
  



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

ABSTRAKT 

 

Tématem mé bakalářské práce je Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti. 

V teoretické části práce se zabývám poznatky z odborné literatury týkající se tématu 

konkurenceschopnosti firem. V praktické části jsem se zaměřil na představení konkrétní 

obchodní společnosti a zhodnocení její konkurenceschopnosti na českém a slovenském 

trhu a to pomocí SWOT analýzy. Na základě zjištěných informací jsem se pokusil 

zhodnotit stav dané společnosti a navrhl budoucí možná opatření vedoucí ke zlepšení 

konkurenceschopnosti dané firmy.  

Klíčová slova: konkurence, konkurenceschopnost, SWOT analýza. 

 

  

ABSTRACT 

 

The topic of my Bachelor´s Work is The Analysis of the Competitive ability of the 

Company. In the theoretical part I deal with pieces of knowledge sourced from 

professional literature concerning the above mentioned theme of the companies´ 

competitiveness. In the practical part I focused on introduction of the particular business 

company and assessment of its competitiveness on both Czech and Slovak market with 

the usage of the SWOT analysis. On the basis of the figures and information I tried to 

assess the state of the particular company and I have suggested future measures to be 

taken which should be leading to an improvement of the competitiveness of the analyzed 

company.  

The key words are: competition, competitiveness, SWOT analysis. 
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Úvod 

 

Uvědomit si vlastní pozici na trhu, zmapovat konkurenci, využít příležitosti, které nám situace 

na trhu přináší a vyvarovat se chyb, které v budoucnu mohou ohrozit naše postavení na trhu, 

patří od nepaměti k hlavním otázkám, které by si měl pokládat každý zodpovědný vedoucí 

pracovník či majitel úspěšné firmy. Jako jeden z nástrojů pro zodpovězení těchto základních 

otázek může sloužit analýza konkurenceschopnosti dané firmy či společnosti.  

V současné době snad neexistuje obchodní či výrobní firma, která by nečelila tvrdé 

konkurenci. V době, kdy prakticky neexistují hranice, svět se globalizuje a rychlost informací 

díky médiím - jako jsou například internet, facebook, televize nebo rádio - proudí závratnou 

rychlostí, je prakticky nemožné uchovat si jedinečnou informaci, službu či produkt jen pro 

sebe a své zákazníky. S konkurencí je tedy denně konfrontována každá firma či podnikající 

subjekt. Našim cílem by však nemělo být konkurenci zničit, ale nechat se konkurencí 

motivovat a využít tak konkurenci ve svůj prospěch.  

Pro jakoukoliv analýzu konkurenceschopnosti je dobré znát svou pozici na trhu, své slabé a 

silné stránky a svou konkurenci. Pro použitelnost této analýzy je však nutno ještě doplnit 

informace od nejdůležitější skupiny, která ovlivňuje úspěch každé firmy, a to jsou zákazníci! 

Je nezbytné znát jejich potřeby, přání, pocity a chování, které se v čase mění vlivem 

ekonomické či politické situace. Všechny tyto informace pak slouží k sestavení detailní 

firemní analýzy nebo mohou být použity pro interní informační systém potažmo firemní 

databázi. Nestačí však jen mít dobrou a detailní databázi, je potřeba umět tyto informace 

využít ve svůj prospěch. Jedinou možností, jak tyto informace využít, je dobrá organizační 

struktura založená na kvalitních a loajálních zaměstnancích, jejichž cena je pak pro firmu 

prakticky nevyčíslitelná.   

Ve své bakalářské práci se budu věnovat analýze konkurenceschopnosti vybrané výrobně - 

obchodní společnosti, která se již 12 let pohybuje na trhu s hutním materiálem. Cílem mé 

bakalářské práce je popsat současné tržní postavení vybrané společnosti na trzích v České a 

Slovenské republice. 

V teoretické části mé bakalářské práce se budu zabývat definicemi základních pojmů jako je 

konkurenceschopnost, konkurence, SWOT analýza. 

 

V praktické části pak představím sledovanou firmu, její pobočky, dodavatele, konkurenty a 

zákazníky. Pomocí SWOT analýzy stanovím zdroje budoucích konkurenčních výhod, 
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popřípadě navrhnu určitá doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti pro český i slovenský 

trh. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční síla 

 

Konkurence - dle běžných výkladových slovníků představuje soupeření, soutěžení, případně 

hospodářskou soutěž. Je tedy zřejmé, že pojem konkurence má širší záběr a to nejen 

ekonomický, ale rovněž sociální, kulturní, etický a politický. V podnikání nelze opomíjet 

žádný zorný úhel konkurence, přestože ekonomické hledisko je stěžejní. [1] 

Materiály Evropské unie vymezují konkurenci jako situaci na trhu, kdy se prodejci výrobků či 

služeb snaží nezávisle na sobě získat přízeň zákazníků a to s cílem dosáhnout konkrétní 

podnikatelský cíl jako např. zisk, velikost prodeje nebo podíl na trhu. Konkurenční soutěžení 

se uskutečňuje na základě cen, jakosti, doprovodných služeb nebo kombinací těchto a dalších 

faktorů, které zákazník pozitivně hodnotí. Férová konkurence je klíčovým pilířem tržní 

ekonomiky.[2]  

Podnik či podnikatel vstupující na trh musí vždy počítat s konkurencí a to i v případě, že na 

trh přináší doposud nevyráběný produkt. Dříve či později se konkurence objeví. Konkurenci 

nelze přehlížet. Základním mottem podnikatele by mělo být heslo: 

“O konkurenci musím vědět alespoň tolik, co vím o svém podniku“! Informace o konkurenci 

lze získat z masmédií, ale i z veletrhů, výstav, odborné literatury, katalogů, ústním podáním a 

mnoha dalšími způsoby. Za konkurenty je potřebné pokládat nejen podnikatele nabízející 

stejné produkty, ale i podnikatele nabízející substituční produkty. Konkurenty jsou nejen 

domácí podnikatelé, ale i zahraniční. Konkurence musí být sledována nepřetržitě, rovněž i 

reakce konkurence na strategii vlastního podnikatele. [3]  

Různé formy konkurence si přiblížíme v následující pasáži, její základní rozdělení nám 

popisuje obr. 1. 

 

Obr. 1 Schéma konkurence (zpracováno dle www.miras.cz.) 
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 Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

Výrobci chtějí prodat to, co vyrobili s co nejvyšším ziskem. Spotřebitelé chtějí v co nejvyšší 

možné míře uspokojit své potřeby nákupem zboží za co nejnižší cenu. Rovnovážný stav 

(cena) je tedy určitý kompromis mezi nabídkou a poptávkou (pro nabídku je to cena nízká, 

pro poptávku vysoká - ovšem chtějí-li plnit svoje potřeby, musí se obě strany tomuto bodu 

přiblížit). 

