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ÚVOD

Česká republika zaznamenala v posledních letech konjunkturu téměř ve všech 

oblastech ekonomického rozvoje. Nejen z důvodů rozvoje automobilového průmyslu 

došlo i k rozvoji slévárenství, ale i díky novým investicím dochází k dalšímu rozvoji 

hutnictví a stavebnictví.

Po vstupu do EU se ČR řadí mezi nejrychleji se rozvíjející státy. Meziroční 

tempo růstu bylo v roce 2006 6,1 %, pro letošní rok se odhaduje tempo růstu HDP mezi 

4,5 až 4,9 %.

Makroekonomiku ovlivňuje a bude i nadále ovlivňovat vývoj cen strategických 

surovin a energií. V této oblasti se začíná projevovat další globalizace a jen těžko lze 

předpovídat další vývoj. 

Odběratelé požadují kvalitu, flexibilitu, komplexnost dodávek na straně jedné a 

inovaci a vývoj nových produktů na straně druhé. Dodavatelé se monopolizují hlavně 

v oblasti jílů a lupků a jejím důsledkem je tlak na zvyšování cen těchto surovin. Na trh 

razantně vstupují i noví dodavatelé, zejména z Číny.
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Charakteristika vývoje ekonomiky akciové společnosti

Moravské keramické závody a. s. je zaměřena svou produkcí na slévárenství, 

hutnictví a stavebnictví. Všechny tyto obory zaznamenávají konjunkturu, což se 

pozitivně odráží i do ekonomiky akciové společnosti. 

Svou specializací výrobního sortimentu, který tvoří především technická 

keramika se řadí MKZ a.s. Rájec-Jestřebí mezi přední evropské výrobce. Podíl exportu 

do zemí Evropské unie představuje více jak 60 % celkových tržeb.

V minulých letech došlo k další globalizaci v odvětví hutnictví, kdy Evropu 

ovládly dvě velké společnosti US STEEL a MITTAL, kam společnost dodává 

ucpávkové hmoty. Bohužel po určité konjunktuře v letech 2003 a 2004 došlo k poklesu 

výroby železa cca o 7 %, což se již negativně projevilo v ekonomice závodu 02 –

Uhlíkárna (jedná se o výrobky s vysokou rentabilitou). Šamotové a tuhové výrobky pro 

slévárny a kamnářský šamot nezaznamenaly na trzích žádných větších výkyvů.

Bohužel dne 1. dubna 2005 postihl akciovou společnost rozsáhlý požár, který 

zničil linku na výrobu izolačních nepálených tvarovek pod obchodním názvem PERIL. 

Tato skutečnost ovlivnila Podnikatelský záměr na roky 2006-2008 v oblasti tržeb, které 

byly plánovány zhruba na 10 mil. Kč za rok.

Ne vše má na akciovou společnost pozitivní dopad. Celosvětově zvyšující se 

ceny energií se ve společnosti hlavně negativně projevují ve výrobě šamotu. Vzhledem 

k tomu, že společnost vyváží více než 60 % produkce do zahraničí, především do zemí 

EU, dochází zde k negativnímu dopadu vývoje kurzu koruny vůči euru. 

Společnost přijala komplexní opatření v oblasti úspory energií. Na základě 

energetického auditu jsou postupně realizovány investice, které prokazatelně snižují 

energetickou náročnost. V oblasti inovací výrobků připravuje společnost ve spolupráci

s výzkumným pracovištěm nový druh výrobků. K tomuto účelu má společnost 

schválenu žádost o dotaci z fondů EU.
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Akciová společnost MKZ je umístěna v severní bráně chráněné krajinné oblasti 

Moravský kras. Zájmem společnosti je usilovat o co nejpříznivější dopad své činnosti 

na životní prostředí.

            Ochrana přírody a životního prostředí je jedna ze stěžejních věcí, kterou 

společnost řadí na přední místo svého zájmu, a proto se společnost soustředí na tyto 

oblasti:

 redukce či minimalizace odpadů

 snižování spotřeby energií a surovin

 prevence znečištění

 omezení emisí do životního prostředí

 regenerace a recyklace odpadů

 snížení spotřeby nebezpečných látek využitím jejich náhražek

 omezení množství balících materiálů

 zlepšení pracovního prostředí

 udržení hlukové úrovně na stávajících hodnotách.
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

Moravské keramické závody a. s. se svou specializací výrobního sortimentu řadí 

mezi tradiční výrobce žáruvzdorných produktů, které nacházejí uplatnění zejména ve 

slévárnách oceli, litiny a barevných kovů, ve vysokopecních provozech, ve stavebnictví a 

při stavbě krbů a kamen. V roce 2005 se stala majoritním a o rok později jediným 

akcionářem s podílem 100 % akcií společnost SEEIF CR, a. s. Praha. Základní kapitál 

společnosti ve výši 91 523 00, - Kč je tvořen 91 523 kusy kmenových akcií na jméno 

v listinné podobě. V současnosti společnost zaměstnává celkem 310 zaměstnanců, 

z toho nejvíce na Závodě 01 – Rájec, a to 189 zaměstnanců. Výrobky produkují tři 

samostatné závody a to Závod 01 Šamotka, Závod 02 Žárohmoty a Závod 03 Těžby. 

Systému managementu jakosti bylo dosaženo v roce 2000 udělení certifikátu ISO 

9001:1997 a následně v roce 2003 udělení certifikátu ISO 9001:2001 s platností pro 

závody 01 Šamotka, 02 Žárohmoty. Vzhledem ke specifikaci odvětví společnost 

využívá přímého prodeje. Propagační, inzertní a prezenční akce jsou dle okruhu 

působnosti rozčleněny na lokální, republikové a mezinárodní. Podíl exportu do zemí 

Evropské unie představuje více jak 60 % celkových tržeb společnosti. Tržby společnosti 

se pohybují zhruba okolo 300 mil. Kč. 

V současnosti společnost pracuje u výroby šamotu na horní hranici výrobní 

kapacity, čehož následkem je omezování dodávek nebo dokonce odříkávání objednávek 

stávajícím zákazníkům. Také se společnost potýká s fluktuací pracovníků a nižší 

produktivitou práce. Pro diplomovou práci bude velmi důležité detailně zmapovat 

nedostatky společnosti, aby mohlo být navrženo opatření ke zkvalitnění 

marketingového řízení společnosti. 

Cílem diplomové práce je návrh opatření ke zkvalitnění marketingového řízení 

Moravských keramických závodů a. s. Diplomová práce bude obsahovat teoretická 

východiska práce a analýzu současného stavu společnosti. Na základě závěrů vyvozených 

z výsledků analýz provedených v praktické části, bude navrženo opatření ke zkvalitnění 

marketingového řízení společnosti.
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Teoretická východiska práce budou věnována teorii o tom co je to marketing, 

jeho význam, tržní systémy v marketingu, co je to marketingové řízení, cíle 

marketingu. Bude obsahovat také popis analýz potřebných pro praktickou část 

diplomové práce. Jako poslední bude uvedena teorie o taktikách marketingu a kontrole 

řízení samotného marketingu. Uvedená teorie poslouží jako podklad pro provedení 

analýzy současného stavu společnosti.

Praktická část diplomové práce bude obsahovat analýzu současného stavu 

společnosti. Půjde o popis společnosti jako je historie, současnost, organizační 

struktura, složení orgánů společnosti atd. Dále bude v této části provedena analýza 

produktů, analýza cenové politiky společnosti, analýza distribuce, analýza 

komunikačního mixu a analýza lidského činitele. Pro zjištění finančního zdraví 

společnosti bude provedena finanční analýza. Předmětem této kapitoly bude také

provedení SWOT analýzy, analýzy okolí společnosti a to jak makroprostředí tak i 

mikroprostředí. Analýza rizik společnosti poukáže na rizika, která na společnost 

působí a která mohou tak více či méně ohrozit podnikatelskou činnost společnosti. 

Přehled nedostatků současného stavu nás bude informovat o nedostatcích, s kterými se 

společnost v současnosti potýká.

Výsledky z provedených analýz z praktické části budou dále sloužit jako 

podklad pro návrh opatření ke zkvalitnění marketingového řízení společnosti. Návrhy 

se budou týkat oblastí opatření změn produktů, cenové politiky, distribuce, 

komunikace se zákazníkem a lidského činitele. Na závěr bude zhodnocen přínos 

navrhovaného řešení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Teoretická část je věnována marketingovému řízení. Co je to marketingové 

řízení, co ho ovlivňuje, aspekty marketingového řízení, cíle marketingového řízení.

2.1 Úvod do marketingu

Současný marketing vystupuje jako podnikatelská koncepce, která usiluje o 

rovnováhu mezi zákazníkem na jedné straně a manažerem firmy na straně druhé. Cílem 

profesionálního marketingu a jeho heslem je orientace na zákazníka jako takového a na 

jeho uspokojování potřeb. Do jaké míry se společnost přiblíží ke svému zákazníkovi 

může ovlivnit i její další vývoj. Dalším neméně důležitým cílem je tvorba dostatečného 

zisku. Tento zisk dosažený v tržním hospodářství je velmi důležitý pro rozvoj 

společnosti, inovace, investice a mnoho dalších projektů společnosti. (3)

2.2 Význam marketingu

O marketingu můžeme pojednávat jako o vědní disciplíně, která existuje 

v zemích, kde je vyspělá ekonomika. Ovšem své místo nachází také i v ekonomických 

systémech, která jsou méně rozvinuté. Marketing můžeme označit jako prostředek, 

který zvyšuje účinnost vazby mezi společností a zákazníkem. Současný trh se vyznačuje 

svou dynamičností, odběratelé požadují kvalitu, flexibilitu, komplexnost dodávek na 

straně jedné a inovaci a vývoj nových produktů na straně druhé. U konkurence lze 

pozorovat snahy o intenzivnější pronikání na trh. S dobou jde i výzkum nových 

technologií, které nám umožňují rychleji, levněji a kvalitněji vyrábět nové výrobky. 

Dochází ke zkracování doby, kdy považujeme služby nebo výrobky, který byly právě 

zavedeny nebo vyrobeny na trh, za nové. U spotřebitelů také dochází ke změně chování, 

která vychází ze stále více pestřejší nabídky, z které může spotřebitel volit. Rostou i 

jeho nároky na služby a výrobky a dochází také k nárůstu kupní síly. Na trhu existují 

různé nezávislé instituce, které mají za úkol chránit práva a povinnosti spotřebitele,

zkoumají zda výrobky splňují předepsané normy nebo zda nejsou nějak životu 
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nebezpečné či škodlivé. Výsledky provedených testů tyto společnosti vystavují např. na 

internetových portálech nebo vychází ve formě tiskovin. Společnosti z USA, Japonska a 

západní Evropy udávají tón a dynamiku na světovém trhu. Ovšem dochází také k tlaku 

ze zemí jihovýchodní Asie neboť tyto země produkují zboží za velmi nízkých nákladů a 

srovnatelné jakostně i kvalitně se zbožím vyspělých států. (3)

„Firmy již dnes nevystačí s rozhodováním na intuitivní úrovni. Činnost podniku 

musí být podložena odpovídající teorií a musí se opírat o co možná nejdokonalejší 

analytické nástroje, které usnadňují a urychlují rozhodovací procesy a tímto způsobem 

zvyšují naději na získání výhody před ostatními účastníky soutěže. Současný marketing 

slučuje mnoho dříve samostatných funkcí - ovlivňuje vývoj a výrobu, úzce souvisí 

s rozhodováním o rozdělení finančních zdrojů, je prostředkem organizace a řízení 

prodeje a zasahuje i do oblasti personální politiky. Lze tedy říci, že moderní marketing je 

důležitým prvkem řízení podniku nebo organizace s orientací na trh. Účinný marketing 

přináší prospěch nejen firmě, ale i zákazníkovi, neboť mu pomáhá nalézt potřebný 

produkt ve vhodném časovém okamžiku a v místě pro spotřebitele příhodném.“

(3, str.22)

2.3 Tržní systémy marketingu

V marketingu nejsou výměny tvořeny jen např. mezi kupujícími a prodávajícími 

nebo na obecnější úrovni jen mezi přijímajícími a poskytujícími. Trh je místo, kde 

dochází ke střetu mezi osobami a organizacemi, které mohou vstoupit do vztahu mezi 

těmito subjekty za účelem uspokojení svých potřeb, které jsou specifikovány požadavky 

těchto subjektů. Trh tvoří tržní systémy marketingu, které jsou navzájem propojeny a 

které tvoří síť. Na obrázku je znázorněn nejjednodušší tržní systém marketingu. (3)
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Obrázek č. 1: Nejjednodušší tržní systém marketingu

Osoba nebo společnost, která má k dispozici určitou hodnotu, která je 

předmětem zájmu pro jiné osoby nebo společnosti, dá impuls k možnosti zahájení určité 

výměny. Oproti tomu očekává určitou kompenzaci taktéž ve formě určité hodnoty od 

druhé strany. V určitých případech činí společnost nabídku výměny přímo spotřebiteli. 

