
 

 



 

 



 

 

 



 

 



Abstrakt 

Ve své diplomové práci se zabývám analýzou vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti Trojek, a. s. Tato společnost působí v oblasti nakládání s ocelovými odpady a 

barevnými kovy. Práce je rozdělena na dvě části -  teoretickou a praktickou. V teoretické části 

uvádím obecně informace k marketingové strategii, marketingové studii a analýze portfolia 

firmy. Čerpám zde informace převážně z uvedené literatury. V praktické části aplikuji 

uvedenou teorii do praxe. Pomocí SWOT analýzy  hodnotím jednotlivé silné a slabé stránky 

společnosti, příležitosti a hrozby pro firmu.  Dále vypracovávám na základě získaných údajů a 

informací poziční mapy. Podklady čerpám z internetových stránek firmy, interních 

dokumentů společnosti Trojek, výroční zprávy z roku 2011 a z osobních setkání s ředitelem 

pro správu společnosti a prokuristou panem Ing. Michalem Trojkem, MBA. 

Klíčová slova 

Základní pojmy, portfolio firmy, marketingová studie, marketingová strategie, 

marketingové okolí – makrookolí, mikrookolí, PEST analýza,  SWOT analýza, poziční mapa. 

Abstract 

I analyze Trojek Corporation in my dissertation. Principal corporation business is 

processing of steel scrap and non-ferrous metals.  I concern with microenviroment and 

macroenvironment this company. Thesis has theoretical and practical part.  The theoretical 

part informs about marketing strategy, marketing study and business portfolio analysis 

methods.  This section is based on the literature cited. Practical part applies mentioned theory 

into the practice. By using SWOT analysis I evaluate strengths and weaknesses, opportunities 

and threats of the company.  Positional mapping shows processed information. Sources for 

my work were company websites, internal company documents, annual reports 2011 and 

personal meetings with the company director Ing. Michal Trojek, MBA. 

Basic terms 

Business, portfolio, marketing study, marketing strategy, business area, 

microenviroment, macroenvironment, PEST analysis, SWOT analysis, positional mapping. 
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1 Úvod 

  V současné době každá domácnost a firma produkuje velké množství různých druhů 

odpadů, tento je možný z velké části recyklovat. Díky recyklaci dochází k šetření přírodních 

zdrojů, kterých začíná být nedostatek. Recyklace je tedy šetrnější k planetě, které lidstvo stále 

více znečišťuje. 

Nedostatek přírodních zdrojů a ekologické zatěžování planety nejsou jedinými 

důvody, proč se využívá dalšího zpracování druhotných surovin. Firmy jsou nuceny hledat 

stále úspornější a efektivnější způsoby výroby, aby vytvářely přidanou hodnotu a 

minimalizovaly náklady. Důsledky politiky odpadového hospodářství jsou zřetelné 

v současné době nejen z vývoje v České republice, ale v celé Evropě. 

Kovový šrot paří dnes k jedné z velmi diskutovaných komodit na trhu. Jedná se o 

nepotřebné výrobky a zařízení z domácností a firem, které se dále různými způsoby upravují a 

zpracovávají. Výhodou zpracování kovového šrotu je téměř neomezený počet recyklací bez 

újmy na kvalitě recyklovaného šrotu. Nejčastěji recyklovaným kovem jsou ocel a hliník, 

zpracovávají se však také ostatní kovy jako měď, mosaz, nerez, či zinek. Zpracování se může 

neustále opakovat, čímž je šetřeno životní prostředí. 

Světová ekonomika je na všech úrovních propojená. V obdobích zdaru to přináší 

mnoho výhod a růst životní úrovně ve většině zemí. Tato provázanost může mít ale i své 

nevýhody. Před rokem 2008 měly ekonomiky několik let nadprůměrné růsty a dosahovaly 

výborných hospodářských výsledků. V roce 2008 však došlo k propadům na kapitálových 

trzích.  

Současná krize vznikla v USA, avšak zasáhla i další zahraniční trhy, jelikož měla vliv 

na objem produkce v ostatních zemích. Způsobila problémy s odbytem mnoha velkým 

firmám, což následně vedlo ke ztrátám, propouštění a růstu nezaměstnanosti. Státy a centrální 

banky se snažily omezit počet bankrotů přiléváním nových peněz do ekonomiky, čímž ale 

docházelo k růstu inflace a dalších problémů.  
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Mnoho ekonomických odvětví pocítilo znatelný pokles. Začaly omezovat výrobu a 

hledaly úsporná opatření například propouštění zaměstnanců, tedy docházelo a dále dochází 

ke zvyšování nezaměstnanosti.  

Firmy se v současné době nacházejí v nelehké situaci díky proběhlé finanční krizi, 

která přešla do hospodářské krize a jejíž negativní důsledky stále pociťujeme. Krize prověřila, 

jak si podniky doopravdy stojí na trhu a jak dokážou přežít pokles poptávky. Spousta firem 

byla zvyklá na práci, která přicházela sama a nyní se musí značně snažit, aby si našly a 

udržely svého zákazníka. [24]   

Management firmy musí zvolit správnou strategii, aby firma mohla uskutečňovat své 

poslání. Také musí účelně využívat marketingových nástrojů, aby bylo dosaženo stanovených 

cílů. Management musí zjišťovat silné a slabé stránky firmy, analyzovat příležitosti a hrozby, 

aby firma byla schopná obstát v konkurenčním boji. Samozřejmostí je, aby dynamicky 

reagoval na situaci na trhu, která se neustále mění.  
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1.1 Metodika 

Při zpracování diplomové práce byly použity metody komparativní a statistické. 

V praktické části jsem využívala monografické metody a vlastního pozorování v konkrétní 

firmě. Další metoda byla analýza a z ní následná syntéza, při níž jsem utvářela dohromady 

výsledky z uskutečněné analýzy. Využívala jsem indukce a tvořila závěry na základě úsudků 

z jednotlivých případů. Kvantifikovatelné údaje, které jsem měla k dispozici v době 

zpracování diplomové práce, byly údaje získané z uvedené literatury a internetových stránek, 

které konkretizuji v citacích.  

1.2 Cíle 

 Uvedení do problematiky analýzy portfolia firmy, marketingové strategie a studie 

v teoretickém pojetí. 

 Aplikace teoretických poznatků na zvolenou firmu. 

 Hlavním cílem je z uvedených teoretických a dostupných praktických poznatků a dat 

vytvořit SWOT analýzu firmy Trojek a. s. Přiřadit hodnoty jednotlivým silným, 

slabým stránkám, příležitostem a hrozbám. Vytvořit poziční mapy. 

 Odhad dalšího vývoje firmy. 

1.3 Rešerše 

Problematikou marketingu se zabývalo a dodnes zabývá mnoho odborníků. 

Z nejznámějších autorů bych uvedla Philipa Kotlera, který je považován za jednu z největších 

autorit soudobého marketingu. Dodnes školí na přednáškách po celém světě marketingové 

profesionály.  

Marketing se vyučuje na středních a vysokých školách v teoretické rovině, aby jej 

následně absolventi mohli uplatnit v praxi. Výukou marketingu se zabývají různé vzdělávací 

společnosti, aby naučily manažery firem lépe dosáhnout stanovených cílů. Marketing je 

důležitou součástí každého podnikání. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1 Základní pojmy 

Marketing 

Je založen na vztazích se zákazníky. Jedná se o společenský a řídící proces, ve kterém 

jednotlivci, či skupiny získávají prostřednictvím tvorby a výměny produktů a hodnot to, co 

potřebují a chtějí. Jedná se o uvědomělé, na trh orientované vedení firmy a organizace. 

Zákazník je alfou a omegou podnikatelského procesu. 

Existuje několik definic marketingu, dle Kotlera je současný marketing 

podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy dvou poměrně 

protichůdných sil -  zákazníka na jedné straně a manažera firmy na straně druhé.  

Z výše uvedeného vyplývá, že marketing se orientuje na zákazníka a uspokojování 

jeho potřeb a snaží se o tvorbu přiměřeného zisku, z něhož je financován další rozvoj 

podniku.  

Marketingové cíle 

Před stanovením ceny výrobků si firma musí uvědomit marketingové cíle. 

Marketingové cíle mohou být např. přežití, tvorba příjmů, pokrytí nákladu, zisk, návratnost 

investic, podíl na trhu, spokojenost zákazníka aj. Marketingové cíle by měly být seřazeny 

hierarchicky na cíle pro obory podnikání a dále pak na cíle pro konkrétní marketingové 

nástroje. [4] 

Cíle by měly mít určité znaky, lze je formulovat metodou SMART. 

S – specifické – (v množství, kvalitě, čase). Říkají nám, v jakém segmentu chceme podnikat, 

jaký by měl tento segment být, čeho chceme dosáhnout? 

M – měřitelné – o jaký podíl na trhu usilujeme, v jakém čase? 

A – akceptovatelné – je-li cíl akceptovatelný všemi, kdo se podílí na jeho dosáhnutí? 

R – realistické – je stanovený cíl reálný? 

T- terminované – v jakém čase chceme cíle dosáhnout? [5] 
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Marketingové nástroje 

Marketingový mix je tvořen z několika prvků, které jsou vzájemně propojeny a 

vyznačují se hledáním jejich optimálních proporcí. Sestavení marketingového mixu je zcela 

v rukou firmy. Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy. Koncepci marketingového mixu vypracoval r. 1964 N. Borgen 

a tato klasická podoba marketingového mixu je tvořena 4 prvky nazývané 4P. Jedná se o 

produkt (Product), cenu (Price), místo nebo také distribuce (Place) a nástroje marketingové 

komunikace (Promotion). Odborníci následně 4P ještě obohatili o další prvky, např. 

v marketingu služeb o další 3 P. Jedná se o prvky lidé (People), materiální průkaznost 

(Physical evidence), procesy (Process). Philip Kotler rozšířil základní marketingový mix 

v marketingu vzdělávacích institucí také o další 3 P. Jedná se o osobnosti (Personalities), 

pedagogické přístupy (Process pedagogical approaches) a participační aktivizace (Partipation 

activating). Otázka nezní, kolik P by běla firma používat, ale jedná se o to, vytvořit takový 

rámec, který by byl pro marketingovou strategii nejúčinnější. [8] 

Je důležité si uvědomit, že koncepce 4P se dívá na trh z hlediska prodávajícího. 

Zvažuje-li kupující nějakou nabídku, nemusí ji vidět z hlediska prodávajícího.  

Dle autora Roberta Lauterborna není klasické 4P dostačující a mělo by se rozšířit ještě 

o 4C, aby bylo lépe možné ovládnutí trhu. [5] 

Tabulka 1: Vztah mezi 4 P a 4 C  

4P 4C 

produkt (Product) hodnota z hlediska zákazníka (Customer value) 

cena (Price) náklady pro zákazníka (Cost to the customer) 

místo (Place) pohodlí (Convenience) 

marketingová komunikace 

(Promotion) 
komunikace (Communication) 

Zdroj: KOTLER, P. Marketing podle Kotlera – Jak vytvářet a ovládnout trhy. Praha: Management Press, 2000, 

str. 114. 

Marketingové řízení 

Jedná se o proces plánování a provádění koncepce tvorby ceny, propagace a distribuce 

myšlenek, zboží a služeb. Jedná se tedy o činnost, která zahrnuje rozbor, plánování, provádění 

a kontrolu. Cílem je vytvářet směny, které budou uspokojovat cíle jednotlivce, či organizací. 

[9] 
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Marketingové plánování 

  Pomáhá firmám realizovat jejich strategické cíle v oblasti marketingu. Výsledkem 

marketingového plánování je marketingový plán, který by měl být vypracován pro 

jednotlivé produkty, značky, jednotlivé trhy (tržní segmenty). [4] 

Marketingový výzkum 

Jedná se o systematické urovnávání, shromažďování, analyzování a vyhodnocování 

informací, které se týkají určitého problému trhu, který chce podnik řešit. Díky 

marketingovému výzkumu získává firma údaje o vnějším (např. o ekonomických, kulturních, 

demografických, politických, sociologických faktorech) a také o vnitřním prostředí (tj. o 

konkurenci, potřebách zákazníka, partnerech, aj.)  