 Konkurence na straně poptávky 

Představuje střet zájmů jednotlivých spotřebitelů vstupujících na trh. Každý spotřebitel chce 

nakoupit co nejvíce zboží co nejlevněji, třeba i na úkor ostatních spotřebitelů. Význam této 

konkurence roste zejména, je-li poptávka vyšší než nabídka. Pak konkurence mezi spotřebiteli 

vede k růstu ceny. 

 Konkurence na straně nabídky  

Každý výrobce přichází na trh se snahou prodat co největší množství svých výrobků za co 

nejvýhodnějších podmínek, které mu umožní maximalizovat jeho zisk. Dalším cílem může 

být oslabování pozic svých konkurentů (zlepšit svůj podíl na trhu). Je významná v případě, 

když je nabídka menší než poptávka. Dále ji rozlišujeme na cenovou či necenovou a 

dokonalou či nedokonalou. 

 Cenová konkurence 

Spočívá v dobrovolném snižování ceny zboží ze strany výrobců. Výrobci zlevňují, aniž by je 

k tomu nutil přebytek nabídky, ale dělají to se snahou ovládnout trh a zničit konkurenty. 

 Necenová konkurence  

Spočívá v minimalizaci cen pomocí stimulačních faktorů, například poskytování slev. V praxi 

dochází (při snaze získat zákazníka) ke kombinaci cenové a necenové konkurence! 

 

Z hlediska podmínek, jaké mají výrobci na trhu, se rozlišuje: 

 Dokonalá konkurence 

Dokonalá konkurence představuje tržní situaci, ve kterém probíhá hospodářská soutěž mezi 

mnoha konkurenty, kteří nabízejí, co se týče vlastností téměř stejnorodé produkty.  

 Nedokonalá konkurence 

Nastává na trhu tehdy, pokud se výrobci snaží ovlivnit chování spotřebitele prostřednictvím 

zvýhodňování svého produktu oproti jiným výrobcům. 

 

 



  

 
5 

 

Nedokonalá konkurence se dělí na konkrétní specifické druhy: 

a) Čistý monopol – jediná společnost poskytuje v určité zemi či oblasti, jistý výrobek nebo 

službu. Pokud je takováto společnost neregulovaná, může svého postavení zneužívat. 

Regulace státu je tedy nutná. Vstup dalšího subjektu na trh ovládaný monopolem je pak velmi 

obtížný. Jednou z forem monopolu může být i kartel – dohoda mezi samostatnými 

konkurenty o cenách a rozdělení trhu. 

b) Oligopol – v dané oblasti dominuje malý počet velkých podniků. Takové podniky nelze 

považovat za monopoly, jelikož mezi nimi existuje konkurence.  

c) Monopolistická konkurence - jde o trh jednoho produktu s mnoha výrobci, s volným 

vstupem na trh, produkt je ovšem diferencovaný. Mizí anonymita výrobců a ceny různých 

typů se mohou lišit. [3] [6] [13] 

 

Formy konkurence převládající na dnešních trzích: 

a) Konkurence přímá a alternativní – jedná se prolínání jednotlivých odvětví – mobilní 

telefon již dnes může být využíván jako rádio, či jako fotoaparát. Zákazník má množství 

alternativ k uspokojení svých potřeb. 

b) Konkurence lokální a globální – na lokálním trhu firmy dnes soutěží rovněž s globálními 

konkurenty, kteří se snaží využít výhody globálního hráče. 

c) Konkurence vůči zákazníkovi – podstatou je zajistit si optimální cenu přijatelnou pro 

organizaci i pro spotřebitele. 

d) Konkurence uvnitř firmy – ve velkých organizacích, které produkují více značek, může 

dojít k vzájemné konkurenci mezi jednotlivými závody, kdy jednotlivé závody soupeří 

například o investice na další rozvoj od majitelů. Příkladem mohou být automobilky a jejich 

výrobní závody. 

e) Konkurence na finančním trhu – na finančním trhu si konkurují firmy, které se ucházejí 

o úvěry, státní dotace či různé daňové úlevy. 

f) Konkurence na trhu práce – je potřeba vytvořit dobré firemní klima, které je pro 

zaměstnance vyhovující a vytváří po něj přidanou hodnotu, jinak může firmu opustit a odejít 

ke konkurenci. 

g) Konkurence legální a nelegální – v konkurenčním boji se využívají i nelegální 

prostředky, korupce roste, dochází ke ztrátám vinou stále více se rozšiřujícího kopírování. 

h) Konkurenční výhody se znehodnocují v čase – jakákoliv získaná konkurenční výhoda je 

časově omezená – časový monopol na takovou výhodu je krátký.[4]  
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Konkurenceschopnost - lze ji definovat jako vlastnost, která podnikatelskému subjektu 

dovoluje uspět v soutěži s jinými podnikatelskými subjekty, tj. disponovat konkurenčním 

potenciálem. [5] [11] [14] 

 

Konkurenční síla - konkurenceschopnost podniků se přeměňuje do podoby konkurenční síly. 

Konkurenční síla je výslednicí „vektorového součtu“ různých faktorů podnikatelského 

potenciálu. [1] 

Dle M. C. Burkeho má konkurenční síla podobu silné stránky, která je znakem výhody nebo 

pozice podnikatelského subjektu na trhu, vzhledem ke svým konkurentům schopnosti 

konkurovat. Konkurenční silná stránka je výsledkem SWOT analýzy vnitřního nebo vnějšího 

podnikatelského prostředí. Charakterizuje, jak se firma pohybuje ve svém prostředí a jak 

vyniká nad ostatními. Dle Burkeho pojetí je tedy konkurenční síla výsledkem silné stránky 

vyplývající ze stavu vnitřního a vnějšího prostředí příslušné firmy, jak nám ukazuje obr. 2.  

 

 

 

 

Obr. 2 - Pojetí konkurenční síly dle M. C. Burkeho [1]  

 

2. Členění podniků podle velikosti  

 

Malý podnik - za malý podnik se považuje podnik, který: 

a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,  

b) jeho aktiva/majetek  nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR 

Střední podnik - za střední podnik se považuje podnik, který: 

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

b) jeho majetek nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat 

nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR 

Údaje o počtu zaměstnanců a o hodnotě majetku, resp. o výši obratu zjišťují podniky vedoucí 

účetnictví z údajů uvedených v účetní závěrce sestavené a potvrzené podpisovým záznamem 

statutárního orgánu účetní jednotky, resp. podpisovým záznamem účetní jednotky. 

SWOT analýza 

vnitřního a vnějšího 

potenciálu  

Výhoda nebo pozice 

vzhledem ke 

konkurentům  

Konkurenční silná 

stránka (competitive 

strenght) 
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Střední podnik, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodech a) a b) vlastním 

kvalifikovaným odhadem a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována 

podnikatelská činnost po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, resp. pro 

první zdaňovací období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé 

zdaňovací období. 