V tomto vztahu je platba získána přímo. Může se jednat např. o zásilkový prodej, tzv. 

přímý marketing. Jako účelnější a výhodnější se jeví působení přes určité články. Tyto 

články dostávají za zprostředkování určitou platbu. Problém distribuce v těchto 

případech je řešen např. prostřednictvím maloobchodních a velkoobchodních sítí, které 

nabízejí zboží konečnému spotřebiteli. 

Jednotlivé systémy marketingu jsou navzájem v moderní ekonomice propojeny a 

to hlavně prostřednictvím vyhlášek, právních regulací, zákonů, hospodářských smluv a 

dalších podpůrných nástrojů. (3)
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2.4 Řízení marketingové činnosti   

Podle toho jak se společnost dokáže rychle přizpůsobit stále se měnícím 

podmínkám na trhu, podle toho se určuje její úspěšnosti na trhu. Také marketingové 

činnosti, které společnost vykonává, úzce podléhají určitému řízení, které zajišťuje

řízení zdrojů, které slouží dosažení vytyčených cílů. Marketingová činnost má za úkol 

spojení zájmů společnosti, které jsou ekonomické a podmínek, které jsou na daném 

trhu. Ekonomický zájem společnosti slouží jako výchozí bod pro marketing a jeho 

nastudování. Dále se zájmem společnosti umožňuje porozumět a identifikovat 

souvislosti, které jsou spojeny aktivitami a realizací marketingu ve společnosti. (3)

Obrázek č. 2: Model řízení marketingové činnosti 
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2.5 Cíle firmy a cíle jejího marketingu

„Proces řízení vychází z poslání a cílů organizace, které prolínají všemi dílčími 

fázemi řízení. Tyto cíle bývají široké, často obecné povahy a bývají specifické pro 

každou organizaci. Mohou být stanoveny správní radou podniku, ale také mohou být 

uloženy mateřskou organizací a v některých případech vládou. Dalším krokem je 

upřesnění obecně formulovaných záměrů, které vede ke stanovení cílů v oblasti 

marketingu, jimiž mohou být růst zisku, zvyšování tržeb nebo zvyšování podílu na 

trhu, spokojenost zákazníka, prestiž firmy, růst počtu obsloužených klientů apod. 

Firma obvykle mívá více cílů, a proto je účelné je hierarchicky uspořádat od 

nejvýznamnějších k nejméně důležitým.“ (3, str. 45)

2.6 Vnější a vnitřní činitele marketingu

Cíle, které si společnost stanovila i ty cíle z oblasti marketingu, jsou 

ovlivňovány určitými činiteli. Jedná se o vnější a vnitřní činitele.

Vnější činitele

Vnější činitelé jsou takové faktory, jenž působí na společnost z venku a které 

ovlivňují činnost společnosti jen málo kontrolovatelným způsobem. Jedná se o vnější 

činitele, které jsou povahy demografické, ekonomické, politicko-právní, přírodní a 

technologické. 

Demografické činitele

Demografické studie jsou velmi důležitým a nezbytným zdrojem informací

pro marketing, vzhledem ke skutečnosti, že předmětem zájmu z největší části 

marketingu je zákazník. Může se jednat buď o jedince, domácnost nebo také např. o 

jinou zájmovou skupinu osob. Ve studiích jsou důležité takové charakteristiky jako je 

např. věková struktura obyvatelstva, rozmístění obyvatelstva, trend porodnosti a 

úmrtnosti, vzdělání obyvatelstva, styl života, migrace a mnoho dalších charakteristik. 

Tyto charakteristiky jsou používány pro odhad trhu určitého výrobku popřípadě 
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služby. Charakteristiky dále slouží pro odhad velikosti trhu. Využití charakteristik je 

taky např. při odhadu vývoje spotřeby určitého výrobku nebo služby. 

Ekonomické činitele

Důležitou charakteristikou spotřebitele pro marketing je také určení jeho kupní 

síly. Kupní síla zákazníka je dána např. jeho nynějším příjmem, hodnotou úspor nebo 

také možností získání úvěru. Proto je důležité, aby pracovníci marketingu společnosti 

neustále sledovali takové charakteristiky jakými jsou reálné a nominální mzdy, trendy 

vývoje nákladů, které jsou spojeny s životem, míra inflace, nezaměstnanost, index 

spotřebitelských cen a v neposlední řadě i charakter jaký má hospodářský cyklus. 

Pracovníci marketingu by také měli sledovat vývoj těchto charakteristik. Všechny tyto 

vyjmenované činitele ať už negativně či pozitivně působí na kupní sílu obyvatel. Pro 

marketing je jejich znalost nezbytná pro odhad současné koupěschopné poptávky a pro 

odhad této poptávky do budoucna. 

Politicko-právní činitele

Při uskutečňování svých podnikatelských cílů, záměrů a plánů musí společnost 

respektovat a dodržovat zákony, vyhlášky i ostatní právní přepisy. Tyto právní předpisy, 

vyhlášky a zákony určují způsob, jakými zákazníci a společnosti mezi sebou komunikují. 

Výrobci např. ukládají za povinnost poskytovat určité informace týkající se výrobku a to 

vůči zákazníkům, společnosti, zaměstnancům, státu a nebo také vůči životnímu prostředí. 

Mimo tyto stanovené činitele na společnost také působí zájmové, občanské, politické a 

další skupiny, které jsou svou povahu formální a nebo neformální. 

Přírodní a technologické činitele

Z vnějšího prostředí na společnost působí také různé přírodní podmínky. Tyto 

podmínky závisí např. na geografii, klimatickém pásmu kde se společnost nachází, 

dostupnost a rozmanitost nerostného bohatství, které má země k dispozici, na kvalitě 

půdy a mnoho dalších podmínek. Na prvním místě je pro společnost dostupnost 

výrobních zdrojů a jejich cenová relace. Pokud se jedná o vědeckotechnický rozvoj a 
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uplatňování technologií tak je pro společnost velmi důležitá vyspělost ekonomiky 

respektive její stupeň vyspělosti. 

Ostatní vnější činitele

Mimo těchto činitelů, které jsou obecné vnější, na společnost působí celá řada 

organizací jako jsou např. přepravní, skladovací, dodavatelské, hospodářské, obchodní. 

Společnost v rámci marketingu také spolupracuje s agenturami, které se zabývají 

reklamou, poskytováním služeb jako např. marketingový výzkum, poradenství v oblasti 

financí a konzultací. Z vnějšího prostředí na společnost působí také činitel konkurence, 

který má velmi významnou roli při rozhodování společnosti, které do velmi značné míry 

ovlivňuje. 

Vnitřní činitele

Pro společnost je velmi důležité zmapování vnitřních činitelů, které společnost 

ovlivňují a působí na její podnikatelskou činnost. Vnitřní činitelé působí také na 

stanovování cílů a na marketingovou činnost společnosti. Vnitřní činitelé jsou 

označovány jako určité vnitropodnikové faktory, které jsou spojovány s vykonáváním 

hospodářské činnosti a společnost je může bezprostředně ovlivnit. Dochází k určité 

vzájemné interakci mezi vnitřními a vnějšími činiteli. Vnitřní činitele rozdělujeme na 

finanční, technologické, personální a organizační. 

Finanční činitele

Finanční činitele jsou činitele, které souvisí z celkovým finančním stavem nebo 

situací společnosti. Vše je závislé na množství peněžních prostředků, které jsou určeny 

pro marketing. Důležité je rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé nástroje 

marketingu, na výrobky nebo služby, které společnost vyrábí nebo poskytuje. 

Technologické činitele

Produkce společnosti je do značné míry ovlivňována kapacitou strojového 

parku, účelovostí strojového parku, velikostí výrobních či jiných ploch, 
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technologiemi, které jsou pro společnost dostupné, náklady spojovanými s výrobou, 

ochranou životního prostředí a mnoho dalšími.  

Organizační struktura podniku a personální vztahy

Důležitou podmínkou ke kvalitnímu rozhodování ve společnosti je hierarchické 

uspořádání pravomocí, komunikace, řád organizace, řád pracoviště, stanovení úloh a 

vymezení odpovědnosti. Řízení marketingové činnosti se odvozuje od míry koncentrace 

pravomocí. Neméně významným faktorem je ochota spolupracovat a podílet se na 

spoluvytváření zisku, jednota zájmů zaměstnanců, mezilidské vztahy ve společnosti. (3)
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2.7 Analýza spotřebitele a analýza konkurence

Analýza spotřebitele a konkurence je dalším nutným krokem k řízení 

marketingové činnosti společnosti. 

Analýza spotřebitele

Výzkum analýzy spotřebitele zahrnuje celou řadu faktorů. Tyto faktory nám 

odhalují chování a způsob, jakým se individuální odběratelé i spotřebitelé rozhodují ať 

už se jedná o nevýrobní nebo výrobní sféru. Analýza spotřebitele se opírá o statistické 

metody a exaktní matematické metody, dále využívá výsledky výzkumu převážně 

v oblasti sociologie a psychologie. 

Analýza konkurence

Cílem pozorování chování konkurence jsou informace, které zjišťují současnou 

a potenciální rivalitu mezi společnostmi, které si konkurují poskytováním stejného 

nebo podobného výrobku a nebo služby. Cílem je také zmapovat ty podniky, které by 

mohly společnost ohrozit alternativními způsoby uspokojení určitého druhu potřeby. 

A proto by společnost měla neustále srovnávat své produkty a služby, cenovou 

politiku, propagaci, distribuci s marketingem svých konkurentů. Pokud se jí podaří 

odhalit marketing svých konkurentů může vůči nim zvolit přiměřenou strategii a to 

buď agresivní nebo mírnou. 

Od struktury daného odvětví se odvíjí analýza konkurence. V odvětví se sleduje 

počet výrobců a hlavně stupeň odlišnosti produktů. Za homogenní výrobek je označován 

ten, u kterého spotřebitel nevnímá rozdíly od produktů, které pocházejí od jiných 

společností. Oproti tomu když spotřebitel vnímá rozdíly od produktů, které pocházejí od 

jiných společnosti, se jedná o diferencovaný produkt. (3)
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Obrázek č. 3: Klasifikace struktury odvětví

Čistá konkurence

V tomto prostředí existuje mnoho výrobců v jejichž nabídce poskytují produkt, 

který je nediferencovaný. Může se např. jednat o trh s plodinami nebo surovinami. Cenu si 

stanoví trh a nedá se ovlivnit spotřebitelem ani společností neboť na celkovém trhu je 

jejich podíl velmi malý. Cenová konkurence nepřipadá v úvahu, protože kdyby došlo ke 

zvýšení ceny u jednoho z výrobců, způsobilo by to ztrátu zákazníků, kteří by přešli ke 

konkurenci. Snížením ceny pod konkurenční by došlo k poklesu zisku. V delším časovém 

horizontu by došlo k vyřazení z konkurenčního boje. Vliv propagace je velmi nepatrný. 

Monopolistická konkurence

Toto prostředí je specifické velkým počtem drobných výrobců. Tito výrobci nebo 

producenti nabízejí diferencované výrobky nebo poskytují služby jako např. cestovní 

kanceláře, oděvní firmy a další. Vstup na trh je velmi snadný, slabší a neperspektivní 

spolčenosti lze snadno porazit v konkurenčním boji. Dochází zde také k zaměřování se 

na určité specifické skupiny zákazníků, kteří jsou ochotní připlatit za uspokojení svých 

potřeb výjimečným způsobem ovšem za daleko vyšší ceny. 
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Oligopol

Toto prostředí se vyznačuje malým počtem producentů. Spotřebitel vnímá 

rozdíly mezi nabízenými výrobky jako významné. Může se např. jednat o výpočetní 

techniku, nábytkářský průmysl, automobilový průmysl a mnoho dalších. Rozdíly 

spotřebitel vnímá např. v odlišné kvalitě, vlastnostech, estetice, značce, ceně, servisu 

atd. Propagace v tomto prostředí zde hraje velmi důležitou roli. 