Marketingový informační systém 

Tento tvoří lidé, zařízení a informační technologie. Sbírají, třídí, analyzují, hodnotí a 

distribuují přesné a včasné informace pro marketingové rozhodování. [4] 

2.2 Tvorba analýza portfolia firmy 

Na základě poslání a cílů firmy se firma rozhoduje o rozdělení zdrojů takovým 

způsobem, aby byl zajištěn růst firmy a došlo k vylepšení její pozice na trhu. Soubor 

podnikatelských aktivit a produktů, obchodních jednotek spravovaných jednou firmou 

nazýváme portfoliem. Portfolio může být vytvořeno jednotlivými produkty, jednotlivými 

značkami, produktovými řadami, zákaznickými skupinami apod. Vytvoření nového portfolia 

předchází analýza současného portfolia, která obsahuje vyhodnocení všech podnikatelských 

činností, které přispívají k rozvoji firmy. Mezi nejznámější analýzy portfolia se řadí matice 

BCG (Boston Consulting Group) a matice GE (General Elektric). 

2.2.1 Matice BCG 

Na vertikální ose je uveden skutečný (nebo potenciální) růst trhu za určité období. 

Horizontální osa nám znázorňuje relativní tržní podíl, což je poměr tržeb firmy k tržbám 

největšího konkurenta v odvětví (případně k několika nejsilnějším konkurentům). 

Tempo růstu trhu je vyjádřeno procenty. Vyšší tržby jsou zde předpokladem růstu trhu 

a růst trhu zase znamená vyšší tržby. [17] 
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Obrázek 1: Matice BCG 

                                  Relativní podíl na trhu 

                      vysoký                         nízký 

                                  

              vysoké    

        Tempo růstu               

 nízké 

                                                       

 Zdroj: HECZKOVÁ M. Marketing. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v 

Karviné, 2003. 

Hvězdy – Vyznačují se vysokým tempem růstu a vysokým relativním podílem na trhu. 

Podnik vynakládá na podporu jejich postavení nemalé peněžní prostředky. Očekává se, že 

tyto jednotky budou v budoucnu hlavním zdrojem zisku. Po snížení tempa růstu se mění 

v dojné krávy.  

Dojné krávy – Jedná se o zavedené a úspěšné jednotky s nízkým tempem růstu a vysokým 

relativním podílem na trhu. Vytvářejí značné množství peněžních prostředků, jejich relativně 

velké finanční přebytky jsou důležité pro ostatní skupiny portfolia, také pro úhradu závazku a 

podporu jiných podnikatelských aktivit. Dojné krávy slouží k zajištění přijatelné míry 

likvidity a objemu zisků. Jedním z hlavních cílů firemní strategie je ochrana dojných krav, 

které jsou generátory zisků. [4] 

Otazníky – Pro tyto je charakteristické vysoké tempo růstu, avšak nízký relativní podíl na 

trhu. Jejich pozice je nestabilní. Velký růst trhů, vyvolává dosti velké finanční potřeby. Díky 

vhodným strategickým operacím a nástroji marketingového mixu je možné zvýšit na těchto 

nadějných trzích jejich relativní tržní podíl. Management se rozhoduje, které otazníky se 

budou rozvíjet na hvězdy a které naopak vyloučí.  

Psi – Mají nízké tempo růstu a  nízký relativní podíl na trhu. Jsou neperspektivní. Někteří 

dokážou vyprodukovat dostatek tržeb na své udržení, nejsou však příslibem většího přílivu 

hotovosti.[1] [17] 

Z matice BCG vyplývá, že životní cyklus produktu je úspěšný tehdy, když se z 

otazníků stávají hvězdy, z nich poté dojné krávy a přechodem do skupiny psi jejich existence 

 

Hvězdy - rostoucí zisk 

 

Otazníky - nízký zisk 

 

Dojné krávy - nejvyšší 

zisk 

 

Hladoví psi - nejnižší 

zisk 
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končí. Zájmem firmy je neustále nacházení nových produktů, které by nahradily, již existující 

produkty, případně by portfolio rozšířili. Po klasifikaci podnikatelských jednotek je třeba dojít 

k rozhodnutí, jakou úlohu bude mít každá z nich v budoucnu. [4]   

Můžeme použít jednu ze čtyř strategií: 

 zvyšovat podíl jednotky na trhu (tzn. více do ní investovat) 

 udržet podíl jednotky na dosavadní úrovni 

 sklízet úrodu z jednotek 

 zbavit se jednotky odprodejem nebo útlumem [4] 

2.2.2 Portfolio matice GE 

Portfolio sleduje faktory, které se označují jako faktor tržní atraktivity a faktor 

konkurenčního postavení. Tyto faktory uvádějí, jak je firma úspěšná. Pokud jedna z těchto 

dimenzí do značné míry chybí, nemůže podnikání přinést dobré výsledky. Silná firma 

s dobrým konkurenčním postavením operující na málo přitažlivém trhu, či slabá firma 

operující na přitažlivém trhu nebude dosahovat dobrých výsledků. [17] 

Obrázek 2: Matice GE 

 

                    vysoká 

Atraktivita trhu       střední                       

                                   nízká 

        silné           střední          slabé 

Konkurenční prostředí 

Zdroj:  ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 

ISBN 978-80-7400-115-4. 
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Matice GE je rozdělena do 9 polí, které vytvářejí 3 zóny: 

Pole 1, 2, 4  - Pole představují výhodné postavení obchodních jednotek, do nichž by firma 

měla investovat a podporovat jejich růst. 

Pole 3, 5, 7 - Tyto reprezentují průměrně výhodné postavení, firma zvažuje možná 

rizika  investování, upřednostňují se krátkodobé investice. 

Pole 6, 8, 9 - Oblast s nevýhodným postavením strategických podnikatelských jednotek, 

kterých by se měla firma postupně zbavovat, ukončit podnikání, či likvidace. [4] [17] 

Atraktivita trhu zahrnuje tyto dílčí faktory: 

 Tržní růst a velikost trhu 

 Kvalitu trhu 

 Ziskovost oboru 

 Stabilitu prodeje a cenovou stabilitu 

 Náročnost a dostupnost vstupů 

Konkurenční přednosti jsou vyjádřeny těmito faktory: 

 Relativní pozicí na trhu 

 Relativním výrobním potenciálem 

 Relativním výzkumným a vývojovým potenciálem 

 Pozicí v distribuci a marketingové komunikaci 

 Postavením v kvalitě, značce, technologii, ziskovosti 

 Schopnostmi managementu a marketingu [17] 

 

2.2.3 Ansoffova matice růstu 

Ansoffova matice se zaměřuje na růst produktu nebo trhu. Většinou jí používají 

podniky, které mají své výrobky na začátku životního cyklu nebo před fází zralosti a chtějí 

provést určitou expanzi svých aktivit.  

Ansoff v šedesátých letech identifikoval dvě dimenze:  

 horizontálně jsou popsány produkty – současné a nové 

 vertikálně to jsou trhy – současné a nové [4] 
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Obrázek 3: Ansoffova matice růstu 

      Charakter produktu 

                                                        současný                            nový 

 

současný 

Charakter trhu 

       nový 

 

Zdroj: HECZKOVÁ M. Marketing. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v 

Karviné, 2003.  

 

Tržní penetrace – Kombinuje současný trh se současným produktem. Znamená to růst tržeb 

díky prodeji již existujících produktů, existujícím zákazníkům, bez změny produktu. Firma 

tak uskutečňuje například na základě posílení reklamy, snížením cen aj.   

Zvětšování trhu – Jedná se o růst tržeb, které kombinují současné produkty s novým trhem. 

Může se jednat o nové demografické trhy, geografické, organizací aj. Negativní vlastností této 

strategie je vyšší stupeň rizikovosti. 

Vývoj nových produktů – Firma vstupuje na současné trhy s novými nebo modifikovanými 

produkty. Může se jednat například o nové příchutě, balení, tvar. Riziko spočívá v tom, že je 

nutno často investovat do vstupů, kdy není jasné, zda nový výrobek přinese požadované 

výsledky. Tato strategie se využívá například u nových modelů automobilů. 

Strategie diverzifikace – Strategie založená na zcela novém výrobku, který chce firma zavést 

na nové trhy. Nebo podnik odkoupí nové podnikatelské aktivity mimo rámec existujících 

produktů a trhů. Strategie je riziková, avšak návratnost investice motivuje manažery, aby si ji 

zvolilo. [4] [11] 

2.3 Marketingová studie 

Cílem marketingové studie je prokázat, že pro výrobky existuje běžný trh. Totéž také 

platí při zavádění nového výrobku na trh. Ze studie by mělo vzejít následující: jaký výrobek, 

komu, jakým způsobem a za jakou cenu je možné prodat zákazníkovi. Studie by měla být 

přehledná, věrohodná, stručná. Neměla by zakrývat slabá místa a rizika projektu a měla by 

upozornit na konkurenční výhody výrobku. 

penetrace trhu 

(pronikání) 

vývoj nových 

produktů 

zvětšování trhu diverzifikace 
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2.3.1 Obsah marketingové studie  

a) Podnikatelská strategie 

Tato strategie by měla analyzovat a hodnotit stručně zdroje podniku (ekonomické a 

technické zajištění výrobního programu – stroje, zařízení, suroviny, materiál). Dále by 

měla popisovat současný sortiment výrobků, stručný popis ekonomické a finanční 

situace podniku. Hodnotí silné a slabé stránky podniku. Stanovuje cíle a formuluje 

strategii. 

b) Analýza tržních příležitostí 

- Konkurenční faktory: Analýza konkurence by nám měla odpovědět na otázky: Kdo 

jsou hlavní konkurenti? V čem jsou jejich slabiny a přednosti? Jaké jsou jejich 

strategie (cenové, prodejní, distribuční)? Jak budou pravděpodobně reagovat na 

činnosti jiné firmy (rozšíření nabídky, snížení ceny, uvedení nového výrobku na trhu)? 

- Analýza a prognóza poptávky: Analýza obsahuje odhadnutí současné poptávky po 

výrobku a předpověď budoucí poptávky, jedná se tedy o odhad skutečných a 

potenciálních kupujících výrobku. Zároveň je nutno odhadnou prodej konkurence a 

stanovit jejich tržní podíl. Získávat informace můžeme např. z údajů z minulých 

prodejů, z provedení průzkumu, předpovědí získaných od obchodníků, distributorů, 

dodavatelů, marketingových poradců nebo obchodních sdružení. 

c) Analýza a výběr cílových trhů 

- Segmentace trhu: Jelikož nelze uspokojit všechny zákazníky na trhu, určí se na 

základě různých hledisek pouze ta část zákazníků, na které bude prodej zaměřen.  

Kritériem pro rozdělení trhu mohou být geografické oblasti, demografické faktory, 

chování kupujících (znalost výrobku, způsob užívání výrobku, postoj k němu, či 

reakce na výrobek). 

- Výběr cílového trhu: Na základě provedení rozdělení trhu se jednotlivé segmenty 

posoudí a zhodnotí (podle velikosti a růstu segmentu, podle přitažlivosti – konkurence, 

dodavatelé, zákazníci. Vyberou se ty, na které se firma zaměří.  

d) Marketingová strategie 

- Výrobková strategie: Tato strategie obsahuje rozhodování o výrobkovém sortimentu, 

balení, značení. Popis by měl zahrnovat odlišení od konkurence – stručný popis výhod 

výrobku vyplývajících z vlastností výrobku, provedení, trvanlivosti, spolehlivosti atd. 



13 

 

- Cenová úroveň: Stanovení ceny a cenová strategie se odvíjí od cíle, kterým mohou 

být např. maximalizace zisku, maximalizace příjmů, růst prodeje nebo maximalizace 

tržního podílu. Pro stanovení cenové strategie se používá také analýza konkurenčních 

cen a nabídek a odvození od nákladové kalkulace. 