Velký podnik - za velký podnik se považuje podnik, který: 

a) zaměstnává více než 250 zaměstnanců, 

b) jeho majetek přesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat přesahující 

korunový ekvivalent 50 mil. EUR [15] 

 

3. Klastr  

 

M. E. Porter definuje klastry jako místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí 

v konkrétním oboru. Klastry zahrnují skupinku provázaných průmyslových odvětví a dalších 

subjektů důležitých pro hospodářskou soutěž. Obsahují např. dodavatele specializovaných 

vstupů jako jsou součásti, stroje a služby a poskytovatele specializované infrastruktury. 

Klastry se často rozšiřují směrem dolů k odbytovým kanálům a společnostem v průmyslových 

odvětvích příbuzných z hlediska dovedností, technologií nebo společných vstupů. Mnoho 

klastrů také zahrnuje vládní či jiné instituce jako např. univerzity, normotvorné agentury, 

výzkumné týmy či obchodní asociace, které poskytují specializovaná školení, vzdělávání, 

informace, výzkum a technickou podporu. 

OECD definuje klastry jako sítě vzájemně závislých firem a institucí produkujících znalosti, 

propojených do výrobního řetězce, který vytváří přidanou hodnotu. Koncept klastrů je dále 

než síťová spolupráce firem, jelikož postihuje veškeré formy sdílení a výměny znalostí a také 

jde dále než tradiční sektorová analýza. 

Název je odvozen od anglického slovíčka cluster - shluk, hromada, skupina. 

Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných 

problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s 

výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.).  

Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční 

výhodu, která se těžko napodobuje. 
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Klastr může: 

 zlepšit výsledky zapojených společností 

 zvýšit počet inovací 

 iniciovat vznik nových firem 

 zvýšit export 

 přilákat investice 

 podpořit významnou základnu 

 podpořit rozvoj kraje 

V současné době existuje poměrně velký počet organizací, jako například státní nezisková 

organizace Czechinvest, která se majoritně zaměřuje na podporu rozvoje těchto uskupení. 

[10][16] 

 

4. Normy ISO 

 

V současné době je platná soustava norem ISO řady 9000, která je v ČR zavedena jako řada 

norem ČSN EN ISO 900x. Mezi důležité ISO standardy patří:  

• ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – základní principy a slovník 

• ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – požadavky 

•ČSN EN ISO 9004:2010 - Řízení organizací pro trvale udržitelný úspěch – přístup 

managementu kvality 

Tato norma je zdařilou ukázkou moderního přístupu k managementu jakosti. Je návodem na 

to, jak si v organizaci vytvořit kvalitní systém řízení, který bude garantovat její dlouhodobou 

úspěšnost i v ostrém konkurenčním prostředí. Neslouží jako kritérium pro certifikaci systémů 

managementu jakosti, ale výhradně jako interní nástroj rozvoje organizací. Představuje 

významné rozšíření doporučení, které překračují povinný rámec požadavků normy ČSN EN 

ISO 9001. Mezi hlavní dva pojmy, které jsou v této normě nově definovány, patří:  

Trvale udržitelný úspěch – je výsledkem schopnosti organizace dlouhodobě dosahovat a 

udržovat své cíle 

Prostředí organizace – je kombinací interních a externích faktorů a podmínek, jež mohou 

ovlivňovat dosahování cílů organizace a jejího chování vůči zainteresovaným stranám 

• ČSN EN ISO 19 011:2003 - Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a 

systémů environmentálního managementu 
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• ČSN EN ISO 14001:2004 - Směrnice environmentálního managementu  

Společnost, která se rozhodne získat tento certifikát, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat 

a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.  

[7] [19]  

 

5. Strategické řízení  

 

Úlohou strategického řízení v organizaci je udržet či získat strategickou konkurenční výhodu, 

jakož i stanovit a v určeném čase dosáhnout reálných dlouhodobých cílů.[8]  

 

Strategické řízení se skládá z pěti procesů, kterými jsou: 

a) definování předmětu činnosti podniku a jeho poslání jako základ pro určení rámce,          

    ve kterém podnik působí a kam směřuje 

b) stanovení strategických a výkonových cílů 

c) formulace strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů 

d) zavádění a samotná realizace zvolené strategie 

e) hodnocení výsledků a návrh opravných opatření s ohledem na měnící se podmínky, 

    nové myšlenky a příležitosti. 

Důležitou součástí strategického řízení je strategická analýza. Lze ji vymezit na dva základní 

okruhy její orientace a to na analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a na analýzu 

vnitřního prostředí podniku. Nejedná se však o dvě nezávislé roviny, ale naopak je třeba 

zdůraznit vzájemnou propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. [9] 

 

5.1 Strategická analýza – vnější prostředí podniku 

 

Vnější prostředí lze rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí. 

Makroprostředí 

V rychle se měnícím globálním prostředím by měla každá firma sledovat šest hlavních sil, 

které v makroprostředí působí. Jedná se o síly demografické, ekonomické, společensko-

kulturní, přírodní, technologické a politicko - právní. I když se může zdát, že tyto síly působí 

odděleně, je třeba věnovat také pozornost jejich vzájemné součinnosti, protože ta přináší 

firmě nové příležitosti a hrozby.  
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Mikroprostředí 

Do mikroprostředí firmy můžeme zahrnout subjekty, které dohromady tvoří firemní systém 

poskytování hodnoty a závisí na nich úspěch manažerů. Jedná se o společnost samotnou, 

dodavatele, marketingové zprostředkovatele, zákazníky, konkurenci a veřejnost.   

 

K analýze vnějšího prostředí podniku slouží: 

 Step analýza 

 Analýza odvětví 

 Analýza konkurence v odvětví - Porterův model pěti sil 

 Analýza konkurentů 

 

5.2 Strategická analýza – vnitřní prostředí podniku 

Základem úspěšné strategie je její soulad mezi podnikovými zdroji a podmínkami vnějšího 

prostředí, jinými slovy nalezení způsobu, který umožňuje maximální využití příležitostí ve 

vnějším prostředí podniku se zdroji, které má k dispozici. Závěry z provedených analýz by 

měly usnadnit identifikaci silných a slabých stránek podniku. 

 

K analýze vnitřního prostředí podniku slouží: 

 Klíčové faktory úspěchu 

 Analýza konkurenceschopnosti 

Ke shrnutí výsledků analýz z vnějšího a vnitřního prostředí se používá SWOT analýza. Na 

základě SWOT analýzy bude zhodnocena celková situace podniku. SWOT analýze se budu 

detailněji věnovat v další samostatné kapitole. [6] [12] 

 

6. SWOT analýza  

 

SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů aplikovaných při analýze 

firemního prostředí. SWOT analýza je dnes poměrně rozšířeným nástrojem a často je 

aplikována také jako nástroj osobního rozvoje. Jak nám ukazuje obr. 3. SWOT analýza se 

zaměřuje na silné a slabé stránky naší firmy či společnosti, dále na příležitosti, které nám 

skýtá současný stav a situace a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým musíme čelit. 