Čistý monopol

Jedná se o prostředí kde výrobek vyrábí nebo poskytuje službu jediná 

společnost, u nás je to např. Česká pošta. Společnost má neomezený vliv na trhu, cenu 

produktu si určuje sama. Propagace v tomto prostředí nemá velký význam. Společnost 

si zcela sama také kontroluje prodejní cesty. Bariéry vstupu na tento trh jsou velmi 

značné. Monopol může být např. následkem právní regulace. (3)
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2.8 Marketingový výzkum

„Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a 

interpretaci informací, které slouží jako podklad pro rozhodování v procesu 

marketingového řízení. Výzkum je pro marketing jakýmsi odrazovým můstkem. Bez 

výzkumu podnik vstupuje na trh jako „slepec“. K dobrému marketingu patří bezesporu 

výzkum tržních příležitostí a příprava finančních odhadů, založených na navrhované 

strategii a naznačujících, zda bude návratnost odpovídat finančním cílům podniku. 

Výzkum dovede podnik k pochopení skutečnosti, že za normálních podmínek se 

kupující na každém trhu liší svými potřebami, vnímavými hodnotami a preferencemi.“

(3, str. 78)
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2.9 Taktiky marketingu a kontrola řízení

Taktická rozhodnutí marketingu

Prostřednictvím taktických rozhodnutí je uskutečňována strategie marketingu. 

Tyto taktická rozhodnutí jsou spojována s nástroji marketingu. Na této úrovni řídícího 

procesu jsou vypracovávány určité programy jako např. programy cenové politiky, 

propagace, ke zdokonalení distribučního systému, ke zdokonalení produktů, k vývoji 

nových výrobků a služeb a mnoho dalších. 

Hodnocení a kontrola

Hodnocením a kontrolou výsledků činnosti bývá zpravidla zakončen proces 

řízení, který se týká marketingové činnosti. Tyto výsledky jsou poté promítány zpětně 

do stanovení cílů společnosti, strategického plánování, do realizace programů 

marketingu a do analýz. 

Kontrola je součástí každého řídícího procesu, která má charakteristiky 

logičnosti a přirozenosti. Výsledky marketingové činnosti, které se podrobují určitému 

rozboru ve většině společností, jsou posuzovány z krátkého, ale i  dlouhého časového 

hlediska. Z krátkodobého hlediska je prováděna kontrola každý měsíc nebo maximálně 

čtvrtletně. Za tento časový interval se srovnávají skutečné a plánované tržby, náklady a 

zisk na marketing, celkový podíl společnosti na trhu. Manažerům se naskýtají dvě 

otázky při provádění kontroly a při úpravě programu, který má za úkol řídit distribuci, 

produkt, cenu a propagační činnost: Může být dosaženo stanovených cílů 

prostřednictvím programů, které byly sestaveny? Mohla by být určená strategie 

uskutečněna rychlejšími, lepšími a levnějšími programy, které existují? 

Samotná strategie společnosti náleží kontrole a následné korekci v delším 

časovém intervalu. Jedná se o reakce na změny, které probíhají na daném trhu, a také 

změny, které probíhají uvnitř společnosti hlavně v oblasti personální, financí a 

technologií. Dlouhodobou kontrolu ve společnosti, která má charakter nezaujatosti, 
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provádí auditor, který musí být ovšem nezávislý. Tímto auditorem zpravidla bývá 

odborník z nějaké konzultační instituce. (3)
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Analýza současného stavu společnosti je věnována popisu společnosti a vnitřní 

analýze společnosti. Vnitřní analýza společnosti obsahuje: analýzu produktu, analýzu 

cenové politiky společnosti, analýzu distribuce, analýzu komunikačního mixu, analýzu 

lidského činitele, finanční analýzu, analýzu okolí společnosti, SWOT analýzu, analýzu 

rizik společnosti a přehled nedostatků současného stavu společnosti. 

3.1 Popis společnosti

Popis společnosti nás informuje o její historii, současnosti a o základních 

informacích jako je např. základní kapitál, předmět podnikání, organizační struktura, 

složení orgánů společnosti a mnoho dalších. 

3.1.1 Historie

„Továrna 

vyrábějící šamot v 

Rájci, Závod 01 –

Šamotka, se využívala 

původně jako cihelna. 

Byla postavena v roce 

1907 a pracovalo v ní 

asi 70 dělníků. V roce 1911 byla tato cihelna přebudována na výrobu šamotu. 

     Po druhé světové válce byla výroba šamotu obnovena, od roku 1947 nastala 

etapa rozsáhlejší modernizace – byla vybudována nová administrativní budova závodu, 

šatny pro zaměstnance, závodní jídelna, rampa, přípravna, zámečnické dílny a závod byl 

vybaven novými moderními lisy.

Nejrozsáhlejší rekonstrukce započala v roce 1959 za plného provozu a v roce 

1961 byla vybudována nová výrobní hala a tunelová pec. Výrobní kapacita závodu se 

zdvojnásobila. Další větší investice byla zahájena v únoru 1992. V průběhu roku byla 
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zrekonstruována hala se třemi moderními vozokomorovými pecemi místo původních 

kruhových pecí. Koncem 90. let provedla akciová společnost rekonstrukci přípravny 

hmot. Poslední rozsáhlá investice byla realizována v roce 2005, kdy byla uvedena do 

provozu nová tunelová pec.

1.4.2005 postihl výrobní halu izolačních tvarovek PERIL rozsáhlý požár. Hala 

byla zcela zničena, zachovala se jen část výrobní linky, kterou se později podařilo 

zrekonstruovat a výrobu PERILU přemístit a obnovit. Na místě zničené haly vyrostla 

během roku 2006 hala nová, která je v současné době vybavována novými 

technologiemi a v roce 2008 by zde měla být zahájena výroba šamotových topných těles 

a jiných produktů.

Pro vývoj a výrobu žlabových a bezvodých ucpávkových hmot byl vybudován 

nový závod – Závod 02 - Žáruvzdorné hmoty v Rájci. Realizace projektu byla zahájena 

v roce 1986 a v červnu 1989 byl závod uveden do provozu. Kapacita závodu byla 

projektována pro tehdejší potřeby žlabových i ucpávkových hmot všech vysokopecních 

provozů bývalého Československa. V současnosti je závod plně automatizován a 

produkuje celou řadu výrobků určených zejména pro vysokopecní provozy. 

Na Závodě 05 - Svitavy byla v roce 1943 založena akciová společnost 

PLATINON Třemešná na výrobu tuhových kelímků. V roce 1949 převzaly tuto továrnu 

MKZ Rájec. Výroba tuhových kelímků se postupně rozšířila o výrobu tuhových zátek, 

sicalových zátek, různých tvarovek a v neposlední řadě o výrobu lehčených, tepelně 

izolačních tvarovek IZOSPAR. Rozsáhlá modernizace tohoto závodu se uskutečnila ve 

druhé polovině 90. let výstavbou nových pálících agregátů a rekonstrukcí sušáren a 

svitavský závod se tak stal jedním z významných výrobců tuhových výrobků v České 

republice.

1.1.2007 byl závod 02 Žáruvzdorné hmoty v Rájci sloučen se závodem 05 

Svitavy. Vznikl tedy nový závod, nazvaný Závod 02 - Žárohmoty, který má dva 

provozy: jeden v Rájci a druhý ve Svitavách.
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Provoz Lažánky – původně zde podnik vyráběl a pálil šamotové a tuhové zboží a 

od 60. let je výroba specializována na šamotové, dinasové a sligrovací hmoty.

První zachovalé zprávy o těžbě jílů a železných rud na Rudicku jsou z roku 

1720. Suroviny sloužili pro Blanenské železárny. V 60.letech byla zahájena těžba a 

úprava slévárenských písků v Dolní Lhotě, vznikl tak další výrobní závod – Závod 04 –

Těžby a úpravnictví. Písky se upravují vodním tříděním do požadovaných 

granulometrií. V současné době se těží zejména ložisko ve Spešově, ložisko v Dolní 

Lhotě se postupně dotěžuje a současně jsou prováděny rozsáhlé rekultivace. 

V souvislosti se spojováním závodů 02 a 05 došlo i k přejmenování a 

přečíslování závodu Těžby a úpravnictví. Od 1.1. 2007 byl závod přejmenován na 

Závod 03 – Těžby.

Po znárodnění, vyhlášeném 28.10.1945, byl podnik začleněn do Moravských 

keramických závodů, n.p. Brno a poté, v roce 1978, se stal součástí MŠLZ Velké 

Opatovice.

Na základě žádosti vedení závodu rozhodlo ministerstvo výstavby a stavebnictví 

dne 29. března 1990, že dnem 1. dubna 1990 vznikly znovu Moravské keramické 

závody Rájec-Jestřebí, které se v rámci první vlny privatizace staly od 6.5.1992 

akciovou společností.“ (10)

3.1.2 Současnost

Dnešní MKZ, a.s. zaměstnává ve třech závodech okolo 310 pracovníků a je 

producentem a dodavatelem řady žáruvzdorných výrobků, které souvisejí převážně 

s hutnictvím, se slévárenským a ocelářským průmyslem a používají se také ve 

stavebnictví a kamnářství. Základní jmění společnosti činí cca. 200 mil. Kč a roční 

obrat společnosti je okolo 300 mil. Kč. Společnost patří mezi nejvíce prosperující 

společnosti v okrese Blansko.
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3.1.3 Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: Moravské keramické závody a.s., se sídlem v v Rájci-Jestřebí

     Spešovská 243, IČ 469 00 985

Společnost založena 6. května 1992

Základní kapitál: 91 523 000,- Kč

Kapitálová účast

SEEIF CR, a. s., Vodičkova 5/12, Praha 2         100,00 %

Předmět podnikání

Společnost bude vykonávat následující předmět činnosti:

1. Hornická činnost v rozsahu zák. č. 61/1988 Sb., § 2 písm.:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

c) zřizování, zajišťování a likvidace výhradních důlních děl a lomů,

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených 

    v písmenech b) až d),

i) důlně měřičská činnost

2. Výroba keramiky, tuhových výrobků, keramických, žlabových a ucpávkových hmot

3. Zámečnictví

4. Silniční motorová doprava osobní

5. Silniční motorová doprava nákladní

6. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb

7. Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce za účelem neveřejné přepravy věcí
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8. Terénní úpravy, zemní, výkopové a demoliční práce

9. Opravy motorových vozidel

10. Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako    

toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní 

prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilující

11) Velkoobchod.
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3.1.4 Organizační schéma MKZ a. s. RájecJestřebí (platné od 1. 1. 2007)

Graf č. 1: Organizační schéma MKZ a. s.
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3.1.5 Složení orgánů společnosti

Představenstvo společnosti

Ing. Milan Čvanda

předseda představenstva

Miloslav Navrátil

člen představenstva

Jiří Mareš

člen představenstva

Ing. Jiří Langer

člen představenstva

JUDr. Oldřich Vašina

člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Tadeáš Kufa, MBA, CSs.

předseda dozorčí rady

Miroslav Bednář

člen dozorčí rady

Ing. Jana Růžičková

člen dozorčí rady



35

3.2 Vnitřní analýza společnosti

Vnitřní analýza obsahuje analýzu společnosti v oblasti výroby, cenové politiky, 

distribuce, komunikační mixu, lidského činitele. Dále také obsahuje finanční analýzu, 

analýzu okolí společnosti, SWOT analýzu, analýzu rizik, kterým společnost čelí. Na 

závěr této subkapitoly je přehled nedostatků současného stavu.

3.2.1 Výrobková analýza

Výrobní sortiment je tvořen celou řadou produktů, od šamotových výrobků, přes 

žáruvzdorné hmoty, prané, sušené a kopané písky až po grafitové výrobky. Tyto 

výrobky produkují tři samostatné výrobní závody:

Závod 01 Šamotka

„Závod 01 Šamotka se sídlem v areálu Moravských keramických závodů 

v Rájci-Jestřebí se zabývá výrobou a prodejem šamotových výrobků, keramických 

filtračních systémů a tepelně-izolačních tvarovek se zaměřením zejména na 

slévárenství, kamnářství a stavebnictví. Sortiment šamotových výrobků se dělí na 3 

základní skupiny a to šamot stavební, kamnářský a licí. 