- Distribuce: Je nutno stanovit distribuční systém, způsob jakým se výrobek dostane 

ke konečnému zákazníkovi. Jaký druh a počet obchodních zprostředkovatelů (např. 

velkoobchod, maloobchod nebo forma přímého prodeje) zabezpečí prodej výrobku a 

za jakých podmínek. 

- Podpora prodeje: Obsahuje stanovení cílů propagace (např. přesvědčovat ke koupi, 

informovat, připomínat výrobek). Určuje trozhodnutí, kolik bude do propagace 

investováno (např. % z obratu) a charakterizuje způsob propagace - výběr média, 

četnost, načasování propagace. [2] 

2.3.2 Některé typické marketingové studie 

Analýza prodeje 

Tato analýza patří mezi nejčastěji zpracované rozbory ve firmách. Jedná se o hodnotící 

a kontrolní pohled na výsledky prodeje za určité časové období. Má za cíl určit hlavní příčiny 

minulého vývoje a jejich dopad na celkové výsledky prodeje. Tato analýza bývá většinou 

prvním krokem v hodnocení tržní a marketingové výkonnosti firmy. Nedává vyčerpávající 

odpovědi, jejím přínosem je nalézání problémových míst ve výkonnosti firmy a kladení 

otázek, proč firma dosáhla takových výsledků. 

Uvádění nového výrobku na trh 

Aby firma snížila riziko neúspěchu nového výrobku, provádí na trhu tzv. výrobkový 

výzkum. Tento výrobkový výzkum obsahuje test konceptu výrobku, jehož úkolem je předložit 

spotřebiteli určitý koncept, návrh řešení daného výrobku v podobě nákresu, či slovním popisu 

výrobku. Test konceptu výrobku zjišťuje, co je na výrobku nové, zajímavé, co se líbí a které 

vlastnosti jsou řešeny nepřijatelně. 

Další test, který se provádí u nových výrobků, je tzv. dojmový test. Tento zjišťuje, jaký 

dojem výrobek ve spotřebitelích vyvolává. Zde nejsou hodnoceny skutečné funkce a 

vlastnosti výrobku, ale spíše vzhled výrobku, obal, barva, název. 
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Zkušenostní test stanoví osoba na základě zkušeností s testovaným výrobkem. Jedná se 

o posouzení výrobku jako celku, hlavně však jeho dílčích vlastností a charakteristik. [4] 

2.4 Marketingová strategie 

Marketingová strategie slouží k tomu, aby firma mohla naplňovat své základní úkoly. 

Vytváření optimální strategie není jednorázovou činností, jedná se o dlouhodobou koncepci 

činnosti v podniku v oblasti marketingu. Smyslem je důmyslně a účelně rozvrhnout zdroje 

podniku tak, aby mohly být co nejlépe splněny základní úkoly marketingu (např. spokojenost 

zákazníka, dosažení výhody v konkurenčním boji). Zvolená strategie se poté odráží v návrhu 

a vývoji produktu, ve výrobkové politice, ve výběru cílového trhu, ve způsobu komunikace se 

spotřebitelem, při stanovení ceny a při volbě distribučních cest. [4] 

2.4.1 Proces tvorby strategie  

Proces tvorby strategie obecně zahrnuje následující fáze: 

a) Strategické plánování 

- strategická analýza  

- formulace strategie 

 

Obrázek 4: Strategické plánování firmy 

          
Poslání 

firmy 

 
Identifikace 

strategie 

podnikatelských 

jednotek 

 
Hodnocení 

financování 

a strategie 

firmy 

 
Plán  

nových 

obchodů firmy 

→→→→ →→→→ →→→→ 

   
          Zdroj: KOZÁK, V. a STAŇKOVÁ, P. Marketing 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta 

managementu a ekonomiky, 2008. ISBN 978-80-7318-698-2. 

b) Implementaci strategie 

c) Strategickou kontrolu 

Strategické plánování je záležitostí marketingu, který následně provede i strategickou 

analýzu. Z analýzy se poté formuluje strategie a stanovují cíle firmy. Vytvoří se několik 

variant strategií, z těchto se vybere jedna strategie na úrovni podnikatelských jednotek a 

konečně na úrovni funkční. Strategie je zaměřena na dosažení příznivé synergie mezi 
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podnikatelskými jednotkami. Strategie obsahuje také soubor rozhodnutí o alokaci zdrojů a 

způsobu jejich využití.  

V procesu uskutečňování marketingových strategických plánů mohou vznikat různé 

nepředvídatelné situace, je potřebné neustále sledovat a kontrolovat průběh jednotlivých 

marketingových činností. [3] [21] 

Implementace strategie znamená organizování a uvedení zvolené strategie do života. 

Podnik se soustředí na činnosti, které vedou k dosažení stanovených cílů. 

Strategická kontrola se zabývá měřením výsledků realizované strategie, 

vyhodnocením a korekčním opatřením. Lze použít dva způsoby hodnocení marketingové 

strategie: hodnocení marketingové efektivnosti z pohledu základních faktorů (orientováno 

spíše na zákazníka) a marketingový audit, který představuje důkladnější kontrolu jednotlivých 

činností. [21] 

2.4.2 Typy strategického plánování 

Podnikové strategické plánování 

Mezi základní úkoly tohoto plánování patří určit poslání podniku, ohraničení trhu a 

definovat strategické obory podnikání. Hlavním cílem je určení strategického směru a alokace 

prostředků pro strategické obory podnikání. Nositelem je podnikové vedení a objektem 

rozhodování celý podnik. 

Marketingové strategické plánování 

Mezi základní úkoly marketingového strategického plánování patří určení cílů, dle 

oboru podnikání, stanovení strategie a její konkretizace, odvození rozpočtu, který bude 

nezbytný k uskutečnění strategie. Nositelem marketingového plánování je vedení 

podnikatelských útvarů a objektem jsou podnikatelské obory. 

Marketingové taktické plánování  

Základním úkolem je formulování taktických marketingových cílů jednotlivých 

marketingových nástrojů (4P - výrobek, cena, distribuce, marketingová komunikace) a jejich 

implementace. Nositelem je management výrobku a objektem rozhodování je oblast 

jednotlivých skupin výrobků. [9] 
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2.4.3 Charakteristiky úspěšné strategie 

 Má podporu vrcholového managementu 

 Je přátelská pro uživatele 

 Je flexibilní, participativní 

 Vede k rozhodnutí o zdrojích 

 Zapojuje a stimuluje zaměstnance 

 Je dynamická, nepřetržitá, inovativní, proaktivní 

 Je součástí řízení kvality 

 Časem se návratnost zvyšuje [17] 

2.4.4 Typy strategií 

1. Strategická pozice vzhledem k marketingovému mixu 

a)  Strategie značky nejlepší kvality: Cílovou skupinou jsou zákazníci, kterým 

nezáleží na ceně produktu. Jedná se o vysoce exkluzivní produkt. Důraz je kladen 

na zisk, ne na obrat. Důležitý je osobní kontakt se zákazníkem. Distribuce je 

v tomto případě exkluzivní nebo selektivní. 

b) Strategie značky průměrné kvality: Při této strategii dochází k opatrnému výběru 

obchodních partnerů s intenzivními vztahy. Firma podporuje image značky, 

provádí velkou reklamní činnost a podporu prodeje (masová marketingová 

komunikace). Jedná se v tomto případě o přijatelnou kvalitu výrobku i služeb.  

c) Strategie levné (ekonomické) značky: Adekvátní kvalita a nízká cena je základem 

této strategie. Zákazníci jsou citliví na cenu. Úroveň služeb je na nízké úrovni. 

Firma preferuje obrat před ziskem, rychlost obratu. 

2. Strategická pozice vzhledem k cílovým skupinám 

a) Nediferencovaný marketing: Firma se orientuje na co největší trh, vyrábí jeden 

nebo jen několik málo produktů. Existuje jediný způsob přístupu k trhu. 

b) Diferencovaný marketing: Existuje zde rozlišení na několik segmentů, pro každý 

segment je vytvořen odlišný mix. 

c) Koncentrovaný marketing: Firma se orientuje na jeden specifický segment, snaží 

se o specializaci. V tomto případě dochází k nebezpečí úzkého segmentu. 

3. Strategická pozice vzhledem k obchodu 

a) Strategie tlaku (push): Snahou je protlačení zboží blíže zákazníkovi a dále je 

snahou také získávání prostředků. 
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b) Strategie tahu (pull): Důraz na oslovení kupujících, obchod bude žádat produkt 

pro zákazníky. 

4. Strategická pozice vzhledem ke konkurenci 

a) Strategie vůdce trhu: Tuto strategii lze udržet pomoci inovací, konstantní kvalitou 

a důslednou značkovou politikou. 

b)  Strategie tržního vyzyvatele: Firma se snaží dostat do pozice vůdce na trhu 

prostřednictvím útoku na stávajícího tržního vůdce nebo na malé podniky v oboru. 

c) Strategie tržního následovníka: Jedná se o přizpůsobení strategie firmy 

k strategiím tržních vůdců. 

d) Strategie tržního výklenku: Zaměření na část trhu, který vyžaduje speciální 

schopnosti a který je pro větší podniky málo atraktivní. 

5. Strategická pozice vzhledem k časovému faktoru 

a) Strategie sbírání smetany (skimming the market): Strategie založená na pomalém 

budování pozice firmy na trhu. Cena produktu je vysoká, distribuce je selektivní. 

Dochází k pomalému dosahování marketingových cílů, avšak k rychlému 

dosahování finančních cílů.   

b) Strategie průniku (penetrace): V tomto případě naopak dochází k rychlému 

dosažení marketingových cílů, ale pomalejšímu dosahování finančních cílů. Cena 

je nízká, obrat je velký, intenzivní distribuce a reklama. [9] 

 

2.4.5 Marketingový strategický plán 

Marketingový strategický plán zahrnuje tyto tři části:  

1.  Popis, velikost, strukturu a chování cílového trhu. Plánované umístění výrobku,   

velikost prodeje, tržní podíl a cílový zisk v nejbližších letech.  

2.  Návrh plánované ceny výrobku, distribuční strategii a rozpočet pro první rok. 

3.  Dlouhodobý prodej, ziskové cíle a marketingový mix (rozdělení nákladů jednotlivých částí 

mixu) v průběhu času.  

Je nutno určit, zda prodej bude dostatečný a přinese uspokojivý zisk a odhadnout 

budoucí náklady a zisky. 
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Po úspěšném obchodním testu se výrobek převede do fyzické podoby a provádějí se 

testy (ověření bezpečnosti, zjištění výrobních nákladů), poté se výrobek předvede zákazníkovi 

(např. na veletrzích). Následně je důležitá komercionalizace výrobku. 

Při zavádění nových výrobků je důležité si zodpovědět na tyto následující otázky: 

Kdy, kde, pro koho a jakým způsobem má být výrobek zaveden? [9] 

Obrázek 5: Proces tvorby a realizace strategie 

Makroanalýza      Výběr strategické varianty, stanovení cílů 

Analýza odvětví      Stanovení požadavků na zdroje a činností 

Interní analýza 

 
 

 

  

 

 
 

 

   
 

  

 

  

 
     
     
 

  

 

 
 

 

   

 

     

 
     Dosažení cíle        Podpůrné nástroje pro zavedení strategie 

Management znalosti       Projektový management 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H. a BUCHTA., K. Strategická analýza. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2006. ISBN 80-7179-367-1. 

 

2.4.6 Strategická analýza 

Proces vytváření strategie je značně složitý a vyžaduje systematický přístup pro 

identifikaci a analýzu vnějších faktorů, které působí na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a 

schopnostmi podniku. Pro formulaci strategie využívá podnik mnohdy výsledků ze 

strategické analýzy. 

Strategická analýza má různé techniky pro určení vztahů mezi okolím podniku, 

zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty a zdrojovým potenciálem 

podniku.  