Pomocí analýzy si zmapujeme fungování firmy a uvědomíme si lépe souvislosti, které jsme 

doposud drželi v podvědomí naší mysli. Dokážeme zhodnotit fungování firmy, nalézt 



  

 
11 

 

problémy, možnosti dalšího růstu a vztahy mezi nimi. Tyto vztahy pak můžeme využít jako 

výchozí bod při stanovení strategie a rozvoje firmy. Pokud je SWOT analýza prováděna 

pravidelně, může velice dobře firemní manažery informovat o tom, které interní nebo externí 

oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k fungování jejich firmy. 

 

 

Obr. 3 - SWOT analýza (zpracováno dle www.vlastnicesta.cz.) 

 

SWOT analýza tedy hodnotí: 

 silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky firmy 

 příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) firmy 

 

Silné stránky  

Při analýze silných stránek se jedná o určení vnitřních sil firmy. Zamysleme se nad tím, co 

firma dělá lépe než konkurence. Zvažme silné stránky jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. 

Zhodnoťme, jak je firma vnímána zaměstnanci a jak ji vidí zákazníci, případně jak ji vnímá 

konkurence na trhu. 
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Pokusme se najít odpovědi na následující otázky: 

 Je na tom firma dobře z finančního hlediska? 

 Má firma zmapovaný trh v oboru svého působení? 

 Má firma nějaké zvláštní kompetence, např. pracovní tým apod.? 

 Má nějaké konkurenční výhody? Pokud ano, udržuje si je? 

 Co dělá firma lépe než konkurence? 

 Jsou jeho zákazníci loajální? 

 Řídí současný management firmu úspěšně? 

 Má firma unikátní, jedinečný produkt? 

 

Příklady silných stránek: 

 Zavedený produkt 

 Významné postavení na trhu v ČR i světovém trhu 

 Výborné vztahy s partnery a zákazníky 

 Kladné reference zákazníků 

 Schopnost přizpůsobit se rychle a pružně požadavkům zákazníka 

 Technologické Know - How 

 Vzdělání 

 Loajalita zaměstnanců 

 

Slabé stránky 

Zde určujeme potenciální vnitřní slabiny firmy. Jde o to, v čem se firmě nedaří a v čem ostatní 

dosahují lepších výsledků. Opět se na firmu podívejme jak z vnějšího pohledu zákazníků, tak 

očima zaměstnanců firmy. Je dobré uvést všechny slabiny, i když se nám nemusí líbit. Právě 

nepříjemná pravda nyní může ušetřit nemalé prostředky a potíže v budoucnu. 

 

Pokusme se proto zaměřit na následující otázky: 

 Má firma nějaké konkurenční nevýhody, např. nekvalifikovanou pracovní sílu apod.? 

 Chybí ve firmě klíčové znalosti a kompetentní lidé? 

 Má firma příliš široký nebo úzký výrobní sortiment? 

 Má firma jasně stanovenou strategii a cíl, kterého chce dosáhnout? 

 Má vedení firmy dostatečné manažerské znalosti, dovednosti a schopnosti? 

 Čelí firma vnitřním problémům např. nespokojenost zaměstnanců apod.? 
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 Co můžeme zlepšit? 

 Jaké faktory jsou příčinou ztráty prodejů? 

Příklady slabých stránek: 

 Špatná distribuce, specializace na střední firmy  

 Nezkušenost managementu 

 Špatná vnitřní komunikace 

 Nedostatečná školení 

 Nízká ziskovost 

 Špatná informační struktura 

 Firma nedostatečně využívá marketingu k získávání nových zákazníků 

 Nezastupitelnost lidí a kapacity 

 Nedostatečná motivace lidí, převládá spíše metoda postihů 

 

Příležitosti 

Jedná se o potenciální vnější příležitosti. Pokud vás žádné příležitosti nenapadají, podívejme 

se na silné stránky a pokusme se z nich odvodit, kde by mohla být příležitost a šance pro růst. 

Podobným způsobem můžeme revidovat slabé stránky a zamysleme se nad příležitostmi, jak 

je eliminovat. Platí, že nevyužitá příležitost se stává hrozbou. 

 

Opět se zamysleme nad otázkami: 

 Může firma využít růst trhu k vlastnímu růstu? 

 Má firma možnost diverzifikovat do podobných produktů? 

 Existují skupiny potencionálních zákazníků? 

 Má možnost vstoupit na nové trhy nebo segmenty? 

 Vzniká na trhu nová potřeba zákazníků, kterou je třeba uspokojit? 

 

Příklady zpracování příležitostí: 

 Objevit nové trhy, pokračovat v expanzi do dalších zemí Ameriky, Asie a Afriky 

 Nové segmenty trhu 

 Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků 

 Neustálým zkvalitňováním výrobků být vždy krok před konkurencí 

 Spolupráce s partnery na vývoji 

 Nové technologie 
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 Dotační programy pro nové technologie a zvýšení vzdělanosti 

 

Hrozby 

Hrozby představují oblast, která sebou přináší rizika. Pokud je nebudeme systematicky řídit, 

předcházet jim, mohou přerůst v závažný problém. 

 

Otázky, které mohou pomoci, jsou následující: 

 Mění se potřeby zákazníka? 

 Jak intenzivní je růst konkurence v oboru? 

 Jak vláda zasahuje do podnikání? 

 Je trh nasycen a poptávka roste pomalu? 

 Roste vyjednávací síla zákazníků nebo dodavatelů? 

 Je firma ohrožena růstem prodeje substitutů? 

 Jakým překážkám čelíme? 

 Co dělá konkurence? 

 Jaké technologie nám chybí? 

 Jaká je naše situace s Cash - Flow? 

 Ohrožují některé naše slabé stránky přímo naše podnikání? 

 

Příklad zpracování hrozeb: 

 Bariéry vstupu, nutnost certifikací 

 Patenty konkurence 

 Kurzy měn 

 Školení partnerů 

 Neochota prodeje systémového řešení 

 Přístup k novým technologiím 

 Zlepšení nabídky ze strany stávající konkurence [17] 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

 

7. Představení vybrané firmy  

 

Firma byla založena v říjnu roku 2001 jako společnost s ručením omezeným, zabývající se 

velkoobchodem s hutním materiálem, především dodávkami plechů, tyčových ocelí a to 

včetně jejich zpracování. 

 

V Obchodním rejstříku jsou přesně vyspecifikovány všechny činnosti, kterými se firma 

zabývá: 

 Velkoobchod 

 Zprostředkování obchodu 

 Povrchové úpravy a svařování kovů 

 Výroba a hutní zpracování železa a oceli 

 Reklamní činnost a marketing 

 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 

 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

 Překladatelská a tlumočnická činnost 

 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

 

Základní kapitál v současné době činí 280 000 000,00 Kč. Firmu vlastní 5 společníků. 

Většinový podíl má mateřská společnost z Německa.  

Statutárním orgánem jsou dva jednatelé (jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. Je-li 

jmenováno více jednatelů, jedná jménem společnosti každý jednatel samostatně), ostatní 

společníci jsou prokuristy.  

Firma byla v nedávné době prověřena společností SGS, je certifikovaná a splňuje požadavky 

dle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 pro následující činnosti – velkoobchod s hutním 

materiálem a jeho předzpracování. 