Šamotové výrobky pro slévárny (šamot licí) doplňují keramické filtrační 

systémy a filtrační boxy vhodné k filtraci hliníku a litiny a také ochranné nátěry 

keramických povrchů nebo prostředky ke zvýšení čistoty tekutého kovu a udržování 

pánví nebo licích cest v čistém a provozuschopném stavu.

Kamnářský šamot vyráběný z plastiky a drolenky je doplněn šamotovými tmely 

a maltami dodávanými v suchém či pastovitém stavu. K povrchovým úpravám se nabízí 

minerální dekorativní omítkové směsy.

Stavební šamot a lehčené tepelně-izolační tvarovky je možné dodat pro běžné 

použití do teplot 750 až 1200°C, ale také pro více namáhané prostředí s teplotami do 

1730°C. Doprovodným výrobkem jsou malty a tmely doporučené k pojení stavebních 

tvarovek. Zvláštní skupinu tvoří šamotové tvarovky se zabudovanou topnou spirálou, 
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které se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi a jsou součástí topidel 

určených k ekologickému vytápění pobytových místností.“ (11)

Závod 02 - Žárohmoty Rájec-Jestřebí

Závod 02 Žárohmoty je rozdělen do dvou provozů:

Provoz Rájec-Jestřebí

„Zvýšené požadavky vysokopecních provozů na kvalitu a bezpečnost 

opravárenských hmot si vyžádaly výstavbu nového výrobního provozu na žlabové 

dusací hmoty a bezvodé ucpávkové hmoty. Tento plně automatizovaný provoz, 

vystavěný v Rájci-Jestřebí, zahájil výrobu v červnu 1989. Žlabové dusací hmoty, 

ucpávkové hmoty a sušené písky jsou jeho nosným programem.

Žlabové dusací hmoty jsou používány převážně jako pracovní vrstva 

v železových a struskových žlabech, částečně také v hlavním korytě za odpichovým 

otvorem. Novou generací žlabových hmot jsou žárobetony. 

Intenzifikace chodu vysokých pecí klade stále větší požadavky na bezvodé 

ucpávkové hmoty. V současné době jsou používány ucpávkové hmoty s dehtovým 

pojivem nebo pojivem kombinovaným s pryskyřicí. Do budoucna se očekává rozšíření 

bezvodých ucpávkových hmot na bázi pryskyřičných pojiv s omezenou expozicí zdraví 

škodlivýchlátek na člověka a životní prostředí. 

Sušené písky jsou součástí nosného programu závodu. Písky společnost dodává 

pytlované na paletách nebo ve vacích v pěti zrnitostech. 

Výroba tmelů a malt pro kamnáře a přísad do tavenin v ocelárnách a slévárnách 

doplňuje výrobní program provozovny v Rájci-Jestřebí.



37

Provoz Svitavy

Druhý provoz se nachází ve Svitavách a produkuje široký sortiment zboží 

určený pro slévárenský a hutní průmysl: zejména grafitošamotové, grafitokorundové a 

sicalové zátky a výlevky, monoblokové zátky, grafitové kelímky GEPARD a tepelně 

izolační tvarovky IZOSPAR.“ (11)

Závod 03 - Těžby a úpravnictví Dolní Lhota

„Závod 03 Těžby a úpravnictví se sídlem v Dolní Lhotě u Blanska provádí těžbu 

a zpracování nerostných surovin. Provozuje úpravnu v Dolní Lhotě a povrchový 

polojámový lom ve Spešově.Zabývá se výhradně těžbou a zpracováním pískovců.

Sortiment výrobků obsahuje dvě základní skupiny a to písky prané a písky 

kopané. Prané písky jsou křemičité, tříděné vodní cestou do pěti základních zrnitostních 

frakcí. Do písků kopaných patří dva druhy neupravených glaukonitických písků, písek 

zásypový a upravený (jednostupňovým drcením) písek křemičitý. Písky zařazeny do 

kategorie písky slévárenské, odpovídají ČSN 721200 a ČSN 721210.

Z hlediska použití jsou výrobky závodu vhodné zejména pro slévárenství 

(výroba forem a jader), betonářskou výrobu (povrchy betonových výrobků), 

povrchovou úpravu kovů (tryskání), filtrační zařízení vody (bazény, koupaliště), 

zahradnické substráty. Dále společnost dodává tři zrnitostní frakce praných křemičitých 

písků pro sportovní hřiště. Používají se na povrchy beachvolleyballových nebo 

golfových hřišť, zakládání a údržbu trávníků a sportovišť.“ (11)

Výrobky jsou expedovány volně ložené z úpravny v Dolní Lhotě. Sušení i 

expedici všech pěti frakcí praných křemičitých písků zajišťuje závod 02 Žárohmoty a 

dodává je pytlované (50 kg) nebo ve vacích (1 000 kg).
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3.2.1.1 Jakost výrobků

Jakost nabízených produktů je základním pilířem akciové společnosti Moravské 

keramické závody. Kvalitě výrobků věnují zaměstnanci maximální pozornost od 

sjednání smlouvy až po jejich expedici a servis. 

Suroviny, polotovary i výrobky jsou 24 hodin denně podrobovány důkladné 

kontrole jakosti s cílem zajistit spokojenost zákazníka. 

3.2.1.2 Politika jakosti

Veškerou činnost společnosti orientovat na uspokojování požadavků a potřeb 

zákazníka, které se týkají především technických a užitných vlastností výrobků,

spolehlivosti a pohotovosti dodávek.

Spokojenost zákazníka je předpokladem k prosperitě společnosti, ke zlepšení 

konkurenční pozice a podílu na trhu.

Základní kritériem výběru dodavatelů je stabilní jakost, spolehlivost a 

pohotovost jejich dodávek.

Cílevědomou prací získávat zaměstnance pro cíle společnosti a měnit tak její 

kulturu, podporovat rozvoj znalostí a způsobilostí ke kvalifikovanému plnění 

odpovědnosti v systému jakosti.

3.2.1.3 Certifikát systému managementu jakosti

Orientací společnosti k principům systému managementu jakosti bylo dosaženo 

v roce 2000 udělení certifikátu ISO 9001:1997 a následně v roce 2003 udělení 

certifikátu ISO 9001:2001 s platností pro závody 01 Šamotka, 02 Žárohmoty.
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3.2.1.4 Izolační tvarovky IZOSPAR

Izolační tvarovky IZOSPAR se používají jako izolace nálitků ve slévárnách. 

Vyrábí se jako lehčený šamot na bázi spalování dřevěných pilin při výpalu v mase 

šamotu.

Vyrábí se ve formě:

Tvarovek  - kruhových bandáží pro menší odlitky, připravuje se výroba oválné bandáže

Normálek  - pro konstrukční účely v podobě cihel C25/65 a plátku C25/35

- pro větší nálitky v podobě „knihy“ (cihly a plátky s perem a drážkou)

Pro zákazníka má použití těchto tvarovek řadu výhod: 

 hospodárnější využití tekutého kovu (izolační vlastnosti), 

 snížení pracnosti při výrobě forem,

 snížení nákladů na výrobu nálitků.

Objemově se jedná o největší výrobu v rámci celého sortimentu Svitav.

Téměř veškerá kapacita výroby byla dodávána na tuzemský trh, na export 

(Slovensko) směřuje necelé 1 % výroby. V posledních letech  se zvýšil podílu exportu, 

zejména na Slovensko, zájem byl projeven i v Anglii (CARO) a Rakousku (Voest 

Alpine).

Situace na trhu

Na tuzemském trhu působí řada firem s různým sortimentem a kvalitou. 

Společné pro tyto společnosti je výroba zboží, které slouží jako izolace nálitků ve 

slévárnách. Konkurenci lze rozdělit do několika skupin:

1) Výrobci lehčeného šamotu pro konstrukční účely. Sortimentně se jedná o 

normalizované tvary – cihly, plátky, klíny. Tyto tvarovky se vyrábí v několika 

jakostních známkách s různou objemovou hmotností a jsou určeny i pro trvalé 

zabudování do staveb.
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Keramika Letovice 

MŠLZ Velké Opatovice

2) Výrobci izotermických tvarovek. Mají široký sortiment tvarů bandáží, podstavců, 

nástavců, vyrábí se různými technologiemi z různých materiálů:

Refrasil Třinec – tvarovky na bázi spalování polystyrenu

Keraunion Teplice – sibralové tvarovky určené pro izolaci nálitků pro 

hliníkárenský průmysl

STYROKERAM – německý výrobce lehčeného šamotu o nižších objemových 

hmotnostech a širokém tvarovém sortimentu (ohrožení především ve Žďasu).

3) Výrobci exotermických tvarovek. Výhodou těchto tvarovek je to, že nemají pouze 

izolační vlastnosti, ale naopak teplo i uvolňují. Cena těchto tvarovek je výrazně vyšší, 

tvarový sortiment velice bohatý. Dodavatelé jsou vesměs zahraniční:

FOSECO – dodává jednotlivé tvarovky i celý systém (Calpur) pro filtrování, 

zejména oceli

Jodovit – nepůsobí na tuzemském trhu
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Analýza Životního cyklu

Z hlediska životního cyklu se jedná o sortiment ve fázi růstu, který je oživen 

probíhajícími opatřeními zvýšení kapacity výroby, vylepšením kvality výrobku a šíře 

sortimentu.

Graf č. 2: Životní cyklus výrobku

Prodej
(Zisk)

  zavádění růst    zralost       útlum

(Ztráta) Čas (t)

BCG matice

V matici BCG se normálky nacházejí v kvadrantu dojných krav, který je 

specifický velkým podílem růstu na trhu a vysokou rentabilitou. Tvarovky se nacházejí 

na pomezí mezi kvadranty otazníky a dojné krávy. 

Graf č. 3: BCG matice
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Svou specializací výrobního sortimentu, který tvoří především technická 

keramika se řadí MKZ a.s. Rájec-Jestřebí mezi přední evropské výrobce. Na tento fakt 

poukazuje podíl exportu, který představuje více jak 60 % celkových tržeb většinou do 

zemí Evropské unie.
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3.2.1.5 Energetické zabezpečení

Základní energetické potřeby podniku jsou pokrývány těmito médii.

Tabulka č.1: Rozložení zdrojů energií

Rozložení zdrojů energií

1. Zemní plyn 87,5 %

2. El. Energie 10,0 %

3. PHM 2,5 %

Zemní plyn společnost využívá z 82 % ve výrobní technologii a z 18 % jako 

tepelný zdroj pro vytápění budov a objektů. Záměrem společnosti je neustále 

optimalizovat a zefektivňovat sušící a vypalovací procesy, u kterých je nejvyšší 

energetická náročnost. Společnost pro rok 2008 počítá se spotřebou zemního plynu 

zhruba ve výši 25 mil Kč.

Elektrická energie je využívána ve všech výrobních i nevýrobních oblastech. 

Největším dílem je využívána pro pohon elektrických motorů strojního zařízení. 

Společnost provádí každý rok optimalizaci regulačního systému odběru elektrické 

energie tak, aby byl efektivně rozložen požadovaný příkon, což společnosti umožňuje i 

při nárůstu výkonu zachovat stávající hodnotu rezervovaného příkonu. Společnost pro 

rok 2008 počítá se spotřebou elektrické energie zhruba ve výši 7,5 mil Kč.

Pohonné hmoty jsou ve společnosti používány pro osobní služební automobily, 

nákladní automobily, těžební stroje, vysokozdvižné vozíky, lokomotivu a jako separační 

prostředek pro strojní vytváření a formování výrobků. Společnost používá následující 

druhy pohonných hmot: motorová nafta, bezolovnatý benzín, olovnatý benzín, petrolej. 