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny faktory, u 

kterých lze předvídat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniků.  

Analýza 
Návrh 

Zavedení 

Monitorování 
a aktualizace 

Zhodnocení 
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S ohlédnutím na cíle strategické analýzy lze určit 2 základny okruhy a to vnější okolí 

podniků a analýzu vnitřních zdrojů a schopností podniku. [15]  

Obrázek 6: Strategická analýza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SEDLÁČKOVÁ, H. a BUCHTA., K. Strategická analýza. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-367-1.  

 

2.5 Marketingové okolí 

Marketingové prostředí se skládá z nekontrolovatelných faktorů, které obklopují 

podnik a ovlivňují schopnost managementu zpracovat a udržovat úspěšnou výměnu 

s cílovými zákazníky. Prostředí tvoří řada faktorů, které jsou navzájem na sobě závislé. 

Charakteristický je pro ně značný stupeň nejistoty. Prostředí se mění pomalu, nedá se 

prognózovat, mnohdy přináší velká překvapení a šoky a je zdrojem příležitostí a rizik. [4] 

Vlivy okolí mají při tvoření strategických cílů a tvorbě strategie dominantní úlohu. 

Předvídání vývoje základních faktorů ovlivňujících strategii podniku lze označit za jeden 

z nejobtížnějších kroků strategické analýzy. 

Politické, 

ekonomické, 

sociokulturní, 

technologické a jiné 
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Obrázek 7: Marketingové okolí podniku 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H. a BUCHTA., K. Strategická analýza. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2006. ISBN 80-7179-367-1. 

2.5.1 Makrookolí 

Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, které na podnik působí na 

makroúrovních. Tvořené je vlivy, které působí na podnik jako celek. Jedná se např. o vlivy 

ekonomické, technické a technologické, demografické, kulturní politicko – regulativní, 

přírodní podmínky. Zde se využívá 2 metod a to Pest analýzy a analýzy 4 C. Cílem těchto 

metod je podnítit vrcholové manažery, aby se zabývali i vzdálenými faktory a širšími 

souvislostmi a tak se stali vnímavějšími k hrozbám a příležitostem v okolí podniků. [15] 

2.5.1.1 PEST analýza 

Pest analýza slouží ke sledování okolí, v němž firma působí. Lze je rozdělit na politické, 

ekonomické, sociální a technologické okolí. Poznáváme při ní minulý vývoj a zaměřujeme se 

na předvídání budoucích vlivů prostředí, které budou působit na firmu. [4] 

Politické prostředí – Marketingová rozhodnutí ve firmách jsou ovlivňována vývojem 

politického a legislativního prostředí. Pro podniky představuje politika státu významné 

příležitosti, ale i hrozby. Politická omezení se týkají každého podniku. Stát je ovlivňuje 

prostřednictvím daňových zákonů, protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, 

cenové politiky, ochrany životního prostředí aj. [6] 

Ekonomické prostředí - Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a 

základních směrů ekonomického vývoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. 

Základními indikátory jsou: 

Odvětvové okolí 

Dodavatelé 

Konkurence 

Zákazníci 

 Ekonomické

 faktory

 

Sociální 

faktory 
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faktory 

Politické 
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- ekonomický růst - vede ke zvýšené spotřebě a zvyšuje příležitosti na trhu.  

- úroková míra - působí na celkovou výnosnost podniku a ovlivňuje skladbu 

použitých finančních prostředků a investiční aktivitu podniku. 

- devizový kurz – určuje konkurenceschopnost firem na zahraničních trzích.  

- státní rozhodnutí - státní poptávka po určitých výrobcích či službách může 

tvořit, či omezovat řadu tržních příležitostí. [6] 

Sociální a demografické prostředí – Je tvořeno lidmi, kteří vytvářejí trhy. Firmu 

zajímá velikost a tempo růstu populace v různých regionech, věková a národnostní struktura. 

Důležité je mapovat životní styl obyvatelstva, postoje k práci a trávení volného času, životní 

hodnoty, očekávání, trendy aj. 

Technologické prostředí – Předvídavost vývoje směru technického rozvoje se může 

stát významným činitelem úspěšnosti podniku. Inovace a vývoj je v současnosti čím dál 

důležitější při udržení konkurenceschopnosti na trhu. Díky novým technologiím dochází 

k vyšší míře uspokojení potřeb, stimuluje nové podnikatelské aktivity a investování. [15]   

2.5.1.2 4C 

Tato metoda slouží k analýze globalizačních trendů. Skládá se ze 4 základních faktorů 

a to jsou zákazníci, národní specifika, náklady a konkurence. 

U zákazníků je důležité vědět, jaké jsou jejich požadavky, zda je možné uspokojit tyto 

požadavky homogenním výrobkem či službou. Náklady mohou být tvořeny náklady na vývoj, 

na dopravu, výnosy z rozsahu. Národními specifiky je myšlena obchodní politika, technické 

standardy, kulturní a institucionální normy. Konkurence se určuje zde globální konkurence a 

zjišťuje se provázanost činností. [15]   

2.5.2 Mikrookolí 

Jedná o vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní 

funkci – uspokojovat potřeby svých zákazníků. Patří sem interní prostředí podniku a externí 

faktory jako jsou zákazníci, dodavatelé, distribuční cesty, konkurence. Cílem analýzy 

mikrookolí je určení sil a faktorů, které činní odvětví více či méně atraktivním. Tradičním 

přístupem je Porterův model 5 sil, který se zaměřuje na identifikaci vlivů, které působí na 

výnosnost odvětví. [4] [15]  
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2.5.2.1 Porterova teorie 5 sil 

Konkurenční prostředí v každém oboru je specifické a ovlivňuje úspěšnost podniku. 

Michael Porter identifikoval 5 sil, které rozhodují o dlouhodobé atraktivitě trhu nebo tržního 

segmentu.  Nyní uvedu jednotlivé síly. 

Intenzita konkurence – Pokud na trhu existuje větší počet silných konkurentů, není 

pro firmy až tak lákavý. Nejzřetelnější bývá u firem, které vyrábějí podobné produkty na 

témže trhu. Firma zjišťuje počet a velikost konkurentů, míru růstu trhu, diferenciaci produktu, 

výstupní bariéry z odvětví aj. Přitažlivost trhu je oslabována, pokud tempo růstu prodeje 

stagnuje nebo klesá. 

Faktory ohrožující vstup nových konkurentů – Přitažlivost trhu závisí na velikosti 

vstupních a výstupních bariér. Mezi nejpřitažlivější patří ty, jejichž vstupní bariéry jsou 

vysoké a výstupní nízké (může vstoupit málo firem, kterým se nedaří, snadno trh opustí). 

Mezi obecné bariéry vstupu na trhu patří výnosy z rozsahu, výhody nákladů plynoucích ze 

zkušeností, zákaznická loajalita, legislativa státu, diferenciace, distribuční kanály, velké 

kapitálové vstupy.  

Hrozba substitučních výrobků – Existuje-li náhražka, jedná se o hrozbu, že 

zákazníci k ní přejdou. Substituční výrobky limitují ceny a tím i zisky firmy. 

Síla kupujících – Pokud je jejich síla velká, mohou způsobit, že jedna firma 

znevýhodňuje druhou, jen ať dostane zakázku. Může se jednat o situaci, kdy zákazníci stlačují 

ceny, vyžadují kvalitnější produkty, lepší úvěry, rabaty a tím snižují efektivitu podnikání. 

Síla dodavatelů – Podobně jako zákazníci mohou působit i dodavatelé, kteří mohou 

vyžadovat vysoké ceny, které vedou ke snížení zisků v oboru v důsledku velkých vstupních 

nákladů. Může docházet také k snížení kvality produktu.[4] [15]   
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Obrázek 8: Porterův model pěti sil 

 

                                    

                      Hrozba vstupu substitutů 

 

Vyjednávací schopnost kupujících                                                    Vyjednávací schopnost dodavatelů  

 

 

   

 

                      Hrozba vstupů nových konkurentů 

 

 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H. a BUCHTA., K. Strategická analýza. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2006. ISBN 80-7179-367-1. 

 

2.6 SWOT analýza 

Jedná se o analýzu vnitřního a externího prostředí firmy. U vnitřního prostředí 

z interních analýz určujeme silné a slabé stránky. U externího prostředí z externích analýz 

zjišťujeme příležitosti a hrozby. Použití této metody je relativně jednoduché a rychlé. Díky ní 

dokáže společnost rozpoznat, jaké má postavení na trhu, jak dobře funguje a případně nalézt 

nové možnosti využití zdrojů, či klíčových kompetencí firmy. Součástí každého strategického 

plánování firmy by měla být SWOT analýza. Silnými stránkami jsou oblasti, ve kterých je 

podnik dobrý a získává převahu nad svými konkurenty. Může se jednat o kvalitní 

management s mnohaletými zkušenostmi, historii firmy nebo unikátní a kvalitní výrobek. 

Slabé stránky jsou negativní jevy, které mohou způsobovat snížení vnitřní hodnoty firmy. Je 

možné mezi ně zařadit nekvalitní suroviny, špatnou komunikaci ve firmě, vysoké náklady. [5] 

[10] 
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Při analyzování externího prostředí se nedá až tak dobře orientovat, neboť zde působí 

nekontrolovatelné vlivy a faktory.  Jsou jimi například legislativní, ekonomické nebo kulturní 

prostředí. Firma se musí snažit externí prostředí dobře identifikovat. K tomu jí slouží např. 

analýza konkurence, strategických skupin nebo PEST analýza. 

Cílem SWOT analýzy by mělo být omezení svých slabých stránek a podpoření silných, 

využití příležitostí a předvídání a jištění se před hrozbami. Nevýhodou SWOT analýzy je to, 

že je příliš statická a subjektivní. [5] [13]   

Obrázek 9: SWOT analýza 

                    Silné stránky 

- do tohoto kvadrantu se uvádí 

skutečnosti, které přinášejí 

výhody jak firmě, tak 

zákazníkům 

                 Slabé stránky 

- zde se uvádí to, co firma 

nedělá dobře, případně 

v čem si ostatní firmy 

vedou lépe 

                       Příležitosti 

- skutečnosti, které mohou 

zvýšit poptávku, či lépe 

uspokojit zákazníky a přinést 

firmě úspěch 

                     Hrozby 

- události, které mohou snížit 

poptávku, případně způsobit 

nespokojenost zákazníků 

Zdroj: [4] JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 

978-80-247-2690-8. 

 

Obrázek 10: Příklady jednotlivých faktorů ve SWOT matici 

               Silné stránky 
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                Slabé stránky 
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zákazníky 

 nedostatečný přístup 
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 aktivní přístup k výzkumu a 

vývoji 

 

 vysoké náklady 

                 Příležitostí 

 nové technologie 

 nenaplněné potřeby zákazníků 

 rozvoj nových trhů 

 odstranění bariér vstupu 

 joint ventures, akvizice 

                   Hrozby  

 vstup nových konkurentů na 

trh 

 konkurenti s nižšími 

náklady, lepším výrobkem 

 nová regulační opatření, 

daňová zatížení 

 změny v zákazníkových 

preferencích 

 zavedení bariér 

Zdroj: BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a. 

s., 2007. ISBN 978-80-247-1535-3. 

2.6.1  Typy strategií 

SO  strategie – Strategie, která využívá silných stránek podniku, aby zhodnotila 

příležitosti, které byly identifikovány ve vnějším prostředí. Jedná se o stav, ke kterému 

podnik směřuje. Silné stránky jsou v souladu s předpokládanými příležitostmi.  

 

WO strategie – Využitím příležitostí odstraňujeme slabé stránky. Častým příkladem je 

získávání dodatečných zdrojů k využití příležitostí, např. formou akvizice, joint venture 

nebo náborem kvalifikovaných sil. Díky joint venture dochází ke spojení předností či 

zkušeností obou partnerů, zahraniční subjekt může např. nabídnout peníze, domácí zase 

lepší znalost místního trhu.  