Společnost začínala jako malá firma o několika zaměstnancích s pronajatými sklady v Přerově 

a Studénce. Nyní má společnost již více než 200 zaměstnanců. Sídlo firmy je v Praze a 

pobočky jsou nejen v České Republice (v Kopřivnici), ale také po celé Evropě (Lublaň, 

Katovice, Moskva, Sofie, Bukurešť). 
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V září 2005 byl do provozu uveden centrální sklad a servisní centrum v Kopřivnici (na 

bývalých pozemcích firmy Tatra Kopřivnice v těsném sousedství s místí průmyslovou zónou). 

V areálu velkém 44 760 m² byla postavena hala s vlastní vlečkou o rozloze 9 720 m² 

vybavená devíti jeřáby s elektromagnety o nosnosti 16 až 32 tun. Celková výše investice na 

vybudování tohoto areálu se pohybovala, podle informací vedení firmy, okolo 400 milionů 

korun. Kapacita skladovacích prostor se pohybuje kolem 50 000 tun hutního materiálu. V 

současné době je skladem cca 35 000 tun, zejména plechů. Příklad skladování a popisování 

plechů pro snadnější orientaci nám ukazuje obr. 4. Hala je vybavena šesti pálícími stroji, na 

kterých jsou plechy zpracovávány - dle požadavků zákazníka - na základě výkresové 

dokumentace. Jedná se o jedno z nejmodernějších zařízení tohoto druhu ve střední a východní 

Evropě, které rozšířilo portfolio nabídky firmy o další činnosti. 

Později zde byla uvedena do užívání nová správní budova, kde nyní sídlí obchodní oddělení, 

fakturace, technologické oddělení a část vedení firmy (dva prokuristé).  

 

 

Obr. 4 - Ukázka skladování a popisu plechů [34] 

 

Firma se řídí heslem „vše pod jednou střechou“, což znamená, že z jednoho místa 

zákazníkovi dělá veškerý servis k jeho objednávce – od nabídnutí jednotlivých druhů 

materiálů, přes zpracování potřebné výkresové dokumentace, technické a odborné podpory a 

možnosti si potenciální materiál prohlédnout, až po dodání zboží k zákazníkovi a následné 

zaslání atestové dokumentace. 

Zboží té nejlepší jakosti dodává firma jednak ze svého skladovacího a servisního centra v 

Kopřivnici, ale také přímo z výroby od předních evropských výrobců, mezi které patří 

například válcovny ThyssenKrupp AG, VoestAlpine GmbH, EVRAZ Vítkovice steel a. s., 

Salzgitter AG či SSAB  (zejména jedná-li se o větší množství materiálu s požadovanou dodací 

lhůtou několika týdnů nebo měsíců). V případě, že poptávané zboží není k dispozici na skladě 

v Kopřivnici nebo na skladě mateřské společnosti v Duisburgu, je firma schopna díky 
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rozsáhlé obchodní síti partnerů z celé Evropy, zboží nabídnout a dodat na adresu určení v 

krátkých dodacích lhůtách. To vše opět v závislosti na charakteru zakázky. 

Svoje pevné místo mezi dodavateli hutního materiálu si firma vydobyla vysokou úrovní 

služeb a dodávek, které díky rozsáhlé síti obchodních partnerů po celé Evropě dokáže 

realizovat v extrémně krátkých dodacích lhůtách.  

 

 Jakosti plechů, které firma nabízí: 

 plechy z nelegovaných konstrukčních ocelí 

 plechy z konstrukčních jemnozrnných ocelí normalizačně žíhané 

 plechy z konstrukčních jemnozrnných ocelí termomechanicky válcované 

 plechy z konstrukčních ocelí odolných proti působení atmosférických vlivů 

 plechy z vysokopevnostních jemnozrnných ocelí zušlechtěné 

 kotlové plechy 

 plechy z jemnozrnných ocelí 

 plechy z ocelí určených k zušlechtění 

 plechy z cementačních ocelí 

 plechy s vyšší mezí kluzu určené k tváření za studena 

 slzičkové plechy 

 

 

Obr. 5 - slzičkové plechy [34] 

 

 otěruvzdorné plechy 

 plechy odolné působení vodíkové atmosféry 

 plechy z ocelí dle ASME standardu 

 plechy lodních jakostí 

Ke všemu materiálu zajišťuje firma kompletní servis. Samozřejmostí je atestová 

dokumentace, zajištění nezávislých přejímek, mechanických zkoušek plechů, zkoušky 
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ultrazvukem, proclení dováženého zboží, odvoz na adresu určení a zajištění dalších 

požadavků dle přání zákazníka. Firma dokáže dodat vše od obyčejného univerzálního plechu 

po „hi-tech" ocel se specifickým složením a vlastnostmi pro stavbu jaderných elektráren. 

Nabízí též odborné znalosti nebo konzultace s vybranými odborníky svých dodavatelů. 

Motto společnosti zní: „Na konci našeho snažení je spokojený zákazník!“ 

 

Další možnosti firmy : 

 Pálení tvarových výpalků a pálení úkosů, resp. příprava svarových hran 

 Ohýbání a ohraňování plechů 

 Tryskání plechů 

 Svařování a navařování 

 Vrtání, frézování a broušení polotovarů 

 Stříhání plechů [18] [34] 

 

8. Významní dodavatelé vybrané firmy 

 

ThyssenKrupp Steel Europe AG 

Německá huť patřící mezi nejvýznamnější celosvětové dodavatele hutního materiálů všeho 

druhu, jako jsou například: ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, tyčová a betonářská 

ocel, ocelové trubky a profily, nerezová a nástrojová ocel. Od tohoto dodavatele jsou pro 

firmu klíčové dodávky otěruvzdorných plechů. [20] 

 

Voestalpine  Grobblech GmbH 

Rakouská huť patřící mezi významné evropské dodavatele hutního materiálů, jako jsou 

například: ocelové plechy a svitky. Od této válcovny jsou pro firmu klíčové dodávky 

vysokopevnostních a konstrukčních jakostí plechů. [21] 

 

EVRAZ Vítkovice Steel a.s. 

Česká huť patřící mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků z oceli. 

Od roku 2005 je společnost součástí přední ocelářsko-těžařské skupiny EVRAZ GROUP SA. 

Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy. Od tohoto dodavatele jsou pro firmu klíčové 

dodávky konstrukčních, kotlových a jemnozrnných jakostí plechů. [22] 
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9. Zákazníci vybrané firmy 

 

Vítkovice Heavy Machinery a. s.  

Jedná se o významnou strojírenskou společnost, která se zaměřuje na dodávky zalomených 

hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro 

železniční průmysl. Od společnosti odebírá zejména tlusté či široké plechy (do síly 330mm) 

v konstrukčních či kotlových jakostech. [23] 

 

ArcelorMittal Ostrava a. s.  