Nejvíce je využívána motorová nafta a to z 82,1 %. Společnost již dále nebude používat 

olovnatý benzín, který sloužil pro pohon zastaralých vysokozdvižných vozíků, které 

byly nahrazeny novými. Společnost pro rok 2008 počítá se spotřebou pohonných hmot 

zhruba ve výši 4,25 mil Kč.
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Vzhledem k současnému i plánovanému technologickému procesu společnost 

tento trend využití energetických potřeb zachová i do budoucna. Nejdynamičtější 

situace se jeví v nákladech na zemní plyn, kde dodavatelé reagují na změny světových 

cen plynu. Proto je pro společnost prioritou úspora spotřeby zemního plynu, který tvoří 

největší položku spotřeby. U energií dochází v ČR k zásadní změně, kdy začala 

převládat poptávka nad nabídkou elektrické energie, což se rovněž negativně projevuje 

ve vyšší ceně. 
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3.2.1.6 Ekologie

Pro úspěšné dosažení environmentální politiky se akciová společnost zaměřuje 

na tyto oblasti: 

 redukce či minimalizace odpadů

 snižování spotřeby energií a surovin

 prevence znečištění

 omezení emisí do životního prostředí

 řádné hospodaření s emisními povolenkami

 regenerace a recyklace odpadů místo jejich likvidace

 snížení spotřeby nebezpečných látek využitím jejich náhražek

 omezení množství balících materiálů

 zlepšení pracovního prostředí

 udržení hlukové úrovně na stávající hodnotě

Vodní hospodářství

Prioritou akciové společnosti ve vodním hospodářství je zachovat a dle možností 

i zlepšit stávající úroveň kvality odpadních a povrchových vod . V současné době 

vyhovují všechny vody stanoveným limitům. Nejnáročnější úkol, kterému je třeba 

věnovat neustálou pozornost, je ochrana pitných spodních vod na závodě 03 Těžby 

formou striktního dodržování daných nařízení a řádů týkajících se této problematiky. 

Akciová společnost se řídí požadavky vodního zákona, zákona o vodovodech a 

kanalizacích a prováděcích vyhlášek o kvalitách povrchových, odpadních vod a pitné 

vody.

Ovzduší

Na základě legislativy zákona o ovzduší a prováděcích vyhlášek o podmínkách 

provozování tepelných zdrojů jsou prováděna měření emisí na zvláště velkých zdrojích, 

velkých zdrojích a středních zdrojích. Vydáním nové vyhlášky se všechny Zvlášť velké 

a Velké zdroje dostaly do kategorie Středních zdrojů, z čehož vyplývá změna periody 

měření emisí z roční na tříletou.
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Emise skleníkových plynů

V roce 2008 začalo druhé obchodovatelné období s emisemi skleníkových 

plynů. Na toto období bylo akciové společnosti přiděleno 4 920 t CO2, což je o 30 % 

méně, než za první obchodovatelné období. Proti tomuto rozhodnutí akciová společnost 

podala odvolání na ministerstvo životního prostředí. Pokud nedojde k navýšení, bude 

nutné dokupovat povolenky. 

Odpady

Největší pozornost akciová společnost věnuje předcházení vniku odpadů a 

následně snaze o maximální třídění a recyklaci vzniklých odpadů. 

Obaly

Produkce obalů se odvíjí od celkového množství prodaného zboží. Snahou 

akciové společnosti je minimalizace množství obalového materiálu vhodným výběrem 

dodavatele, avšak v souladu s požadavky na zachování jeho ochranných vlastností. 

Zpětný odběr použitých obalů je zajištěn prostřednictvím autorizované firmy EKO-

KOM Praha, která využívá rozsáhlou síť sběren ve většině měst naší republiky. 

Ochrana přírody a životního prostředí je jedna ze stěžejních věcí, které akciová 

společnost řadí na přední místo svého zájmu. Pro dodržování stanovených limitů a emisí 

se akciová společnost řídí zákony a prováděcími vyhláškami. U vodního hospodářství je 

to např. vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 174/2001 

Sb., prováděcí vyhláška o kvalitách povrchových vod a odpadních vod č. 61/2003 Sb., 

pitné vody č. 376/2000 Sb. V oblasti ovzduší se společnost řídí zákonem o ovzduší č. 

86/2002 Sb., prováděcími vyhláškami 352/2002 Sb., 356/2002 Sb. o podmínkách 

provozování tepelných zdrojů.
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3.2.2 Analýza cenové politiky společnosti   

Ceny jsou stanovovány na základě kalkulace (náklady + marže). Obchodní 

marže se pohybuje zhruba okolo 20 % avšak není pro všechny výrobky stejná a pevně 

daná. Mění se podle potřeb a podle druhu výrobku.

Tabulka č. 2: Vývoj tržeb v letech 2002 - 2006

2002 2003 2004 2005 2006

Tržby z prodeje

zboží

13 503 6 751 8 004 15 085 11 802

Tržby za prodej vl. 

výrobků a služeb 217 604 224 272 251 411 232 331 279 428

Tržby z prodeje dl. 

neh. a hmotného m. 525 697 1 214 3 293 1 221

Tržby z prodeje c.

papírů a podílů 1 588 0 0 0 0

Celkem 233 220 231 720 260 629 250 709 292 451

Hodnoty uvedené v tabulce jsou v celých tisících Kč.

Podíl exportu do zemí Evropské unie představuje více jak 60 % celkových tržeb 

společnosti. Jedná se převážně o tyto země: Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie, 

Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Španělsko, Francie, Slovinsko, Turecko, Belgie, U. K., 

Chorvatsko, Irán, Rumunsko, Bulharsko a další. Z tabulky je patrné, že tržby mají 

růstové tendence. V roce 2010 společnost počítá s tržbou okolo 330 mil. Kč.
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3.2.3 Analýza distribuce

Distribuční politika společnosti se liší podle segmentů trhu. Většinu produkce 

firma prodává přímo ze závodů ovšem záleží na druhu výrobku a na předem 

domluvených podmínkách s odběrateli. Samozřejmě na to má i vliv zda se jedná o 

výrobek, který je určen pro domácího odběratele či zahraničního odběratele. Společnost 

využívá i možnosti distribuce přes nezávislé dovozce, kteří dodají zboží na požadované 

místo.

Přímý prodej u potencionálních zákazníků probíhá telefonickým kontaktováním, 

faxem nebo emailem. V případě kladné reakce zákazníka dojde k obchodní schůzce, kde 

se jedná o podrobnostech možné spolupráce.

Vzhledem ke složitosti problematiky cílových zákazníků není nepřímý prodej 

společností využíván. 
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3.2.4 Analýza komunikace

Předmětem analýzy komunikace je reklamační proces výrobků, propagace, 

inzerce a prezenční akce společnosti. 

3.2.4.1 Reklamační proces výrobků v a. s. MKZ Rájec-Jestřebí

Odpovědnost za zabezpečení činností spojených s reklamací odběratelů má ve 

společnosti výrobně obchodní ředitel. Na základě neshody dodávky s požadavky 

zákazníka má odběratel právo na plnění reklamace.

Proces reklamace

 VOŘ zajišťuje zaevidování reklamací, rozdělení na zahraniční a tuzemské, jejich 

roztřídění na jakostní a ostatní (tj. množstevní /váhová manka/, rozbití při 

přepravě apod.) a vybavuje je průvodním dokladem.

 Reklamaci označenou jako „ostatní“ řeší příslušní pracovníci obchodu tj. 

projednávání se závody, zjišťování příčin reklamace až po návrh na řešení.

 Jakostní reklamace jsou příslušným pracovníkem obchodu předávány 

s průvodním dokladem vedoucímu útvaru řízení a kontroly jakosti. Vedoucí 

ÚŘKJ zajišťuje vyřešení reklamace a vrací ji s průvodním dokladem 

příslušnému pracovníkovi obchodu.

 Příslušný pracovník obchodu sleduje termín vrácení průvodního dokladu 

reklamace a ve lhůtě (obvykle 15 dnů) sděluje zákazníkovi, zda je reklamace 

uznána nebo z jakých důvodů se zamítá. Je-li nutno reklamaci doplnit nebo 

důvody vedoucí k reklamaci ověřit u odběratele, vyžádá si příslušný pracovník 

obchodu u odběratele potřebné doklady nebo dohodne termín návštěvy a další 

postup ke konečnému vyřízení reklamace.
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 V případech přiznaných nároků odběratele z reklamace zabezpečuje příslušný 

pracovník obchodu vystavení podkladů pro vypořádání (dobropis apod.).

 Při vrácení reklamovaného zboží zpět do MKZ, a. s., Z 01 a Z 02 SY přijme 

vrácené reklamované zboží aktivací na sklad nedokončené výroby, Z 02 RJ a 

Z 03 přijme vrácené reklamované zboží aktivací na sklad hotové výroby. 

Následně se reklamované výrobky přetřídí standardním způsobem, projdou 

výstupní kontrolou a výrobky shodné jsou převedeny do hotové výroby. 

 Každou reklamací vráceného zboží jednotlivý závod po přetřídění vyhodnocuje 

a informuje příslušného pracovníka obchodu o počtu vadných výrobků. Tato 

informace je doplněna příslušným pracovníkem obchodu do přehledu reklamací 

1x za pololetí pro potřeby hodnocení systému managementu jakosti.

 Je-li odběratelem sjednáno nové plnění, přetřídění apod. nese odpovědnost za 

splnění nároků odběratele vyplývajících z reklamace, výrobní závod. Příslušný 

pracovník obchodu sleduje dodržení sjednaných termínů a konečné vyřízení 

reklamace. Každý pracovník obchodu před oznámením výsledku odběrateli toto 

předloží a zkonzultuje s příslušným ředitelem závodu a výrobně obchodním 

ředitelem. 

 Výrobně obchodní ředitel předává 1x za čtvrtletí vedení a. s. přehled o přijatých

a vyřízených reklamacích, vyčíslení škody. 

Analýza poznatků vyplývajících z reklamačního procesu poskytuje informace, 

které jsou podkladem pro provedení opatření odpovídajících důsledkům neshody nebo 

potencionálním důsledkům neshody. Veškeré záznamy o reklamacích eviduje a 

archivuje příslušný pracovník obchodu po dobu minimálně 5 roků. Na základě analýzy 

údajů z reklamačního procesu a vyhodnocení příčin reklamací jsou průběžně 

společností přijímána opatření ve výrobě vedoucí k eliminaci potencionálních 

neshodných výrobků ve výrobním procesu. 
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3.2.4.2 Propagace, inzerce, prezenční akce a. s. MKZ Rájec-Jestřebí

Oddělení marketingu společnosti navrhuje a realizuje účast na doporučených 

propagačních, inzertních a prezenčních akcích, dle okruhu působnosti rozčleněných na 

lokální, republikové a mezinárodní. 

Propagace

 katalogové listy a katalogy – základní propagační materiály, jejichž 

prostřednictvím společnost ve vícejazyčných mutacích prezentuje sortiment 

jednotlivých výrobkových skupin. Za jejich tvorbu, jazykovou redakci, výrobu a 

distribuci odpovídá oddělení marketingu. Za obsahovou náplň a správnost 

odpovídají ředitelé jednotlivých závodů a. s.

 elektronická média – základním prvkem propagačních aktivit společnosti v této 

oblasti je tvorba webových stránek, doplňujícími jsou registrace na 

specializovaných informačních serverech. Za obsahovou náplň a správnost 

vložených dat odpovídá oddělení marketingu.

Inzerce

 lokální inzerce – společnost ji využívá jen v omezeném rozsahu k zajištění 

odbytu jednotlivých sortimentních skupin dle okamžitých potřeb. Za obsahovou 

náplň a správnost vložených dat odpovídají ŘZ 01, 02 a 03. Za realizaci 

odpovídá oddělení marketingu.

 republiková inzerce – společností je využívána k oslovení odborné veřejnosti, 

ve většině případů s doprovodným odborným článkem. Za obsahovou náplň a 

správnost vložených dat odpovídá autor článku, za grafické ztvárnění a realizaci 

dopovídá oddělení marketingu.

 mezinárodní inzerce – jedná se o oslovení odborné veřejnosti v mezinárodním 

měřítku. Tento druh inzerce je realizován v rámci registrací v informačních 

serverech.
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Prezenční akce

 výstavy a veletrhy – společnost se pravidelně účastní specializovaných veletrhů 

v ČR FOND-EX Brno, v zahraničí GIFA Dusseldorf, popř. dalších. Dále se 

společnost fakultativně případně pasivně účastní specializovaných výstav 

v rámci středoevropského regionu. Rozhodovací pravomoc o aktivní či pasivní 

účasti náleží vedení společnosti, za přípravu a realizaci odpovídají pracovníci 

marketingu.

 firemní dny – jedná se o tradiční setkávání s předem stanoveným okruhem 

zákazníků na společensko-pracovní úrovni. Obsahovou náplň určuje vedení 

společnosti na základě doporučení ŘZ 01, 02, 03 a pracovníků marketingu.

 odborné semináře – společnost pořádá v místě sídla společnosti specializované 

akce, zaměřené na propagaci a seznámení jednotlivých okruhů obchodních 

partnerů s novými i tradičními výrobky a způsobem jejich užití. Za obsahovou 

náplň, doporučenou pracovníky oddělení marketingu, odpovídají ŘZ 01, 02, 03 

a vedoucí technického rozvoje. Za přípravu a realizaci po schválení konání 

vedením společnosti odpovídá oddělení marketingu.

 sponzorské aktivity – společnost využívá tuto vizuální formu prezentace na 

základě finanční či materiálové podpory sportovních, kulturních a 

společenských aktivit příslušných organizací. Rozhodovací pravomoc náleží 

vedení společnosti. Oddělení marketingu navrhuje, připravuje, realizuje 

schválené sponzorské akce a kontroluje plnění příslušných smluvních 

ustanovení.