 

ST strategie – Používají se tehdy, je-li podnik dostatečně silný na přímou konfrontaci 

s ohrožením.  Jedná se např. o silné právní oddělení podniku, které může vymáhat po 

konkurenci pokuty, jestliže tato ohrožuje podnik kopírováním jeho výrobku (pokud jsou 

patentově chráněny).  
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WT strategie – Jedná se o obranné strategie. Jsou zaměřeny na odstranění slabé stránky a 

vyhnutí se ohrožení zvenčí. Podnik se musí zaměřit na obrannou a defenzivní strategii. 

Často se využívá strategie jako je fúze, omezení výdajů, vyhlášení bankrotu, či likvidace 

podniku. [15] 

Obrázek 11: Schéma SWOT analýzy 

  

S - silné 

stránky 

W - slabé 

stránky 

O - příležitosti strategie SO strategie WO 

T - hrozby strategie ST strategie WT 

Zdroj: MAREŠ, S.; ROŠICKÝ. S., Základy managementu : aplikační systematický přehled. 4. rozš. vyd. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2006. ISBN 8070419431. 

2.6.2 Poziční mapa 

Poziční mapu lze použít pro zjištění hodnoty, jak ji vnímá zákazník. Poziční mapa 

graficky znázorňuje podrobnosti či odlišnosti značek určitého druhu zboží vnímané 

spotřebiteli. Jedná se o mapu subjektivních i objektivních kritérií, jako je image, komunikace, 

rozsah služeb, jakost produktu, aj. Příležitost k podnikání se nachází v té oblasti, která je 

dosud podle názoru zákazníků málo obsazena.  

Poziční mapa by nám měla odpovědět na otázky: 

• Kde se nachází náš výrobek ve vztahu ke konkurenci 

• Kde chceme, aby se nacházel 

• Co proto musíme udělat 

• Jaké máme zdroje 

• Kdy dosáhneme na novou pozici 

Tato mapa může být použita jako jeden z informačních zdrojů pro nalézání a 

upřesňování podnikatelských příležitostí a tvorbu konkrétních marketingových strategií. [2] 

[18] 
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3.1 Společnost Trojek, a. s.  

Charakteristika společnosti 

Den zápisu: 30. března 1994 

Obchodní jméno: Trojek, a. s. 

Sídlo: V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1 

IČO: 49606778 

DIČ: CZ49606778 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál k 31. 12. 2011: 300 000 000,- Kč. [29] 

Společnost Trojek, a.s. je významná tuzemská společnost, která se zabývá nakládáním 

s ocelovými odpady a barevnými kovy a obchodní činností v této oblasti na území České 

republiky. Společnost byla založena v roce 1994 nejprve jako s. r. o. panem Ing. Zdeňkem 

Trojkem.  

Společnost se postupem let rozšířila a založila své pobočky i na Zlínsku, Valašku a 

v Kolíně. Vzhledem k tomu, že Česká republika byla v minulosti orientována na těžký 

průmysl, kam patří hutnictví a strojírenství, je český trh dostatečně velký. Dnes tato firma 

nepůsobí jen na území České republiky, ale také na Slovensku a  v Polsku. Znásobil se i počet 

zaměstnanců z původních 10 ti na 180, což ji řadí mezi střední podniky. Obrat společnosti je 

cca 5,0 mld. Kč ročně a množství vyexpedovaného ocelového odpadu je cca 550 tisíc tun 

ročně. Firma Trojek, a.s. má v současné době podíly v 5 společnostech (včetně podílů u dvou 

společností v Polsku a na Slovensku). Dceřiné společnosti byly založeny pro větší možný 

rozsah na trhu. Tyto pomáhají synergickými efekty zvýšit dodávky pro hutní podniky. 

Dynamický rozvoj společnosti byl podmíněn dobrou finanční stabilitou, vhodnými 

investicemi mimo jiné i v oblasti technického vybavení. [23] 
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3.1.1 Provozovny 

Bohumín, Bystřice pod Hostýnem, Kolín, Krnov, Opava, Ostrava – Kunčičky, Ostrava 

– Mariánské Hory – sběrna, Ostrava – Mariánské Hory – provoz, Ostrava – Přívoz – vedení 

společnosti, Otrokovice, Valašské Meziříčí. 

Strategickým šrotištěm je provozovna v Ostravě Mariánských, kde se provádějí 

všechny potřebné úpravy kovového odpadu. Zde je provoz vybaven moderním nůžkolisem na 

lisování šrotu do balíků a ke stříhání šrotu na potřebné rozměry.  

Obrázek 12: Budova společnosti Trojek a. s. v Ostravě Přívoze 

 

 

Zdroj: Oficiální stránky společnosti Trojek a. s. 

Obchodní divize hutního prodeje firmy TROJEK a.s. se zabývá nákupem, 

skladováním, úpravou a prodejem plochých výrobků. Finanční stabilita a úzká spolupráce s 

předními hutními podniky v ČR i v zahraničí umožnily společnosti rozšířit činnost na 

realizaci traťových obchodů a provozování konsignačních skladů u konečných spotřebitelů. 

Společnost Trojek v současné době obchoduje s podniky, jako jsou Evraz Vítkovice 

steel, ArcelorMittal Ostrava, hutě v rámci skupiny ArcelorMittal, Třinecké železárny, USS 

Košice, dále hutě v zahraničí (Polsku, Itálii, Rusku, Maďarsku aj.). 

3.1.2 Produkty: 

 kvartoplechy 

 ocelové plechy válcované za tepla a za studena 

 ocelové plechy válcované za tepla mořené 

 pozinkované plechy 

 svitky válcované za tepla a studena 
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 svitky pozinkované 

 betonářská ocel 

 profily 

 nosníky 

Doprava materiálů k zákazníkům se uskutečňuje prostřednictvím vlastního vozového 

parku, či ve spolupráci se smluvními partnery. 

Odděleným provozem v Ostravě – Mariánských Horách je autovrakoviště, které je 

vybaveno speciálními prostředky pro likvidaci a demontáž vozidel. Autovraky jsou zde 

rozebírány na jednotlivé druhy odpadů, které se dále zpracovávají. Likvidace je prováděna 

moderní technikou, aby byly dodrženy všechny ekologické požadavky při technologických 

operacích. Pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem lehkých 

kapalin. Tato opatření by měla předcházet tomu, aby nedocházelo k úniku z žádné 

z provozních kapalin vozidla a nebylo poškozeno životní prostředí. [23] 

3.2 Portfolio  

Společnost se zabývá výkupem kovového odpadu a následně také prodejem kovového 

odpadu. Tato činnost obsahuje mnoho fází. Kovový šrot se musí nakoupit, zaplatit, dovézt, 

upravit, exportovat a nakonec odsouhlasit s odběratelem a správně vyúčtovat. Tento obor 

podnikání je poměrně složitý, a proto obsahuje mnoho pracovních postupů. Na začátku byla 

společnost Trojek obchodní, postupně se stála výrobní. V dnešní době je 65% odbytu 

zajištěno vlastními zdroji a zbytek 35% externími dodavateli. [30] 

Šrot se v České Republice člení podle normy ČSN 420030, ta ho rozděluje do více než 

50 druhů. Toto rozlišení je však již zastaralé, neboť okolní státy používají cca 10 druhů 

rozdělení šrotu. Pro zjednodušení ho rozdělím na 3 skupiny:   

 lehký (plechy, automobily, sudy, pletivo)            

 střední (tenčí konstrukce, trubky, zemědělské stroje)  

 těžký (rozpálené konstrukce, kolejnice, osy) 
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3.2.1 Výkup 

Výkup spíše nahodilého charakteru je uskutečňován od běžných občanů, či malých 

živnostníků. Neopomenu zmínit bezdomovce, kteří často tento kovový odpad odněkud zcizí. 

Je důležité, aby výkupce kontroloval, odkud odpad pochází.  

Smluvní rámec výkupu kovového odpadu mají dodávky od externích společností. 

Jedná se o nepravidelné dodavatele. Jejich jednorázová dodávka je převážně uskutečněna 

v řádech tun.  

Dlouhodobý charakter výkupu kovového odpadu je uskutečňován z velkých výrobních 

podniků. Tato spolupráce je podložena smluvně. Trvalý charakter mají i dodávky středních a 

malých podniků. Smluvně je podložena i spolupráce se zahraničními dodavateli, v tomto 

případě se jedná i o velkou administrativní náročnost. Jmenujme i nezávislé sběrny, které jsou 

dalším významným dodavatelem.  

3.2.2 Prodej 

Prodej upraveného kovového šrotu je z marketingového hlediska velmi specifický, 

jeho životní cyklus je téměř neměřitelný. Řídí se Všeobecnými prodejními a platebními 

podmínkami společnosti Trojek. 

 

Druhy kovového šrotu:  

 železný odpad 

 měď 

 hliník 

 olovo 

 zinek  

 cín aj.  

 

Na základě požadavků odběratele je následně kov zpracován do požadovaných 

rozměrů. Odběratelé mohou mít různé požadavky dle svých kapacitních a technologických 

možností. 

Provádí se třídění kovového odpadu, oddělují se kovové a nekovové části. Dále se kov 

třídí dle složení, či magnetických účinků. Následuje stříhání kovového odpadu, což je 
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poměrně žádaný artikl. Společnost Trojek také nabízí drcení šrotu, jedná se o ekologicky 

nejvhodnější zpracování a má vysokou přidanou hodnotu. [30] 

 

3.3 Analýza firmy Trojek a. s.  

Firma Trojek se vyskytuje na průmyslovém trhu, který je značně odlišný od 

spotřebitelského trhu. Pro průmyslový trh je typické, že se na něm vyskytuje méně zákazníků 

než na spotřebním trhu, zákazníci jsou větší, čili několik velkých společností uskutečňuje 

většinu nákupu. Společnost Trojek a. s. má užší vztahy mezi dodavateli a odběrateli, ať již se 

jedná o přizpůsobení potřebám odběratele v podmínkách technických parametrů, či 

dodávkách, či platebních podmínkách. Dále je zde typická geografická koncentrace 

zákazníků, kteří jsou soustředěni do určitých teritorií. Závislost poptávky po průmyslovém 

zboží je na trhu přímo závislá na poptávce po konkrétním spotřebním zboží, pokud tedy 

poklesne poptávka po určitém zboží, klesne brzy i poptávka po surovinách, proto musí 

dodavatele sledovat spotřební trh a ty faktory, které ho ovlivňují. Nevýhodou na 

průmyslovém trhu je nepružnost poptávky. Celková poptávka po průmyslovém zboží a 

službách není příliš ovlivněna změnami. Výrobci nemohou v krátkém čase dostatečně rychle 

měnit výrobní programy. Existuje zde větší nestálost poptávky než na trhu se spotřebním 

zbožím. 

 

Z pohledu fyzických zdrojů má společnost kvalitní technické a technologické 

vybavení. Nákladovou stránku pozitivně ovlivňuje skutečnost, že pozemky a budovy jsou ve 

většině případů v přímém vlastnictví firmy. 

 

Společnost také disponuje vozovým parkem, který umožňuje dopravní soběstačnost. 

Tato je výhodou kvůli vzdálenostem mezi jednotlivými provozy. Do techniky, která je ve 

vlastnictví společnosti, také patří bagry, či užitková vozidla. Dále mobilní nůžkolis a tahač, 

stabilní nůžkolis, manipulační a skladovací ekokontejnery a dva kolové nakládače. Byly 

vybudovány nové manipulační a skladovací plochy. Modernizací prochází i výrobní zařízení.  

 

Zavedení systémů QMS a EMS posílilo konkurenceschopnost firmy. Společnost je 

certifikována normami ČSN EN ISO řady 14000:2005. Společnost také nepodceňuje otázku 

životního prostředí. V roce 2010 byl ukončen rozsáhlý projekt, který byl zaměřen na ochranu 

životního prostředí. Z programů Operační program Životní prostředí a Státního fondu 



33 

 

Životního prostředí České republiky získala společnost dotaci z Evropské unie na uskutečnění 

tohoto projektu. 