Jelikož se jedná o samotného výrobce ocelových plechů, trubek a profilů je většina dodávek 

realizovaná pro vlastní údržbu provozů tohoto hutního gigantu. Jedná se zejména o provozy 

jako jsou vysoké pece či koksovna. Firma zde dodává převážně otěruvzdorné a nadrozměrné 

konstrukční oceli, které nejsou výrobním programem firmy samotné huti. [24] 

 

ZTS Strojárně Námestovo s. r. o. 

Strojírenská firma ZTS Strojárně Námestovo s. r. o. je největším zaměstnavatelem 

ve slovenském regionu Orava. Firma se zabývá výrobou součástí a tzv. svařenců pro traktory, 

zemní a silniční stavební stroje, kombajny a zemědělské stroje. Je významným odběratelem 

svitkových plechů vhodných k pálení laserem a k tváření za studena. [25] 

 

Železiarně Podbrezová a. s.  

Patří mezi nejstarší hutní společnosti ve středoevropském prostoru. Je významným 

producentem za tepla a za studena válcovaných bezešvých trubek, přesně svařovaných trubek 

a dalších produktů, které nacházejí uplatnění zejména v automobilovém průmyslu a 

energetice. Dodávky pro tuto společnost se soustředí na dodávky plechů pro výrobu trubek 

pro energetiku a rovněž plechů pro vlastní údržbu. [26] 

 

10. Konkurenti vybrané firmy  

 

KARLA s. r. o.  

Je obchodně výrobní společnost Karla spol. s. r. o. se sídlem v Bruntále, vznikla v roce 1991. 

Již od roku 1992 podniká v oboru nákup a prodej hutního materiálu - ocelových plechů v 



  

 
20 

 

nezměněné formě i tvarově vypalovaných na strojích CNC. Divize hutní materiál má vlastní 

manipulační a skladovací prostory v Ostravě – Kunčicích, včetně železniční vlečky. Na trhu je 

významný konkurentem v oblasti tlustých tvarových výpalků z konstrukční oceli. [27] 

 

WINFA s. r. o.  

Je obchodně výrobní firma ze slovenské Trnavy, zabývající se prodejem otěruvzdorných a  

vysokopevnostních plechů a výpalků. Firma má díky marketingovému zázemí vytvořené 

válcovnou SSAB, které dělá zastoupení na Slovensku, velice silnou pozici na trhu zejména 

pak s plechy jakosti Hardox a Weldox. [28] 

 

Thyssenkrupp Ferrosta s. r. o. 

Thyssenkrupp Ferrosta je od roku 2003 součástí mezinárodního koncernu Thyssen Krupp AG. 

Na českém trhu se řadí k nejvýznamnějším dodavatelům hutních materiálů všeho druhu jako 

jsou ocelové plechy a svitky, ocelové trubky a profily, nerezová a nástrojová ocel, 

profesionální obrábění přesných trubek pro automobilový průmysl, neželezné kovy. Je silnou 

konkurencí zejména při objemově významných projektech, kde je schopna nabídnout téměř 

„dumpingovou“ cenu. [29] 

 

DDO s. r. o. 

Firma byla založena v roce 2005. Hlavním záměrem podnikání je oblast dělení a ohýbání 

hutního materiálu spolu s doplňujícími službami jako je žíhání, pískování a svařování. Firma 

je významnou konkurencí v oblasti pálení širokých a tlustých plechů konstrukčních a 

legovaných jakostí. [30] 

 

11. Charakteristika a makroekonomická data trhů České a Slovenské republiky 

 

11.1 Český trh  

 

Situace na českém trhu z pohledu průmyslových firem se od roku 2008, kdy na podzim tohoto 

roku propukla celosvětová ekonomická krize, postupně zlepšuje. Charakteristickým rysem 

strojírenských firem působících na českém trhu je závislost na zakázkách od německých 

zákazníků. V posledních letech získala spousta českých strojírenských firem zakázky pro 

energetiku, i z tohoto důvodu je na trhu patrný nárůst poptávky plechů kotlových a 
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jemnozrnných jakostí. Průměrná reálná splatnost faktur se pohybuje okolo 45 dní od dodání 

zboží a obchodní firmy mají 90% úspěšnost při žádostech o pojištění svých zákazníku pro 

případ, že by vznikly problémy s úhradou faktur za dodané zboží. Pro obecné vykreslení 

situace na českém trhu uvádím v tabulce č. 1 několik důležitých makroekonomických dat 

z posledních let zveřejněných Českým statistickým úřadem.  

 

Makroekonomické ukazatele ČR rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

HDP (%) 3,1 -4,5 2,5 1,9 

nezaměstnanost (%) 5,4 7,9 9 8,6 

míra inflace (průměr %) 6,3 1 1,5 1,9 

vývoz zboží a služeb (%) 3,9 -10,9 15,6 9,4 

dovoz zboží a služeb (%) 2,7 -12 15,9 6,7 

kurz CZK/EUR 24,94 26,44 25,29 24,59 

Tab. 1 - Makroekonomická data ČR [31]  

11.2 Slovenský trh 

 

Situace na slovenském trhu z pohledu průmyslových firem je podobná jako na trhu českém, i 

zde byla na podzim roku 2008 významným milníkem celosvětová ekonomická krize a rovněž 

i zde se postupně situace zlepšuje. Charakteristickým rysem strojírenských firem působících 

na slovenském trhu je závislost na zakázkách od rakouských, německých a českých 

zákazníků. Mezi nejžádanější jakosti plechů v posledních letech na slovenském trhu patří 

zejména jemnozrnné jakosti s vrubovými zkouškami při mínusových teplotách, které 

nacházejí využití při stavbě mostů a konstrukcí. Další hojně používanou jakostí jsou 

otěruvzdorné plechy, které nacházejí uplatnění zejména v hutních údržbách a lomech.  Oproti 

trhu českému se reálná splatnost faktur pohybuje okolo 60 dní od dodání zboží a obchodní 

firmy zde mají nižší tedy 70% úspěšnost při žádostech o pojištění svých zákazníku pro případ, 

že by vznikly problémy s úhradou faktur za dodané zboží. Pro obecné vykreslení situace na 

slovenském trhu uvádím v tabulce č. 2 několik důležitých makroekonomických dat 

z posledních let zveřejněných Slovenským statistickým úřadem.  
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Makroekonomické ukazatele SR rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

HDP (%) 5,9 -4,9 4,2 3,2 

nezaměstnanost (%) 9,6 12,1 14,4 13,5 

míra inflace (průměr %) 3,9 0,9 0,7 4,1 

vývoz zboží a služeb (%) 3,6 -7,07 16,4 10,8 

dovoz zboží a služeb (%) 2,3 -4 14,9 4,5 

kurz Skk/EUR 31,26 30,12 30,12 30,12 

Tab. 2 - Makroekonomická data SR [32] 

 

12. SWOT analýza firmy pro trh ČR  

 

Na základě firemních dotazníků spokojenosti (tyto dotazníky firma každoročně elektronicky 

rozesílá na své zákazníky) a na základě informací od manažerů, kteří jsou zodpovědní za 

prodej hutního materiálu a za komunikaci se zákazníky, byl sestaven soupis silných a slabých 

stránek pro vytvoření SWOT analýzy firmy pro český trh viz tabulka č. 3. Sloupec váha, nám 

udává důležitost dané položky pro firmu. Součet vah v dané kategorii musí být vždy roven 

číslu 1. Čím vyšší číslo (např. 0,9) blížící se k hodnotě 1, tím větší důležitost pro firmu. Na 

základě hodnocení zákazníků a manažerů bylo doplněno hodnocení položek. U silných 

stránek a příležitostí byla v tabulce použita kladná stupnice od 1 do 5 s tím, že číslo 5 

znamená nejvyšší spokojenost a číslo 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek a hrozeb byla 

použita záporná stupnice od -1 (nejnižší nespokojenost) až -5 (nejvyšší nespokojenost). 