Společnost každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu na propagaci zhruba okolo 

700 000 Kč. Tato částka bývá v letech, kdy probíhají zahraniční veletrhy a výstavy 

navyšována zhruba o 200 000 Kč až 300 000 Kč. V roce 2008 nejsou pořádány žádné 

veletrhy, protože se konají každý druhý rok. 
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3.2.5 Analýza lidského činitele

Analýza lidského činitele se zabývá personální strategií a oblastí lidského 

rozvoje. 

3.2.5.1 Personální strategie

Personální strategie je ve společnosti sestavována a směřována tak, aby 

v maximální možné míře přispívala ke zvyšování produktivity práce a to zejména 

naplňováním opatření v neproduktivních činnostech a návazném efektivním využíváním 

pracovní síly. Hlavním úkolem v personální oblasti je i nadále zvyšování podílu 

zaměstnanců, kteří pracují podle norem spotřeby. 

V návaznosti na výrobu a prodej jsou v závodech přizpůsobovány stavy 

zaměstnanců jednotlivých kategorií. V závodu 01 se zachovává stav zhruba okolo 189

dělníků a to zejména z důvodu realizace záměru dvousměnného provozu na nakládce a 

vykládce u vozokomorových pecí. Z důvodu navýšení výrobního plánu v závodu 02 

provoz Svitavy došlo k nárůstu jednoho pracovního místa tj. na 24 dělníků. 

Zaměstnanost v závodu 03 Těžby postupně klesá, neboť je to stav, který odráží 

dlouhodobý záměr omezování těžeb a postupný přechod pouze na rekultivační činnosti. 

3.2.5.2 Oblast rozvoje lidských zdrojů 

Na rozvoj odborných znalostí a způsobilostí zaměstnanců formou řízeného 

vzdělávání jsou stanoveny každoroční náklady, které se pohybují kolem 700 tis. Kč. 

Tato částka není zavazující, finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou 

poskytovány podle potřeby. 

V současnosti pracuje v akciové společnosti okolo 310 zaměstnanců. Z toho je 

zhruba 73 % dělníků a 27 % technicko-hospodářských pracovníků. Společnost má za 

dlouhodobý cíl zlepšování pracovního a životního prostředí, snižování fluktuace, 

dodržování a zlepšování systému bezpečnosti práce v celkové výši nákladů minimálně 

1 mil. Kč ročně. 
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3.3 Finanční analýza společnosti

Finanční analýza akciové společnosti poukazuje na finanční zdraví v letech 2002 

až 2006. Informace důležité pro finanční analýzu jsem čerpal z výročních zpráv.

3.3.1 Horizontální a vertikální analýza

Byly zjišťovány změny u vybraných položek finančních výkazů za 5 let, 

konkrétně pro rok 2002 až 2006. Horizontální analýza se také označuje jako analýza 

trendu. Vertikální analýza zobrazuje procentní vyjádření vybraných položek 

z finančních výkazů např. na celkových aktivech, na celkových pasivech atd. 

Horizontální analýza 

Tabulka č.3: Horizontální analýza

2002 2003 2004 2005 2006

Aktiva celkem - 1,99 % 1,66 % 14,86 % 0,41 % 3,10 %

Stálá aktiva - 5,19 % 0,66 % 25,56 % 6,05 % - 8,48 %

Oběžná aktiva 3,10 % 3,06 % 0,92 % - 8,25 % 24,58 %

Vlastní kapitál 6,19 % 8,99 % 6,33 % 7,23 % - 39,59 %

Cizí kapitál - 16,95 % - 17,56 % 44,40 % - 16,97 % 143,72 %

Vertikální analýza

Tabulka č. 4: Vertikální analýza

2002 2003 2004 2005 2006

Stálá aktiva 55,85 % 55,31 % 60,46 % 63,85 % 56,61 %

Oběžná aktiva 43,55 % 44,15 % 38,79 % 35,44 % 42,83 %

Vlastní kapitál 72,36 % 77,59 % 71,83 % 76,71 % 44,93 %

Cizí kapitál 27,43 % 22,41 % 28,17 % 23,29 % 55,07 %
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Vybrané položky horizontální a vertikální analýzy poukazují na majetkovou 

strukturu akciové společnosti. Z vypočítaných hodnot je patrné, že stálá aktiva převažují 

nad oběžnými aktivy, což potvrzuje fakt, že se jedná o kapitálově těžkou firmu. U 

stálých aktiv můžeme pozorovat mírně klesající hodnotový trend. Hodnoty stálých aktiv 

vychází z objemu investic a odpisů. V dlouhodobém finančním majetku společnosti 

jsou také zahrnuty akcie společnosti Pražské služby a. s. ve výši 35 018 tis. Kč. Akciová 

společnost zatím nepočítá s jejich prodejem. V roce 2006 došlo k nárůstu oběžných 

aktiv, který je dán hlavně mírným nárůstem zásob. Nárůst zásob je dán nárůstem 

nedokončené a hotové výroby pro potřebu operativního předzásobení a tedy pro 

okamžité krytí požadavků zákazníků. Objem krátkodobých pohledávek ke konci 

každého období odpovídá nárůstu tržeb, nikoliv však pohledávkám po lhůtě splatnosti. 

V posledním sledovaném roce razantně poklesl vlastní kapitál a to na 44,93 %. V roce 

2006 proběhla výplata dividend 90 miliónů Kč a podle toho jak se akcionář rozhodne 

bude i nadále výplata dividend z nerozděleného hospodářského výsledku z minulých let 

pokračovat. Oproti poklesu vlastního kapitálu vzrostl cizí kapitál na 55,07 %. Akciová 

společnost chce tento poměr stabilizovat na úrovni 50 %. Cizí zdroje jsou na 

financování levnější než zdroje vlastní. Financování cizími zdroji je i o dlouhodobé 

stabilitě společnosti a důvěře financujících bank. 

3.3.2 Ukazatele LIKVIDITY a ZADLUŽENOSTI

Ukazatele likvidity

Likvidita je jeden ze základních pilířů existence společnosti. Jedná se o 

schopnost společnosti dostát svým závazkům.

Tabulka č. 5: Ukazatele likvidity

2002 2003 2004 2005 2006

Běžná likvidita 6,4315 5,7069 4,6273 4,8000 3,355

Pohotová likvidita 3,5871 3,1438 2,3073 2,3136 1,8531

Okamžitá likvidita 0,6546 0,4215 0,3461 0,3958 0,5033
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Běžná likvidita vypovídá o situaci kdyby podnik přeměnil všechny svoje oběžná 

aktiva na finanční hotovost, kolikrát by došlo k uspokojení svých věřitelů. Doporučená 

hodnota je 2 až 3. Pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv aktiva, které jsou 

nejméně likvidní jako jsou suroviny, polotovary, materiál atd. Doporučená hodnota 1 až 

1,5. Okamžitá likvidita zobrazuje schopnost uhradit závazky, které jsou právě splatné. 

Doporučená hodnota 0,2 až 0.5

Ukazatele zadluženosti

Zadluženost posuzuje z dlouhodobého hlediska finanční strukturu společnosti. 

Tabulka č. 6: Ukazatele zadluženosti 

2002 2003 2004 2005 2006

Celková zadluženost 0,2742 0,2241 0,2817 0,2323 0,5506

Koeficient samofinancování 0,7236 0,7759 0,7183 0,7671 0,4494

Koeficient úrokového krytí 14,3955 32,5128 70,5672 21,5083 13,3121

Součet hodnot celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování by podle 

doporučených hodnot měl dosáhnout hodnoty 1.

3.3.3 Poměrové ukazatele AKTIVITY A RENTABILITY

Poměrové ukazatele aktivity a rentability zobrazují jak efektivně společnost 

hospodaří se svým majetkem. Pokud by společnost měla přebytek majetku docházelo by 

ke snižování disponibilního zisku, k vysokým nákladům na majetek a to by vedlo 

k neefektivnosti hospodaření společnosti. Oproti tomu kdyby společnost hospodařila 

s nedostatkem majetku směřovalo by to k odmítání zakázek a také by docházelo ke 

snižování disponibilního zisku. Proto musí společnost najít takovou ideální majetkovou 

strukturu, při které nedochází k těmto situacím. 
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Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity zobrazují kolikrát se ve stanoveném časovém intervalu obrátí 

určitý druh majetku. Výslednou hodnotou je doba obratu nebo počet obrátek. 

Tabulka č. 7: Ukazatele aktivity

2002 2003 2004 2005 2006

Obrat celkových aktiv 0,9807 0,9644 0,9428 0,8955 1,0223

Obrat stálých aktiv 1,7559 1,7438 1,5595 1,4025 1,8038

Obrat zásob 5,0926 4,8639 4,8649 4,8776 5,3344

Doba obratu zásob 70,6908 74,0139 74,2731 73,8069 67,4869

Doba obratu pohledávek 67,9119 64,8372 57,2067 50,6615 60,7042

Doba obratu závazků 16,2984 13,7612 20,3109 18,1109 25,5497

Doporučená hodnota u obratu celkových aktiv je 1,6 až 3. Ideálním stavem u 

obratu zásob jsou co nejvyšší hodnoty, ovšem minimální přípustná hodnota musí být 

rovna 1. Optimální hodnoty pro dobu obratu zásob a dobu obratu pohledávek jsou 

takové hodnoty, které jsou co nejnižší.

Ukazatele rentability

Jedná se o poměření celkového zisku se zdroji, které byly použity na jeho 

dosažení. 

Tabulka č. 8: Ukazatele rentability

2002 2003 2004 2005 2006

ROI 0,0757 0,1011 0,0859 0,0609 0,0756

ROA 0,0452 0,0676 0,0538 0,0583 0,0310

ROE 0,0624 0,0871 0,0749 0,0759 0,0691

ROS 0,0461 0,0701 0,0571 0,0651 0,0304



58

ROI doporučené hodnoty 0,12 až 0,15. ROA poměřuje zisk z celkových aktiv 

avšak není brán ohled na to z jakých zdrojů byla aktiva financována. ROE hodnotí jaká 

je výnosnost kapitálu, který do podnikání vložili akcionáři nebo vlastníci. ROS říká 

kolik nám přinese 1 Kč tržeb zisku.

3.3.4 Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů hodnotí snadno a rychle celkové finanční zdraví 

společnosti. Výstupem je jediná hodnota, která se pak porovnává s doporučenou 

hodnotou. Tyto soustavy poměrových ukazatelů konkrétně Altmanův index finančního 

zdraví a index IN 01, které jsem použil, zobrazují věrný obraz finančního zdraví 

akciové společnosti.

Altmanův index finančního zdraví

Tabulka č. 9: Altmanův index finančního zdraví

2002 2003 2004 2005 2006

Altmanův index finančního zdraví 2,3 2,5 2,2 2,2 1,7

1,2< nevytváří hodnotu, směřuje k bankrotu, dlouhodobě neudržitelný stav; 1,2 

až 2,9 – tzv. šedá zóna, nevytváří hodnotu, ale nesměřuje k bankrotu, společnost má 

jisté finanční potíže; >2,9 zdravá společnost, silná.