 

Z pohledu lidských zdrojů má společnost Trojek v současné době cca 180 

zaměstnanců, z nichž je cca 45 řidičů, 30 bagristů, kolem 30 administrativních pracovníků, 30 

technickohospodářských pracovníků a ostatní jsou pomocné síly. V době, kdy je třeba zajistit 

více lidských zdrojů, jsou také využívání brigádní pracovníci. [30] 

 

V oblasti finančních zdrojů a investic má společnost dobrou orientaci ve finančním 

řízení. Trojek, a.s. disponuje jen vlastním kapitálem. Skladbu tohoto kapitálu vytváří na 

základě vývoje ekonomiky. Propad, který nastal po roce 2008 díky finanční krizi, se opět 

v roce 2010 změnil. Tento pozitivní trend nadále trvá. Volné peněžní prostředky společnost 

investuje především do nákupu dopravních prostředků a rovněž strojů na úpravu šrotu. Také 

obměňuje vozový park, tím zvyšuje kapacitu odvezeného šrotu a snižuje zároveň i provozní 

náklady. Co se týče nehmotných zdrojů, jmenovala bych stabilitu a důvěryhodnost 

společnosti.  

 

Tabulka 2: Vývoj čistého hospodářského výsledku v letech  2007- 2011 

Čistý HV v tis. Kč 
4/07-3/08 4/08-12/08 1/09-12/09 1/10-12/10 1/11-12/11 

54 214 -28 202 -59 120 95 147 22 455 
Zdroj: Výroční zpráva společnosti Trojek 1/2011 – 12/2011 

Graf 1: Vývoj čistého hospodářského výsledku v letech  2007- 2011 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Trojek 1/2011 – 12/2011 
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K podnikatelské strategii také náleží hodnocení silných a slabých stránek společnosti. 

Pro toto hodnocení jsem použila SWOT analýzu, kterou dále ve své diplomové práci 

podrobněji zpracovávám.  

3.3.1 Cíle společnosti Trojek  

 stát se nejdůležitějším partnerem hutních podniků v ČR 

 dosáhnout zvýšení podílu na trhu se šrotem v Polsku a na Slovensku 

 spokojení zákazníci, kteří budou společnost vnímat jako dlouhodobého, stabilního a 

spolehlivého partnera 

 provádění zpracování šrotu stále novými technologickými způsoby s velkým důrazem 

na ekologii  

 

3.4 Strategie společnosti Trojek 

3.4.1 Výrobková strategie 

Kovový šrot je komodita, s kterou se obchoduje na trzích druhotných surovin. 

Trendem posledních let je zvyšující se ochrana životního prostředí. Stále větší význam je 

přikládán řešení problémů týkajících se znečištění vody, ovzduší a půdy, hospodaření s 

odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie apod.  

Existuje řada možností, kterými je možno přispět k ochraně životního prostředí. Jedná 

se např. i využití druhotných surovin a odpadů, recyklace odpadů místo jejich ukládání na 

skládky. 

Druhotná surovina je vedlejší produkt výrobního procesu. Lze tedy říci, že z odpadu se 

jeho úpravou nebo recyklací za účelem dalšího využití se stává druhotná surovina.  

Odpadem se v České republice zabývají např. normy: 

 Zákon 185/2001 o odpadech a změněně některých dalších zákonů. 

 Vyhláška 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

 Nařízení vlády 197/2003 o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 
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 Norma ČSN 42 0030 a norma ČSN 42 1331 - tyto dvě normy uvádějí všeobecné 

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

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

slitin podle chemického složení, tvarů a rozměrů. [28] 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, výrobková strategie obsahuje rozhodnutí o 

sortimentu, balení, značení.  Co se týče kovového šrotu, jedná se o produkt specifický. Design 

v tomto případě nehraje žádnou roli. Kvalita je upravená normami a požadavky zákazníka. 

Balení a značení je také dle specifických požadavků zákazníků. 

3.4.2 Cenová strategie 

Tvorba cen výkupu kovového odpadu 

Mezi faktory, které ovlivňují cenu kovového šrotu, patří poptávka hutních podniků po 

kovovém odpadu, dále jsou to ceny konkurenčních firem, kvalita dodávaného kovového 

odpadu, velikost dodávek, smluvní podmínky. 

Jiné ceny mají občané a jiné malé a střední firmy, či hutní společnosti. Pro občany 

jsou ceny často aktualizovány, liší se dle lokality. Odvíjí se od poptávky po zpracovaném 

šrotu a výkupních cen u konkurence. 

U velkých externích společností bývají ceny součástí předchozích dohod. Aktuální 

cena se může měnit podle požadavků odběratele. Většinou bývají pro jednotlivé externí 

dodavatele různé a jsou vyšší než ceny pro běžné občany.  

Také ceny pro velké výrobní podniky produkující kovový odpad se uskutečňují na 

základě dohod a jsou vyšší než ceny pro běžné občany. Výše ceny se odvíjí od kvality a 

množství dodávek. 

U středních a malých podniků, nezávislých sběren a provozoven výkupu kovového 

odpadu je cena přibližně stejná. Zde se cena utváří pro každou dodávku zvlášť. 

Ceny od zahraničních dodavatelů jsou vytvářeny na základě smluv. Odvíjí se od 

světových cen a skutečnosti, že dováženy jsou především ty druhy, kterých je v daném 

regionu nedostatek. Jsou zde zvýšené administrativní a transakční náklady, tato skutečnost 

také ovlivňuje výši konečné ceny. 
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Tvorba cen nákupu 

 

U hutí jsou ceny sjednávány smluvně s měsíční periodou. Ve smlouvách jsou vedeny ceny, 

velikost dodávky a další smluvní podmínky. Jsou uskutečňována pravidelná setkání mezi 

zástupci hutí na jedné straně a společností Trojek na straně druhé. U sléváren jsou ceny 

tvořeny na základě situace na trhu. Závisí na nabídce a poptávce po kovovém šrotu. Ceny při 

vývozu do zahraničí se odvíjí od situace na mezinárodní burze.  

Tabulka 3: Čistý obrat společnosti v letech 2007 - 2011 

Čistý obrat v tis. 

Kč 

4/07-3/08 4/08-12/08 1/09-12/09 1/10-12/10 1/11-12/11 

3 522 311 3 347 163 1 984 176 2 829 173 4 134 772 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Trojek 1/2011 – 12/2011 

 

Graf 2: Čistý obrat společnosti v letech 2007 - 2011 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Trojek 1/2011 – 12/2011 

3.4.3 Distribuce 

Společnost Trojek má k dispozici cca 75 nákladních automobilů, dále vlastní užitková 

vozidla, bagry, vysokozdvižné vozíky, jeřáby apod. 65% odbytu je zajištěno vlastními zdroji a 

zbytek 35% externími dodavateli.  

Odvoz kontejnerů se šrotem se provádí po tel. domluvě s dispečerem na středisku Hrušov. 

Dispečink pro Otrokovice a Bystřici pod Hostýnem je nezávislý a provádí se samostatně 

z Otrokovic.   
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Odeslání šrotu dodavatelům a mezi středisky společnost zajišťuje autodopravou a 

železnicí. Existují různé varianty odesílání šrotu. Je možné odeslat šrot přímo odběrateli nebo 

ho dovézt na vlečkové provozy a odeslat ve větším množství železničními vagony.  

Nyní uvedu jednotlivé provozovny: 

Ostrava Mariánské hory  

  Jedná se o nejmodernější provoz. Nachází se zde správní budova, autováha, vlečka a 

velká zastřešená hala. Je zde umístěn speciální stroj, který upravuje a dále zpracovává 

materiál na vhodné rozměry, které požadují hutě. Dovoz materiálu je zde zajištěn nákladními 

auty a železničními vozy. Nakládka a vykládka je uskutečňována pomocí 4 bagrů. 

Zpracovává se zde především lehký a střední materiál.  

Další ostravská provozovna je Ostrava Hrušov 

  Nejstarší provoz, kde je umístěn dispečink autodopravy. Dochází zde k úpravě těžších 

a rozměrnějších šrotů. Nakládka a vykládka je uskutečňována pomocí 3 bagrů. Dovoz šrotu je 

zde uskutečňován auto dodávkami a železnicí.  

Otrokovice, Kolín  

V areálu je železniční vlečka, pomocí které se provádí především expedice materiálu. 

Přísun vagonů je malý. Dispečink se provádí samostatně. 

Bystřice pod Hostýnem 

Dovoz materiálu je uskutečňován externí autodopravou nebo automobily z Otrokovic. 

Jisté druhy materiálu jsou odváženy do Ostravy. Provoz je řízen z Otrokovic. 

Valašské Meziříčí  

Provoz je především provozován jako sběrna materiálu. Na tomto pracovišti je 

k dispozici automobil, kterým se sváží šrot od dodavatelů v okolí. Materiál se skladuje 

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

Krnov, Bohumín, Kunčičky  

Tyto provozovny fungují pouze jako sběrny kovového odpadu a barevných kovů. 

Neprovozují žádné technické prostředky kromě vysokozdvižných vozíků. Tyto vozíky 
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provádějí uložení materiálu do kontejneru. Uskutečňuje se zde výkup materiálu, který 

dovážejí občané a firmy vlastními prostředky. 

Mariánské Hory sběrna  

Zde se provádí také výkup materiálu, který dovážejí občané a firmy vlastními 

prostředky. Vykoupený materiál se skladuje v kontejnerech a v bednách. Při větších 

dodávkách se materiál uskladní na hlavním provoze.  

3.4.4 Podpora prodeje 

Společnost Trojek má webové stránky, které podporují jejich podnikatelskou aktivitu. 

Jsou zde uvedeny například i soutěže. Doporučila bych však rozšíření webových stránek. Dále 

společnost využívá emailové komunikace s klienty, zasílá různé informační brožury. Má také 

své reklamní a upomínkové předměty (notesy, láhve s nápisem společnosti, tašky s logem 

společnosti). Provádí sponzoring některých akcí. [30] 

 

3.5 Marketingové okolí společnosti Trojek 

3.5.1 Makrookolí 

3.5.1.1 Pest analýza 

Politickoprávní vlivy 

Politická situace v České republice ovlivňuje všechny stránky života v zemi a tímto i 

charakter podnikatelského prostředí. Působení státu je pro kvalitní podnikatelské prostředí 

determinující. Časté změny právního prostředí způsobují nepřehlednost a nesrozumitelnost 

zákonů. Vstupem ČR do EU se prohloubila míra otevřenosti ekonomiky. Pro společnost 

Trojek to mělo za následek, že odpadla různá celní a dovozní omezení, ale současně vznikly 

nové požadavky především ze strany Polska a Slovenska při vstupních rozhovorech. 

České legislativní prostředí má poměrně nízkou efektivnost při vymáhání práva a 

vyznačuje se vysokou byrokracií. Výskyt korupčního chování posiluje nedůvěru široké 

veřejnosti k politikům. Daňový systém v České republice je poměrně složitý a podléhá častým 

změnám, což vede k nepřehlednosti. Společnost Trojek se poměrně dobře orientuje 

v legislativních normách. 
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Postavení firmy na zahraničích trzích ovlivňuje na jedné straně nízká cena pracovní 

síly, vysoký stupeň vzdělání, relativně vysoká životní úroveň. Na druhé straně negativně 

působí na naše postavení na zahraničním trhu faktický nedostatek domácího kapitálu, nízká 

úroveň marketingového využívání značek výrobků i nízká adaptabilita našich podniků na 

změny, jak v řízení, tak i v situaci na trhu. Zahraniční obchod vyžaduje ve stále větší míře 

fungování a jasné uplatňování principů, zákonů a pravidel. Příkladem mohou být cla, 

kvalitativní omezení při dovozu a vývozu, ekologické předpisy, mezinárodní smlouvy. Na 

ochranu životního prostředí se v posledních letech klade velký důraz, pro firmu Trojek to 

obnáší dodatečné finanční náklady. [19] 

Ekonomické vlivy 

Světová ekonomika v roce 2012 v prvním pololetí zpomalila svůj růst. Ztrátu tempa 

globálního HDP ovlivnil hlavně zpracovatelský průmysl. Výkonnost české ekonomiky se 

v pololetí zhoršila, ve 2. čtvrtletí klesala třikrát rychleji než ekonomika EU.  