Výsledné bodové ohodnocení je pak násobkem vah a hodnocení pro danou položku. Na 

základě dílčích součtů byl stanoven celkový součet pro vnitřní a vnější prostředí sledované 

firmy. Z interní části SWOT analýzy firmy pro český trh viz. tabulka č. 3 vyplývá, že 

současní zákazníci (strojírenské firmy, těžební společnosti a údržby hutních gigantů 

odebírající jak plechy, tak i výpalky) jsou s kvalitou a šíří dodávek poměrně spokojeni a 

oceňují komplexní servis dodávek, na druhou stranu by tito zákazníci ocenili nižší cenu a 

rychlejší realizaci dodávek. Z externí části této SWOT analýzy vyplývá, že manažeři vidí jako 

možnost zlepšení své konkurenceschopnosti vstup do klastrů vytvářených klíčovými 

zákazníky, pro příklad uvádím Národní strojírenský klastr, jehož součástí je několik 

významných strojírenských lídrů např.: Strojírny Třinec, ŽDAS a zejména pak pro firmu 

důležitý partner Vítkovice Heavy Machinery a. s. Na straně druhé se obávají zhoršení 
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ekonomické situace díky přetrvávající recesi českého i evropského průmyslu. Celkové 

hodnocení firmy na českém trhu pomocí SWOT analýzy vyznívá vcelku dobře. Potenciál ke 

zlepšení je ovšem pro český trh zřejmý, i přes přetrvávající krizi průmyslu, je na trhu spousta 

příležitostí. Firma by se tedy měla snažit o aktivní účast v klastrech vytvořených zákazníky, 

dále by měla doplnit svůj strojový park a nabídnout tak zákazníkům nové služby - pro tento 

účel by se mohla zapojit do některého z projektů EU a v neposlední řadě by firma mohla 

zapracovat na zavedení systému ISO 9004. [33]  

 

          

Tab. 3 - SWOT analýza firmy zákazníci ČR/sebehodnocení (vlastní zpracování) 
 

SWOT analýza 

 zákazníci ČR/sebehodnocení  
váha  hodnocení 

bodové  
ohodnocení  

Vnitřní prostředí        

Silné stránky        

široký sortiment jakostí  0,1 5 0,5 

profesionalita zaměstnanců 0,2 4 0,8 

komplexní servis dodávek 0,3 4 1,2 

kvalita dodávek  0,4 4 1,6 

součet     4,1 

Slabé stránky       

cena produktů a služeb 0,4 -3 -1,2 

splatnosti faktur 0,2 -1 -0,2 

rychlost dodávek 0,4 -3 -1,2 

součet     -2,6 

Celkový součet vnitřní prostředí      1,5 

Vnější prostředí        

Příležitosti        

dotace z EU 0,1 4 0,4 

vstup do klastrů významných zákazníků  0,3 4 1,2 

doplnění nových technologií  
pro zpracování plechů  

0,1 3 0,3 

vytvoření klíčových vazeb s dodavateli  0,3 3 0,9 

zavedení systému IS0 9004 0,2 3 0,6 

součet      3,2 

Hrozby        

zhoršení ekonomické situace zákazníků  0,5 -4 -2,0 

vstup nové konkurence na trh/přímá obchodní 
 zastoupení současných dodavatelů  

0,5 -4 -2,0 

součet      -4,0 

Celkový součet vnější prostředí      -0,8 

Celkový součet vnitřní/vnější prostředí      0,7 
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13. SWOT analýza firmy pro trh SR  

 

Pro vytvoření tab. č. 4 - SWOT analýza firmy pro slovenský trh bylo rovněž jako pro 

vytvoření tab. č.3 využito firemních dotazníků spokojenosti a jakož i informací od manažerů, 

kteří jsou zodpovědní za prodej hutního materiálu a za komunikaci se zákazníky. Nejprve byl 

sestaven soupis silných a slabých stránek. Sloupec váha nám i zde udává důležitost dané 

položky pro firmu a součet vah v dané kategorii musí být vždy roven číslu 1. Čím vyšší číslo 

(např. 0,9) blížící se hodnotě 1, tím větší důležitost pro firmu. Na základě hodnocení 

zákazníků a manažerů bylo doplněno hodnocení položek. U silných stránek a příležitostí byla 

v tabulce použita kladná stupnice od 1 do 5 s tím, že číslo 5 znamená nejvyšší spokojenost a 

číslo 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek a hrozeb byla použita záporná stupnice od -1 

(nejnižší nespokojenost) až -5 (nejvyšší nespokojenost). Výsledné bodové ohodnocení je pak 

násobkem vah a hodnocení pro danou položku. Na základě dílčích součtů byl stanoven 

celkový součet pro vnitřní a vnější prostředí sledované firmy. Po vyhodnocení části SWOT 

analýzy firmy pro slovenský trh viz. tabulka č. 4, můžeme konstatovat, že současní zákazníci 

(strojírenské podniky, energetické závody, kovovýroby a hutní údržby) jsou nadmíru 

spokojeni s profesionálním přístupem zaměstnanců firmy, kvalitou dodávek a s celkovým 

servisem. Na straně druhé by stejně tak jako zákazníci v Čechách přivítali nižší ceny a 

zároveň i delší splatnosti vystavených faktur za dodávky zboží. Z externí části SWOT analýzy 

vyplývá, že manažeři vidí jako možnost zlepšení své konkurenceschopnosti v úspěšném 

zavedení a dodržování ISO 9004 a ve vytvoření klíčových vazeb s důležitými zákazníky jako 

jsou třeba SES Tlmače, ZTS Námestovo a jiní. Manažeři firmy se obávají agresivní 

konkurence, zejména pak nových konkurentů z Polska, kteří v posledních letech zvyšují svůj 

podíl na slovenském trhu s hutním materiálem, hlavně díky nízkým cenám a rychlým 

dodávkám. Je však pravdou, že dle zkušeností a zpětné vazby od firemních zákazníků, 

můžeme o kvalitě dodávek z Polska pochybovat, avšak tito konkurenti na trhu v současné 

době působí a negativně se podílí na cenové politice na trhu s hutním materiálem. 