V roce 2006 je vidět pokles na hodnotu 1,7 z předchozích hodnot pohybujících 

se kolem hodnoty 2,2. Tento pokles byl způsoben navýšením cizích zdrojů 

na 156 871 000 Kč. V předchozích letech se cizí zdroje pohybovaly zhruba mezi 

53 685 000 Kč a 77 522 000 Kč.
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Index IN 01

Tabulka č. 10: Index IN 01

2002 2003 2004 2005 2006

Index IN 01 1,9 2,9 4,1 2,3 1,3

0,75< společnost směřuje k bankrotu, netvoří žádnou hodnotu; 0,75 až 1,77 –

šedá zóna; >1,77 finančně zdravá společnost.

V roce 2004 došlo k nárůstu finančního zdraví společnosti, což naznačuje 

vypočítaná hodnota 4,1. Tento stav byl způsoben nízkými nákladovými úroky, které 

činily 335 000 Kč. V ostatních letech se tyto úroky pohybovaly mezi 745 000 Kč a 

1 618 000 Kč. 

Jako hlavní zdroje financování akciová společnost používá čistý zisk a odpisy. 

Díky příznivým ukazatelům v oblasti zisku, jako nejdůležitějšího zdroje cash flow, si 

společnost vytváří dostatečný objem finančních zdrojů pro své investice, výplatu 

dividend a splátky stávajících úvěrů. Na tvorbu zdrojů pro cash flow má vliv i pracovní 

kapitál jako jsou zásoby, pohledávky a závazky. Lze předpokládat, že společnost bude i 

nadále finančně stabilizována a pozitivně hodnocena financujícími bankami a 

podnikatelskou sférou.
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3.4 Analýza okolí společnosti

Analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti podává přehled o faktorech, 

které ovlivňují a působí na podnikání společnosti. 

3.4.1 Makroprostředí

Makroekonomické okolí společnosti:

Mírné zpomalení světové konjunktury

Ke globální dynamice stále výrazně přispívají asijské ekonomiky, zejména Čína 

a Indie. Růst v eurozóně , které v roce 2006 dosáhl nejvyšších hodnot od roku 2000, by 

se měl v následujících letech stabilizovat okolo 2 %.

Mírné zpomalení růstu české ekonomiky

Česká ekonomika se i nadále pohybuje po růstové trajektorii nad úrovni 

potenciálního produktu. V následujícím období se očekává postupné uzavírání kladné 

produkční mezery a návrat k potenciálnímu produktu spojený s mírným zpomalením 

růstu HDP. Zatímco v roce 2006 dosahovalo tempo růstu HDP 6,1 % pro rok 2008 se 

toto tempo odhaduje  na 4,9 %.

Zhodnocení směnného kurzu koruny k euru

Významným faktorem ovlivňujícím obchodní aktivity společnosti je i nadále 

vývoj směnného kurzu koruny k euru, u něhož se předpokládá pokračování dlouhodobé 

tendence k nominálnímu i reálnému zhodnocování.

Nepříznivý vývoj cen surovin a energií

V důsledku energetické a surovinové náročnosti odvětví je vývoj cen energií a 

surovin pro společnosti klíčový. S vysokými cenami surovin, zejména ropy a od nich se 

odvíjejících cen ropných derivátů je dle predikce MFČR nutné počítat dlouhodobě.
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Chystané vládní reformy

V podnikatelském prostředí a zejména na trhu práce se v blízké době projeví 

chystané reformní návrhy vlády, jako je plánovaná úprava zdanění příjmů, reforma 

sociální politiky státu, změny systému nemocenského pojištění apod.

3.4.2 Mikroprostředí

Mikroekonomické okolí společnosti:

Konkurence

Na trhu lze pozorovat snahy o maximalizaci výnosů ze synergických efektů a 

finalizace výrob do řetězců a strategických aliancí, které jsou zaměřeny na 

sofistikovanější výrobky v souladu s požadavky trhu. Vznikem těchto řetězců a aliancí 

na straně konkurence dochází k posílení vyjednávacích pozic s dodavateli i odběrateli, 

výrobní pružnosti spočívající ve využívání disponibilních kapacit a tím i k posílení 

schopnosti plnit požadavky odběratelů. Na trhu probíhá restrukturalizaci výrob spojená

s modernizací technologických zařízení, která je podporována i dotacemi fondů EU. 

Postupující modernizace provozů  vytváří prostor pro vznik nových komparativních 

výhod výrobců jak v oblasti kvalitativních a specifických vlastností produktů, tak ve 

snížení doby obratu zásob a tedy zkráceni výrobního cyklu.

Největším konkurentem v Česku je společnost PD-Refractories CZ se svým 

širokým sortimentem lehčených izolačních šamotových tvarovek pálených i 

nepálených, zejména typu ŠL7/90, který je kvalitativně srovnatelný s Perilem. 

Druhým velkým konkurentem v Česku je společnost Keravit, která má ovšem 

vyšší ceny a nabízí převážně v zahraničí.

Na polském trhu působí snad jediný výrobce společnost WZMO, která je 

jednoznačným leaderem a v tomto teritoriu jsou nastoleny velmi nízké ceny, které 

pronikají i do okolních zemí včetně České republiky.
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Odběratelé

Ze strany odběratelů se stále více zvyšují požadavky na kvalitu produkce, stejně 

jako na flexibilitu a operabilitu dodávek. Pro tržní subjekty je klíčové ustálení 

obchodních vazeb s cílem nalezení spolehlivých a dlouhodobých obchodních partnerů 

schopných s dodávkami nabídnou a zajistit také komplexní doprovodné služby, jako 

spolupráci na inovacích stávajících a vývoji nových produktů s vyšší užitnou hodnotou.

Dodavatelé

Monopolizace firem na dodavatelském trhu je trendem, který se projevuje již po 

dobu několika let a tento trend stále v současnosti pokračuje. Tato problematika se týká 

zejména dodávek jílů a lupků a jejím důsledkem může být tlak na další zvyšování cen 

těchto surovin. Průběžně dochází k odtěžování některých ložisek nerostných surovin 

(grafit, korund, SiC, jíly) u některých obchodních partnerů v ČR a naopak k nárůstu 

dovozu těchto surovin do eurozóny z asijských zemí, zejména z Číny. V důsledku 

tohoto vývoje společnost očekává omezení dodávek od tradičních tuzemských 

dodavatelů, na druhé straně však bude docházet k otevírání trhu a nárůstu nabídky 

těchto surovin z geografický vzdálenějších zdrojů, zejména z asijských oblastí.

Situace uvnitř společnosti

Vzhledem k vysoké materiálové a energetické náročnosti odvětví se velmi 

negativně projevuje ve výrobě následně i v cenové politice nárůst cen vstupů, zejména 

energií. Klíčovým problémem pro společnost je nalezení takového řešení, které by tuto 

nákladovou zátěž rozložilo mezi výrobce a zákazníka takovým způsobem, aby cena 

byla zákazníkem akceptovatelná. Na druhou stranu se společnost snaží najít takové 

řešení, aby nebyly celé tyto náklady započteny na vrub obchodní marže.

Dalším problémem je poměrně vysoká fluktuace pracovníků na fyzicky 

náročných manuálních pozicích, která by mohla být do jisté míry vyřešena chystanými 

vládními reformami sociální politiky. 
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Z makroekonomického okolí na společnost působí zejména nepříznivý vývoj cen 

surovin a energií vzhledem k náročnosti odvětví na tyto zdroje. Na společnost nemalou 

měrou působí také zhodnocování směnného kurzu koruny k euru, probíhající a chystané 

vládní reformy, mírné zpomalení světové konjunktury a mírné zpomalení růstu české 

ekonomiky. 

Z mikroekonomického okolí na společnost působí konkurence, odběratelé, 

dodavatelé a také situace uvnitř firmy. V oblasti konkurence dochází k seskupování a 

spolupráci stávajících výrobců a k vytváření aliancí za účelem poskytnout komplexní 

produkt. Stále více roste  význam služeb jako jeden z konkurenčních nástrojů. Výrobky 

konkurenčním bojem a probíhající modernizací získávají lepší kvalitativní a specifické 

vlastnosti. Ze strany odběratelů se zvyšují požadavky na kvalitu produkce, flexibilitu, 

operabilitu a komplexnost dodávek. Dochází také k nárůstu významu požadavků na 

doprovodné služby jakou jsou inovace a vývoj nových produktů. Na trhu probíhá 

monopolizace některých dodavatelů a s tím je i spojený tlak na nárůst cen surovin. 

V ČR dochází k odtěžování ložisek a tedy i k poklesu nabídky stávajících tuzemských 

dodavatelů. Situace by se měla zlepšit pronikáním nových dodavatelů na evropský trh, 

zejména z Číny. V rámci vnitropodnikové situace dochází k růstu nákladové zátěže 

v souvislosti s růstem cen energií, také kontinuálně roste zakázková náplň. Společnost 

dlouhodobě řeší fluktuaci pracovníků na fyzicky náročných manuálních pozicích.
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3.5 SWOT analýza

SWAT analýza společnosti podává přehled o silných a slabých stránkách 

společnosti, o příležitostech a hrozbách, se kterými se společnost na trhu setkává.

3.5.1 Silné stránky

 vysoká variabilita a tím i míra diverzifikace rizika

Výrobní sortiment podniku je zaměřen na čtyři hlavní oblasti odbytu: hutnictví, 

slévárenství, kamnářství a výroba topných zařízení (topné elementy). Tato 

značná šíře sortimentu nabízí možnost pokrýt ztráty z recese jednoho odvětví 

nárůstem produkce pro odvětví expandující, případně postupně přecházet 

z výroby neperspektivních produktů na nové, perspektivnější produkty i v rámci 

jednoho odvětví (kamnářství, slévárenství).

 šíře sortimentu pro slévárenský průmysl a pro kamnáře

Jak pro odběratele z řad sléváren tak pro kamnáře nabízí společnost celou řadu 

produktů, které umožňují kompletaci dodávek tak, že jsou schopny zastřešit 

kompletně potřeby odběratele.

 pevné vazby s tradičními odběrateli

Např. firmy SUPERFIRE, KRAUSE, U.S.STEEL Košice a Smederevo a další. 

Tyto vazby umožňují snazší implementaci nových nebo modifikovaných 

výrobků, znamenají dobré reference pro společnost a často i stabilní zajištění 

odběrů na dlouhá časová období.

 ekonomická stabilita společnosti

 proexportní politika

 certifikace ISO 9001

 možnost výhodnější zakázkové výroby
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3.5.2 Slabé stránky

 produkce na hranici výrobních kapacit

V současnosti společnost pracuje u výroby šamotu na horní hranici výrobní 

kapacity, čehož následkem je omezování dodávek nebo dokonce odříkání 

objednávek stávajícím zákazníkům. Tato skutečnost má samozřejmě obrovský 

negativní dopad na obchodní vztahy s odběrateli.

 nepružné dodací termíny

Dlouhé dodací termíny jsou následkem přetížených kapacit výroby hlavně u 

šamotu.

 fluktuace pracovníků a nižší produktivita práce

Specifika odvětví a stávající technologie výroby vyžadují poměrně vysoké 

procento uplatnění fyzicky náročné manuální práce, která je na trhu práce 

vnímána jako neatraktivní. Výsledkem je vyšší fluktuace pracovníků na těchto 

neatraktivních pracovních pozicích a tím i nižší produktivita práce.

 nepružné reakce na podněty trhu

 nesolventnost některých odběratelů

3.5.3 Příležitosti

 posílení pozic na trhu licího a kamnářského šamotu

Důsledkem plánovaného zahájení výroby topných elementů v nové výrobní hale

a k plánovanému navýšení vypalovacích kapacit dojde od poloviny roku 2008 

k navýšení celkové výrobní kapacity závodu 01. V návaznosti na tuto situaci 

bude možné posílit pozice na trzích licího i kamnářského šamotu navýšením 

dodávek stávajícím zákazníkům, případně získat pro tyto sortimentní skupiny 

nové zákazníky.
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 možnosti získání většího tržního podílu na trhu topných elementů

Od poloviny roku 2008 má společnost naplánováno zahájení výroby topných 

elementů v nové výrobní hale, čímž se kapacita výroby těchto produktů 

několikanásobně navýší.

 možnosti proniknutí na trh ucpávkových hmot Francie, Belgie, Německa, 

Ukrajiny a Ruska

Společnost zahájila spolupráci s externím obchodním partnerem na výzkumu 

trhu ucpávkových hmot ve Francii, Belgii a Německu, jejímž cílem je nalezení 

nových potenciálních odběratelů této sortimentní skupiny a následné navázání 

obchodní spolupráce s nimi.Trh Ruska a Ukrajiny v oboru hutnictví představuje 

velký potenciál. 