Zaměstnanost podle statistiky národního účetnictví ve 2. čtvrtletí roku 2012 vzrostla. 

Obecná míra nezaměstnanosti zůstala meziročně na 6,8 %, volných pracovních míst přibylo a 

jejich počet přesáhl 40 tisíc. 

V roce 2012 dochází ke zvyšování inflace. Míra inflace činila k 10. 9. 2012 3,1 %.  Ve 

srovnání s rokem 2011 byla průměrná míra inflace 1,8%.[25] 

Ekonomická krize ovlivnila negativně i trh s druhotnými surovinami. Rostoucí trend 

průmyslové a stavební výroby v letech 2007 – 2009 zaznamenal pokles. I když v současnosti 

došlo k zlepšení, situace stále není růžová. Důležitým faktorem při exportu je kurz Kč 

k ostatním měnám. Neustále posilování a následné oslabování vede k nejistotě při exportu a 

importu.  

Krizi na trhu druhotných surovin prohlubuje fakt, že se neřídí tržními principy, jak je 

tomu např. v případě trhu s primárními surovinami. Při poklesu poptávky na trhu primárních 

surovin zareagují obvykle výrobci útlumem výroby, toto však na trhu druhotných surovin 

nefunguje. Kozel (2009, s. 19) uvádí dva základní důvody absence trhu: 1. právní a 2. 

systémový. V případě právního problému se jedná o povinnost recyklovat odpad, jež nařizují 

národní a evropské normy. Není proto možnost reagovat na pokles poptávky po druhotné 

surovině tím, že se přestane recyklovat. Systémový důvod spočívá v tom, že nabídku tvoří 

druhotná surovina, kterou v rámci tříděného odpadu vytváří spotřebitelé. 
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Sociální vlivy 

V ČR dochází ke stárnutí populace, předpokládá se, že v budoucích letech porostou 

výdaje na sociální dávky.  V České republice dochází k poklesu počtu obyvatel, to platí i pro 

Moravskoslezský kraj, z kterého se lidé stěhují. Kraj má dlouhodobě nejvyšší míru 

registrované nezaměstnanosti hned po Ústeckém a Olomouckém kraji. Problémem zůstává v 

růstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob. Roste počet osob odcházejících do důchodu 

předčasně. Obecná míra nezaměstnanosti se v roce 2011 proti roku snížila 2010 a činila 9,3 % 

[27] 

Technologické vlivy 

Hutní podniky regionu zvyšují investice do nových technologií, proto požadují 

kvalitněji upravený šrot. Společnost Trojek se snaží těmto podnikům vyhovět a investuje do 

nových technických zařízení a dopravních prostředků.  Základními procesy úpravy šrotu jsou: 

 ruční třídění a pálení 

 lisování (paketování) 

 stříhání 

 drcení a mletí 

 lámání  

 briketování 

 granulování [23] 

 

Na trhu existuje hned několik firem, které nabízejí stroje pro úpravu šrotu, tyto slouží však 

jen k základním možnostem úpravy šrotu. Nepředpokládá se, že dojde v blízké budoucnosti 

ke změně v této oblasti. [30] 
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Obrázek 13: Zařízení pro zpracování šrotu 

 

Trojek a. s.: nebereme šrot na lehkou váhu. [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.trojek.cz/ 

3.5.2 Mikrookolí 

3.5.2.1 Porterova analýza  

Konkurence uvnitř odvětví 

Společnost Trojek analyzuje svou konkurenci. Zná počet konkurentů v oboru, strukturu 

jejich sortimentu, okruh zákazníků. Porovnává své ceny, prodejní cesty a propagaci 

s konkurencí. 

Společnost se řadí mezi 4 největší společnosti, které působí na českém trhu se šrotem. 

Ovládá cca 18,4 % dodávek do hutních podniků v ČR. Je jedním z nejvýznamnějších 

exportérů do zahraničí a to především do Polska. Nejvýznamnějšími konkurenty jsou TSR, 

Demonta Group. Dalšími konkurenty je cca 30 středně velkých společností na trhu se šrotem 

a místní regionální firmy. 

Přímí konkurenti společnosti Trojek se zabývají výkupem, zpracováním a prodejem 

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

územně rozložených provozoven a vlastní solidní technické vybavení. [30] 

 

Nejvýznamnější konkurenti: 

 TSR CZ – Jedná se o největší firmu na českém trhu, která provádí výkup kovu a 

kovového odpadu. Zejména se zaměřuje na výkup železného šrotu, oceli a výkup 

barevných kovů a dalšího kovošrotu po celé České republice. Dále provádí prodej 

kovových výrobků. Jedná se zejména o ocelový profilový materiál, použité kovové 

výrobky jako radlice, nakládací lžíce, dále různé druhy armatur, atd. Také se 

zabývá kompletním ocelárenským servisem, čili manipulací se šrotem, třídění, 

http://www.trojek.cz/
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separací struskového odpadu, čištění vagónů, bourání vyzdívek licích pánví a pecí 

aj. Společnost má cca 350 zaměstnanců a provozuje více než 35 sběrných a 

zpracovatelských center. TSR Czech Republic s. r. o. je součástí skupiny TSR 

Group, ta ročně zpracuje a prodá více než 10 mil. tun železného a 400 tis. tun 

neželezného šrotu. Společnost TSR ovládá cca 8,3 % tržního podílů v ČR. 

 Demonta Group (Trade) - V současné době se tato společnost podílí kapitálově ve 

více než 50 ti společnostech v České a Slovenské republice a zaměřuje svou 

činnost na vstup do společností, které se zabývají nákupem, zpracováním a 

prodejem kovových odpadů, ale také i zpracovatelskými kapacitami v oblasti 

sekundární metalurgie. Ve společnosti pracuje cca 270 zaměstnanců. Demonta 

ovládá cca 13,3 % tržního podílu v ČR.  

 Kovošrot Group CZ, Děčín -  Tato společnost patří již několik desítek let 

k předním podnikům na poli recyklace druhotných surovin. Provádí nákup, 

zpracování a prodej železného šrotu a neželezných kovů, akumulátorů, papíru a 

plastů. Provádí také ekologickou likvidaci autovraků. 

 

Další konkurenti 

 Kovosteel CZ 

 Šrot Gebeshuber GmBH 

 Partr CZ 

 Ekologistik 

 

 Z  uvedených firem pouze TSR CZ operuje ve stejném regionu jako společnost 

Trojek. [30] 

 

Zákazníci 

Při analýze trhu vyplynulo, že společnost je orientována především na regionální trh. 

Hlavními odběrateli, jak jsem již uvedla, jsou hutní podniky (70% dodávek). Dále se 

společnost ze strategických důvodů zaměřila na trhy v zahraničí, především v Polsku, Itálii, 

ale také Rakousku a Slovensku (25% dodávek). Do sléváren a nepravidelným odběratelům je 

expedováno 5% dodávek. 
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Mezi nejvýznamnější zákazníky patří: 

 ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

 MORAVIA STEEL a. s. 

 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. [30] 

 

Tabulka 4 : Výroba surové oceli v ČR v mil. tun 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

výroba 6,2 6,3 6,5 6,8 7 6,2 7,1 6,4 4,9 4,6 5,2 

Zdroj: Výroba oceli. [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba_oceli 

Dodavatelé 

Zhruba 400 dodavatelů, kteří mají různou velikost a strukturu, poskytují 65% vlastní 

produkce firmy Trojek. Žádný z dodavatelů nemá větší podíl na dodávkách než 5%. 

Externími dodavateli je zajištěno 25% dodávek. Ti dodávají přímo do hutí na základě smluv. 

Zbývajících 10% jsou dodávky společností, ve kterých má společnost Trojek kapitálovou 

účast. Dodavatelé mají různou vyjednávací sílu, dle objemu a kvality šrotu. Existují velké 

rozdíly mezi dodavatelem malé strojírenské výroby a velkým průmyslovým podnikem. Mezi 

nejsilnější vyjednávače se řadí automobilky a jejich subdodavatelé. Zde je cena šrotu skutečně 

vysoká.  

Mezi nejvýznamnější dodavatele patří: 

 Sungwoo Hitech, s. r. o. 

 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. 

 BRANO GROUP, a. s. 

 VÍTKOVICE RECYCLING a. s. 

 ŠKODA AUTO a. s.  

Na trhu se šrotem existuje velký počet společností, je zde reálná hrozba, že společnost 

Trojek přijde o část trhu. Tato skutečnost je eliminována vysokým počtem dodavatelů. Díky 

nové konkurenci však dochází ke zvyšování cenové hladiny. 

Každý zákazník má zájem na pravidelných a hlavně kvalitních dodávkách. V současné 

době společnost neočekává, že by některý z obchodních partnerů spolupráci v blízké 
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budoucnosti ukončil. Společnost by chtěla rozšířit také působení na trhu v Čechách a tak 

získat větší podíl na trhu.  

Substituty 

Šrot s koksem a železnou rudou tvoří strategické suroviny v hutnictví a slévárenství a 

nelze je v současné době nahradit.  Částečně může docházet k tomu, že je šrot zastoupen 

surovým železem, toto však není výhodné, neboť využití surového železa je dražší než použití 

šrotu. Nepředpokládají se žádné změny v technologické výrobě, že by se šrot zcela nahradil 

jinou surovinou.  

V současné době je trend spotřeby druhotných surovin, aby nedocházelo k vyčerpání 

prvotních surovin. Spotřeba šrotu se bude odvíjet od hutní výroby. Otázkou je, kdy skončí 

ekonomická krize a hutě opět zvýší svou produkci. 

Nová konkurence 

Existuje reálná možnost vstupu nové konkurence na trh, avšak současná ekonomická 

situace není vhodná pro nové investory, kteří by museli investovat nemalé částky do 

technického zařízení a vybudování sítě provozoven. Potenciální konkurenci mohou odradit i 

stále zpřísňující se požadavky na dodržování ekologických norem a vynaložení nemalých 

částek na investice do životního prostředí. [30] 

 

3.6 SWOT analýza společnosti Trojek 

Při zpracování SWOT analýzy jsem čerpala informace z interních dokumentů společnosti 

Trojek, a. s., z výroční zprávy a z pravidelných setkání s panem Michalem Trojkem. Nyní 

uvádím silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti Trojek. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti Trojek bych jmenovala finanční stabilitu, díky které se 

firma dokázala úspěšně udržet na trhu a přestát finanční krizi. Další silnou stránkou je vozový 

park. Firma se nebojí inovovat a investuje do moderního výrobního zařízení a využívá 

moderní technologie. Disponuje schopným managementem, má zaveden kvalitní informační 

systém, certifikace norem ISO. Výhodou je vysoký podíl na trhu cca 21%, tradice a dobré 

jméno firmy. 
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Slabé stránky 

Ze slabých stránek bych uvedla úzké portfolio služeb. Dále závislost na hospodářském 

cyklu, kdy negativní změny v ekonomice ovlivňují stabilitu firmy. Negativně vidím i finanční 

náklady v zásobách, které jsou nutné k tomu, aby byla zajištěna poptávka. Společnost má také 

vyšší dopravní náklady ze středisek ze vzdálenějších ostravských regionů. Slabou stránkou 

může být i závislost na odběratelích v ostravském regionu. Poslední bych jmenovala nepříliš 

propracované webové stránky.  

