasti výroby shledávám vhodným případné zvážení vývoje a výroby 

standardizovaného zařízení, jehož hlavní výhodou by byla cena a mobilita 

a okrajové zaměření na alternativní výrobní program např. vodních turbín. 

U ziskovosti upřednostňuji zachování na takové úrovni, aby byli spokojeni 

zejména bankéři. Ke zkvalitnění struktury bilance doporučuji, aby společnost 

využívala k financování dlouhodobých aktiv střednědobé nástroje financování 

a méně vázala dlouhodobě krátkodobé zdroje v hmotném investičním majetku. 

Jsem si jistá, že společnost MERKO CZ a.s. je bezesporu silnou 

společností s velmi kvalitními produkty a velmi silným postavením na trhu, která 

zcela jistě přestojí bez výraznějších potíží i období globálního zpomalení a úpadku 

hospodářství. O to těžší bylo hledat rezervy v jejich hospodaření. 

Osobně se domnívám, že pokud by se mi podařilo při tvorbě této práce 

nalézt něco zásadního, co by společnost mohlo rychle posunout o významný krok 

vpřed, znamenalo by to, že majitel společnosti, respektive manager společnosti 

svou práci nevykonává dobře. A to si absolutně nemyslím. 
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