V neposlední řadě se firemní manažeři obávají zhoršující se ekonomické situace díky 

přetrvávající recesi průmyslu na Slovensku i v okolních zemích. Celkové hodnocení není 

vůbec špatné, ale i zde existuje velký potenciál ke zlepšení. Stejně jako u českého trhu, by se 

měli manažeři starající se o klienty na Slovensku pokusit o aktivní účast na strojírenských 

klastrech. Manažeři rovněž i zde vidí potenciál v možnosti využití dotací z EU, díky nimž by 

firma mohla získat nové možnosti v nabízených službách = novou konkurenční výhodu. 
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Tab. 4 - SWOT analýza firmy zákazníci SR /sebehodnocení (vlastní zpracování) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT analýza 

 zákazníci SR/sebehodnocení 
váha  hodnocení 

bodové  
ohodnocení  

Vnitřní prostředí        

Silné stránky        

široký sortiment jakostí  0,1 5 0,5 

profesionalita zaměstnanců 0,2 5 1,0 

komplexní servis dodávek 0,3 4 1,2 

kvalita dodávek  0,4 5 2,0 

součet     4,7 

Slabé stránky       

cena produktů a služeb 0,4 -5 -2,0 

splatnosti faktur 0,2 -4 -0,8 

rychlost dodávek 0,4 -2 -0,8 

součet     -3,6 

Celkový součet vnitřní prostředí      1,1 

Vnější prostředí        

Příležitosti        

dotace z EU 0,1 4 0,4 

vstup do klastrů významných zákazníků  0,3 4 1,2 

doplnění nových technologií  
pro zpracování plechů  

0,1 2 0,2 

vytvoření klíčových vazeb s dodavateli  0,3 4 1,2 

zavedení systému IS0 9004 0,3 4 1,2 

součet      4,2 

Hrozby        

zhoršení ekonomické situace zákazníků  0,5 -5 -2,5 

vstup nové konkurence na trh/přímá 
obchodní zastoupení současných dodavatelů  

0,5 -4 -2,0 

součet      -4,5 

Celkový součet vnější prostředí      -0,3 

Celkový součet vnitřní/vnější prostředí      0,8 
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14. ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu konkurenceschopnosti nejmenované 

výrobně – obchodní společnosti, která se již 12 let pohybuje na trzích s hutním materiálem, 

zejména v České a Slovenské republice.  

V teoretické části jsem se zabýval odbornou terminologií týkající se oblastí konkurence, 

konkurenceschopnosti, konkurenční výhody a zejména pak SWOT analýzou, jakožto 

důležitým nástrojem strategické analýzy. 

V praktické části své práce jsem nejprve představil sledovanou společnost, její významné 

dodavatele, zákazníky a hlavní konkurenty. Na základě makroekonomických dat jsem pak 

následně přiblížil výkonnosti českého a slovenského trhu a rovněž nastínil stav na těchto 

trzích vzniklý po roce 2008, kdy celosvětovou ekonomiku zasáhla finanční krize. Na základě 

mé vlastní zkušenosti, která je navíc podložena obecnými informacemi o obou trzích, vidím 

jako největší výhodu českých firem, oproti firmám slovenským, jejich dobrou platební 

morálku a vysoký kredit z pohledu kvality výsledných produktů. Velice důležité u českých 

firem je rovněž zaměření se na segment výroby v oblasti energetiky, která i v dnešní nelehké 

době poskytuje možnosti podílet se na zajímavých zakázkách, jak z pohledu rentability, tak i 

z pohledu určité jedinečnosti dodávek. Totiž firma vyrábějící pro energetický průmysl 

získává, za předpokladu naplnění požadavků zadavatele, s velkou pravděpodobností i další 

nové projekty v tomto segmentu výroby a má tak oproti svým konkurentům jistou 

konkurenční výhodu. 

Na základě informací řídicích manažerů a manažerů prodeje podpořených zpětnou vazbou 

zákazníků, kteří pravidelně reagují na firmou zaslané dotazníky spokojenosti, byly v mé 

praktické části sestaveny SWOT analýzy pro oba sledované trhy. Z výsledků je patrné, že by - 

jak v České tak i ve Slovenské republice - zákazníci uvítali zrychlení dodávek, zejména pak 

rychlejší termíny pálení výpalků. Společným jmenovatelem pro zákazníky na obou trzích je 

rovněž tlak na nižší cenu finálních produktů a prodloužení lhůty splatnosti faktur za dodané 

zboží.  

Pro udržení si své pozice a zejména pak pro její zlepšení bych firmě doporučil, aby dbala na 

kvalitu svých zaměstnanců, ti jsou totiž klíčovou složkou, která přináší důležitou přidanou 

hodnotu a je zároveň důležitým nevyčíslitelným základním jměním firmy. Jelikož se za 12 let 

existence firmy společnost několikanásobně rozrostla až na svůj nynější stav tj. cca 200 

zaměstnanců, bude v budoucnu hrát klíčovou roli organizační struktura, delegování 
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pravomocí a motivace dlouhodobých pracovníků firmy. Pro podporu a rozvoj znalostí svých 

zaměstnanců by firma mohla využít některý ze vzdělávacích programů podporovaných a 

dotovaných Evropskou unií. 

Firma by rovněž měla rozvíjet své vztahy s klíčovými zákazníky. V této oblasti bych 

doporučil vstup do různých uskupení, sdružení a klastrů, ve kterých se sdružují její významní 

zákazníci.  

Jelikož v nejbližším horizontu osobně nevidím zlepšení v těžebním a stavebním průmyslu, 

bylo by pro firmu dobré rozvíjet své aktivity v oblasti energetiky a podporovat tak své 

skladové a výrobní možnosti právě pro tento segment výroby. Jako příklad bych uvedl 

zavedení kompozitních tvrdonávarových plechů do svého stabilního skladového sortimentu. 

Kompozitní tvrodnávarové plechy by totiž v budoucnu mohly - díky své vysoké životnosti -

úspěšně nahradit otěruvzdorné plechy, které dnes firma, ale i její konkurence, na trh dodává. 

Kdo tedy přijde s něčím novým, co přinese zákazníkům vyšší užitek, bude mít před 

konkurencí náskok.   

Ze SWOT analýz rovněž vyplývá, že se mnozí manažeři firmy obávají zhoršení ekonomické 

situace. Je těžké predikovat, co nás v této oblasti čeká, je však nutné myslet pozitivně a 

uvědomit si, že i v časech zlých - během ekonomické krize - se na trzích našly úspěšné firmy. 

Má doporučení bych v závěru doplnil o výrok bývalého amerického ministra obchodu Paula 

O´Neilla, který řekl:“ Vynikající firmy nic neomlouvají, nic nezdůvodňují. Od nich nikdy 

neuslyšíte, že se jim nedařilo, protože vývoj ekonomiky byl proti nim. Jednoduše dělají 

všechno pro to, aby byly úspěšné.“ [2] 

Pevně věřím, že se má doporučení shledají s odezvou u vedení společnosti a některá z nich 

využije pro zlepšení si své pozice na trhu s hutním materiálem. 
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