Příležitosti 

Hlavní příležitostí je získání pozice vůdce na trhu. Společnost může využít nových 

trhů na Slovensku a v Polsku a zde se dále rozvíjet. Jako příležitost vidím možnost získat 

dotaci na ekologické projekty. Dále se může zaměřit na zvýšení prodeje hutní divize a prodeje 

barevných kovů. Další příležitostí jsou fúze se zahraničním partnerem nebo založení 

společného podniku s hutním podnikem v ČR. 

Hrozby 

Konkurence na trhu, pokles poptávky po šrotu, recese světové ekonomiky, nižší kupní 

síla odběratelů, zvyšování cen energií, to jsou hrozby, které mohou negativně ovlivnit další 

vývoj společnosti. Dalším ohrožením mohou být stále přísnější ekologické normy, které by 

vyžadovaly další investice.  

Typy strategií, které může firma Trojek a. s. využít: 

SO  strategie - Touto strategií může být pro společnost zaměření se na zahraniční trhy, 

především Polsko a Slovensko.  

 

WO strategie - Díky joint venture dochází ke spojení předností a zkušeností obou 

partnerů, zahraniční subjekt může např. nabídnout peníze, domácí zase lepší znalost 

místního trhu.  

 

ST strategie - Schopný management a dostatečná finanční stabilita, která i v období 

finanční krize umožní společnosti Trojek nadále rentabilně hospodařit. 
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WT strategie - Rozšíření portfolia služeb umožní společnosti Trojek získat další 

zákazníky a získat výhodu proti konkurenci. 

3.6.1 Propočet SWOT analýzy 

Popsala jsem SWOT analýzu a uvedla, jaké jsou silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby ve firmě Trojek. Tyto nyní oklasifikuji podle důležitosti váhami, abych zjistila, jak si 

firma Trojek stojí na trhu. Váhy důležitosti jsem určila na základě spolupráce s panem Ing. 

Michalem Trojkem. 

Postup zpracování 

Do tabulky jsem napsala silné, slabé stránky firmy a také příležitosti a hrozby. 

V sloupci Hodnocení jsem uvedla u silných stránek a příležitostí kladnou hodnotu v rozmezí 1 

– 5. 5 znamená nevyšší spokojenost a 1 naopak nejnižší. U slabých stránek a hrozeb jsem 

použila zápornou stupnici od -1 do -5. Kdy -1 je nejnižší nespokojenost a -5 je nejvyšší 

nespokojenost. Následovala část samotného hodnocení jednotlivých položek. Při tomto 

hodnocení jsem využívala získaných teoretických informací pro zpracovávání SWOT 

analýzy. Dále jsem čerpala informace z interních dokumentů firmy a také ze spolupráce přímo 

s managementem firmy. 

Nejvyšší hodnocení 5 dostala taková položka, na které firma stojí a padá, která 

výborně funguje a firma se ji nemusí měnit. Čím nižší hodnocení, tím je nutnější se nad 

položkou zamyslet, aby ji firma zlepšila. 

Následovalo vytvoření sloupce Váha, kdy jsem jednotlivým položkám v dané 

kategorii přiřazovala důležitost. Čím větší číslo, tím větší důležitost. Součet vah v dané 

kategorii musí být roven číslu 1. 

Poté jsem sloupec Váhy a Hodnocení vynásobila. Následovalo sečtení u každé 

vynásobené položky. 

Pokračovala jsem sečtením interní části SWOT analýzy (čili silnými a slabými 

stránkami) a sečtením externí části (příležitostmi a hrozbami). 

Nakonec byl výpočet konečné bilance a sečtení celkové externí a interní části. [22] 
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Tabulka 5:  Váhy a ohodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

Silné stránky Váha  Hodnocení 
Váha x 

Hodnocení 

 finanční stabilita 0,2 5 1 

 schopný management 0,2 5 1 

 vlastní vozový park 0,1 3 0,3 

 moderní výrobní zařízení a technologie 0,1 4 0,4 

 informační systém 0,05 3 0,15 

 certifikace norem ISO 0,1 4 0,4 

 podíl na trhu 0,15 4 0,6 

 tradice a dobré jméno firmy 0,1 3 0,3 

Součet 
  

4,15 

Slabé stránky 
   

 úzké portfolio služeb 0,3 -4 -1,2 

 finanční náklady v zásobách 0,25 -3 -0,75 

 vyšší dopravní náklady ze vzdálených středisek 0,1 -2 -0,2 

 závislost na odběratelích v ostravském regionu 0,3 -4 -1,2 

 nepříliš propracované webové stránky 0,05 -1 -0,05 

Součet 
  

-3,4 

Příležitosti 
   

 rozvoj a využití nových trhů na Slovensku a v 

Polsku 
0,35 5 1,75 

 získání dotací na ekologické projekty 0,2 4 0,8 

 zvýšení prodeje hutní divize 0,1 3 0,3 

 fúze se zahr. partnerem nebo založení společného 

podniku s hutním podnikem v ČR 
0,1 3 0,3 

 získání pozice vůdce na trhu 0,25 4 1 

Součet 
  

4,15 

Hrozby 
   

 konkurence na trhu 0,15 -3 -0,45 
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 recese světové ekonomiky 0,25 -3 -0,75 

 zvyšování cen energií 0,1 -3 -0,3 

 přísnější ekologické normy 0,25 -4 -1 

 pokles poptávky 0,2 -5 -1 

 výkyvy ve vývoji cen šrotu 0,05 -5 -0,25 

Součet 
  

-3,75 

  
   

  
   

Interní 0,75 
  

Externí 0,4 
  

Celkem 1,15 
  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.6.2 Poziční mapa 

V mém případě se nejedná o klasický výrobek, ale o druhotnou surovinu šrot. 

Přizpůsobila jsem tomu tedy i poziční mapy. Použila jsem při vytvoření jedné poziční mapy 

na osy silné stránky a příležitostí a u druhé mapy na osy slabé stránky a hrozby. Chtěla jsem 

zjistit, jak spolu silné stránky a příležitosti, slabé stránky a hrozby souvisí a jak se mohou 

ovlivňovat. Při zpracování jsem musela věnovat pozornost tomu, abych jednotlivé faktory 

zařadila do správné kategorie, aby např. příležitosti nebyly zařazeny do silných stránek a 

naopak. Důležité bylo si uvědomit, že příležitosti a hrozby jsou v okolí firmy, které ta však 

nemůže ovlivnit, může je jen využít (příležitosti), či případně eliminovat (hrozby). 
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Obrázek 14: Poziční mapa silných stránek a příležitostí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 15: Poziční mapa slabých stránek a hrozeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.7 Odhad dalšího vývoje firmy  

Předmětem obchodní činnosti společnosti Trojek je obchodování se šrotem. Výhodu v 

obchodování s touto komoditou vidím v tom, že v dnešní době je stále více vyvíjen tlak nejen 

ze strany státu ale i Evropské unie na recyklaci druhotných surovin. 

Stát nejen že upravuje nakládání s odpadem ve své legislativě, ale také finančně 

podporuje ekologické projekty. Při realizaci těchto projektů může společnost Trojek využít 

dotace, které mohou uhradit až 60% investice do projektu.  
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Pozitivní stránkou v obchodování se šrotem je také to, že v současné době není žádný 

substitut, který by z dlouhodobého hlediska nahradil šrot při hutní výrobě.  Šrot spolu 

s koksem a železnou rudou tvoří strategické suroviny a je nenahraditelný. 

Společnost Trojek se může dále více rozvíjet v oblasti prodeje barevných kovů, či 

v oblasti ekologické likvidace automobilů, tímto rozšíří své portfolio a diverzifikuje riziko 

víceméně jednostranného zaměření na obchodování s kovovým šrotem. 

Silné stránky by měly být nadále udržovány a zlepšovány, aby podnik získal převahu 

nad svými konkurenty. Hutní podniky si zakládají na loajálních a dlouhodobých partnerech. 

Společnost Trojek patří mezi stabilní partnery a má cca 18 odběratelů.  

Firma má dostatek kvalifikovaných pracovníků na dělnických pozicích. Důležitost 

vidím v managementu společnosti, který díky svým rozhodnutím a realizacím projektů 

úspěšně vede společnost. V současné době společnost dosáhla postupnými investicemi 

dostatečného počtu středisek a technických prostředků. I v době ekonomického poklesu si 

společnost díky 15 ti letému působení na trhu udržela důvěru svých zákazníků. 

Podnik by měl nejen zjišťovat své silné stránky, ale také své slabé stránky, které by 

měl vyhodnocovat a pracovat na jejich odstranění.  Hrozby pak podnik ohrožují z vnějšího 

prostředí, kdy společnost musí zabezpečit efektivní řízení společnosti a dostatek finančních 

prostředků, aby jim odolávala. Jako nevýhodu vidím to, že má společnost značné finanční 

náklady v zásobách, neboť tímto zajišťuje poptávku a dále má vyšší dopravní náklady u 

středisek, které jsou vzdálené od ostravského regionu. Hrozbu vidím v poklesu poptávky, kdy 

tato situace může negativně ovlivnit cash – flow společnosti. 

V roce 2011 se společnosti podařilo upevnit pozici na trhu díky významnému 

padesátiprocentnímu meziročnímu nárůstu tržeb. I když se v tomto roce stále negativně 

projevovaly dopady poklesu domácí poptávky, rozvíjela dále vztahy s významnými 

tuzemskými i zahraničními obchodními partnery. Nadále investovala do strojního zařízení, 

jako příklad bych uvedla generální opravu stabilního nůžkolisu na provozovně v Mariánských 

Horách. Investice také proběhly do nemovitého a movitého majetku, především do dopravní a 

manipulační techniky. Důležité je, aby se společnost Trojek zaměřila na dostatečný odbyt. [29] 

Společnost se opírá o dobrou likviditu, kvalitní strukturu zásob a neeviduje 

významnější problémové pohledávky. Kladně hodnotím to, že má společnost do budoucna 
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v plánu prohlubovat spolupráci s bankami a pojišťovnami pohledávek, aby si tak zajistila 

silné a stabilní finanční zázemí.  

Doporučovala bych, aby společnost nadále kladla důraz na kvalitu svých aktiv a 

zajištění pohledávek a aby dále upevňovala své obchodní vztahy s odběrateli a dodavateli a 

tím zůstala v pozici jejich klíčového partnera. 
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4 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala analýzou vnitřního a vnějšího prostředí 

firmy.  Poznatky z teoretické části jsem aplikovala na mnou zvolenou firmu Trojek, a. s., 

která se zabývá nakládáním s ocelovými odpady, barevnými kovy a likvidací automobilů. 

Tuto společnost jsem si vybrala proto, neboť v dnešní době začíná být nedostatek přírodních 

zdrojů a lidé se snaží využít obnovitelných zdrojů a dochází k recyklaci surovin.  

Díky recyklaci dochází k redukci znečištění životního prostředí, uchovávání 

přírodních zdrojů a úspoře energie. Otázkou zůstává konkurenceschopnost druhotné suroviny 

na trhu, neboť se předpokládá její nižší kvalita ve srovnání s primární surovinou. Současně 

mohou v případě druhotných surovin vznikat problémy se zajištěním pravidelných dodávek 

výrobcům a s flexibilitou poptávky po druhotných surovinách. 

Snažila jsem se získat přehled, jak si společnost Trojek, a. s. stojí na trhu se šrotem a 

jsou-li vhodné podmínky pro další rozvoj společnosti. Myslím si, že společnost má dostatečné 

předpoklady, aby obstála v konkurenčním boji a mohla se nadále rozvíjet. I ji však negativně 

poznamenal dopad proběhlé finanční krize, která způsobila útlum v hutní výrobě, od které se 

zpracování šrotu odvíjí.  Krize však neměla na společnost devastující účinky, které postihly 

řadu jiných firem, které se neuměly s nově vzniklou situací vyrovnat. 

Při vypracování SWOT analýzy bylo zjištěno, že společnost může využít mnoha 

příležitostí, aby posílila své postavení na trhu a získala konkurenční výhodu. Neustále však 

musí monitorovat situaci na trhu a zajímat se o své slabé stránky.  
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