3.5.4 Hrozby

 nesolventnost odběratelů

O nesolventnosti některých odběratelů vypovídají výše pohledávek po termínu 

splatnosti. U některých odběratelů společnost zvažuje řešení problému 

s platbami za zboží prostřednictvím smluvních penalizací, pojištění plateb nebo 

převedením pohledávek na třetí osobu.

 monopolizace dodavatelů

Monopolizace na straně dodavatelů se projevuje v nárůstu cen nakupovaných 

surovin a týká se zejména tuzemských dodavatelů jílů a lupků.

 zhodnocování směnného kurzu koruny k euru a s ním spojené kurzovní ztráty

Posilování CZK vůči EUR se negativně projevuje ve vývozních cenách. Zatímco 

většina surovin je nakupována v tuzemsku a tedy za CZK, téměř 65 % tržeb 

tvoří platby v EUR. Kurzové ztráty jsou vyrovnávány forwardovými obchody na 

převod eura na CZK.
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 dlouhotrvající trend nárůstu cen elektřiny a plynu

Vzhledem k energetické náročnosti odvětví se dlouhodobý rostoucí trend ve 

vývoji cen energií stal trvalou hrozbou pro hospodaření společnosti.

 konkurence

 vznik požáru

 vytěžení surovinových ložisek

Silnou stránkou společnosti je její ekonomická stabilita a certifikace ISO 9001. 

Vzhledem k vyráběnému sortimentu, který je zaměřen na oblasti odbytu v hutnictví, 

slévárenství, kamnářství a výrobě topných zařízení, může tak společnost touto vysokou 

variabilitou portfolia výrobků snížit a diverzifikovat riziko ztráty. Důležité je také 

udržování pevných vazeb s tradičními odběrateli. 

V současné době společnost pracuje u výroby šamotu na horní hranici výrobní 

kapacity. Důsledkem tohoto stavu je odříkání objednávek zákazníkům nebo jejich 

omezování. S výrobou šamotu jsou spojeny i nepružné dodací termíny vlivem přetížení 

výrobní kapacity. Společnost se potýká i s problémem fluktuace pracovníků. Tyto 

popsané problémy se jeví jako slabá stránka společnosti.

Důsledkem plánovaného zahájení výroby topných elementů v nové výrobní hale 

došlo k celkovému navýšení výroby závodu 01. Pro společnost je to příležitost  jak 

posílit pozici na trhu licího a kamnářského šamotu, získat větší tržní podíl na trhu 

topných elementů a rozšířit tak okruh svých zákazníků. Další příležitostí pro společnost 

je možnost proniknutí na trh ucpávkových hmot do Francie, Belgie, Německa, Ukrajiny 

a Ruska.

Hlavní hrozbou pro společnost je dlouhotrvající trend nárůstu cen elektřiny a 

plynu vzhledem k energetické náročnosti odvětví. Společnost se také potýká se 

zhodnocováním směnného kurzu koruny k euru a s ním spojeným kurzovním ztrátám, 

protože téměř 65 % tržeb tvoří platby v EUR. 
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3.6 Analýza rizik společnosti

MKZ, a. s. čelí celé řadě rizik. Byla vybrána jen některá z nich a popsána. 

3.6.1 Výpis rizik a jejich eliminace

R1 - vývoj cen surovin a energií

V důsledku energetické a surovinové náročnosti odvětví je vývoj cen energií a 

surovin pro společnosti klíčový. Tato skutečnost se stala trvalou hrozbou pro 

hospodaření společnosti. S vysokými cenami surovin, zejména ropy a od nich se 

odvíjejících cen ropných derivátů je dle predikce MFČR nutné počítat dlouhodobě.

Eliminace rizika: výběr vhodných dodavatelů.

R2 - konkurence

Na trhu lze pozorovat snahy o maximalizaci výnosů ze synergických efektů 

a finalizace výrob do řetězců a strategických aliancí, které jsou zaměřeny na 

sofistikovanější výrobky v souladu s požadavky trhu. Vznikem těchto řetězců a aliancí 

na straně konkurence dochází k posílení vyjednávacích pozic s dodavateli i odběrateli, 

výrobní pružnosti spočívající ve využívání disponibilních kapacit a tím i posílení 

schopnosti plnit požadavky odběratelů.

Eliminace rizika: neustálým porovnáváním cen s konkurencí upravovat prodejní ceny za 

účelem dosažení požadovaného objemu tržeb cílového trhu s požadovanou mírou zisku, 

nabízet množstevní diskont pro povzbuzení prodeje, zdokonalit zákaznický servis, 

individuální přístup.

R3 - produkce na hranici výrobních kapacit

V současnosti firma pracuje u výroby šamotu na horní hranici výrobní kapacity, 

což je následkem omezování dodávek nebo dokonce odříkání objednávek stávajícím 
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zákazníkům. Tato skutečnost má samozřejmě obrovský negativní dopad na obchodní 

vztahy s odběrateli.

Eliminace rizika: rozšíření výrobní kapacity.

R4 - nepružné dodací termíny

Dlouhé dodací termíny jsou následkem přetížených kapacit výroby hlavně u 

šamotu.

Eliminace rizika: zvýšení výrobních kapacit.

R5 - fluktuace pracovníků a nižší produktivita práce

Specifika odvětví a stávající technologie výroby vyžadují poměrně vysoké 

procento uplatnění fyzicky náročné manuální práce, která je na trhu práce vnímána jako 

neatraktivní. Výsledkem je vyšší fluktuace pracovníků na těchto neatraktivních 

pracovních pozicích a tím i nižší produktivita práce.

Eliminace rizika: dostatečná motivace pracovníků prostřednictvím výhod, prémií, 

bonusů, zdokonalení sociální politiky firmy.

R6 - nesolventnost odběratelů

O nesolventnosti některých odběratelů vypovídají výše pohledávek po termínu 

splatnosti.

Eliminace rizika: smluvní penalizace, pojištění plateb nebo převod pohledávek na třetí 

osobu.

R7 - monopolizace dodavatelů

Monopolizace na straně dodavatelů se projevuje v nárůstu cen nakupovaných 

surovin a týká se zejména tuzemských dodavatelů jílů a lupků. Na trh razantně vstoupí i 

noví dodavatelé, zejména Čína.
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Eliminace rizika: výběr vhodného dodavatele.

R8 - zhodnocování směnného kurzu koruny k euru a s ním spojené kurzovní ztráty

Posilování CZK vůči EUR se negativně projevuje ve vývozních cenách. 

Eliminace rizika: vyrovnávání kurzovních ztrát forwardovými obchody na převod eura 

na CZK.

R9 - vznik požáru

V neposlední řadě společnost musí počítat s rizikem možnosti vzniku požáru 

vzhledem k povaze podnikání.

Eliminace rizika: dodržování protipožárních předpisů a podnikových pravidel, pojištění 

pro případ vzniku požáru.
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3.6.2 Rizikové pozice společnosti

Graf č. 4: Rizikové pozice společnosti

Žádné z těchto specifikovaných rizik nemá pro akciovou společnost totální 

dopad na ztrátu. Největší vliv má na společnost konkurence, nepříznivý vývoj cen 

surovin a energií a momentálně i produkce na hranici výrobních kapacit u výroby 

šamotu. Neopomenutelný vliv na společnost má i zhodnocování směnného kurzu 

koruny k euru a s ním spojené kurzovní ztráty.
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3.7 Přehled nedostatků současného stavu

Jako hlavním nedostatkem se kterým se společnost potýká v současné době je 

produkce na hranici výrobních kapacit. Konkrétně se jedná o výrobu šamotu v Závodu 

01 Šamotka. Následkem tohoto stavu je omezování dodávek nebo dokonce i 

v některých případech odříkání objednávek stávajícím zákazníkům. Tato skutečnost má 

samozřejmě obrovský negativní dopad na obchodní vztahy s odběrateli. 

Dalším současným nedostatkem společnosti jsou nepružné dodací termíny. 

Tento nedostatek je opět spojován s výrobou šamotu v Závodu 01 Šamotka. Dlouhé 

dodací termíny jsou následkem přetížených kapacit ve výrobě šamotu. 

Společnost se také potýká s vyšší fluktuací pracovníků na neatraktivních 

pracovních pozicích a následkem toho je nižší produktivita práce. Tento stav je 

způsobem vzhledem ke specifikaci odvětví a stávajícími technologiemi výroby, které 

vyžadují poměrně vysoké procento uplatnění fyzicky náročné manuální práce, která je 

v současné době na trhu práce vnímána jako neatraktivní. 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ          

MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Navrhované opatření ke zkvalitnění marketingového řízení společnosti se týkají 

návrhů v oblasti produktů, cenové politiky, distribuce, komunikace se zákazníkem a 

lidského činitele. 

4.1 Návrh opatření změn ve výrobkové oblasti

Ke zkvalitnění v oblasti výroby se pro jednotlivé výrobní závody doporučuje:

4.1.1 Závod 01 Šamotka

 zvýšit objem prodeje v technických jednotkách v určeném nosném sortimentu –

výrobky s vysokým krycím příspěvkem s výrobky lisované z drolenky (výlevky, 

ZT), za účelem dosažení větších tržeb,

 maximalizovat realizační ceny na trhu – za účelem pokrytí meziročního růstu 

nákladů a také za účelem zajištění požadované rentability tržeb,

 zajistit potřeby odběratelů po do GO pece.

4.1.2 Závod 02 Žárohmoty

 intenzivně hledat nové trhy pro ucpávkové a žlabové hmoty (Rusko, Ukrajina, 

Bosna a Hercegovina), za účelem rozšíření působnosti společnosti na trhu

 zahájit prodej licenčně vyráběných ucpávkových hmot

 vstoupit na trh s novými výrobky – LCC betony, nové druhy ucpávkových hmot 

(TŽ Třinec, Severstal Čerpovec)

 omezit nepříznivé trendy v realizaci produkce v zahraničí (dodávkových 

zabroušených zátek a výlevek),

 rozšířit portfolio odběratelů:

 rozšířit trhy se standardními výrobky (výlevky na Ukrajinu, PT do 

Španělska a Portugalska, zátky do Turecka)
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 uvést nové nebo inovované výrobky na trh (monoblokové zátky nad 500 

mm., tmel, zlepšit užitnou hodnotu a rozšířit dodávaný sortiment Izospar)

4.1.3 Závod 03 Těžby

 zvýšit prodej písků slévárnám, za účelem větší rentability,

 pokračovat s dodávkami písku na beachvolleyball,

 rozšířit nabídku o nové frakce žádané na trhu,

 rozšířit tržní segmenty pro prané písky.

Vzhledem k tomu, že ve všech tržních segmentech převažuje nabídka nad 

poptávkou, je třeba se zaměřit na potřeby zákazníka, který vyžaduje:

 poskytování výrobků s vysokou užitnou hodnotou,

 snadnější aplikace včetně komplexního servisu,

 přijatelnou cenu a ekologickou nezávadnost.

Dále by se měla společnost zaměřit na:

 vytváření podmínek pro rozšiřování sortimentu,

 povrchovou úpravu některých výrobků (kalibrace, nízkotavitelné glazury, 

plazma),

 zvýšení výroby doplňků, ochranných pyrometrických trubic, naběraček,

 udržení kvality a její zvyšování (především Izosparu, tuhových kelímků, 

monobloků),

 snižování výrobních ztrát,

 zefektivnění technologických toků,

 termíny zakázek v odpovídající kvalitě a množství,

 optimalizaci zásob.
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4.1.4 Surovinové zabezpečení společnosti

Návrh na strategii materiálového a surovinového zabezpečení na úseku nákupu:

 trvale vyhledávat nové české i zahraniční dodavatele rozhodujících surovin, 

kteří jsou schopni pokrýt požadavky a.s. jak cenou, tak i kvalitou surovin a 

materiálů,

 u vytypovaných komodit (bauxity, grafit, SiC, výrobky na bázi dehtů) se 

vzhledem ke stále výhodnějšímu kurzu koruny orientovat na zahraniční 

dodavatele,

 vzhledem k signálům o omezenosti zdrojů některých surovin, zejména jílů,

hledat jak náhradní dodavatele, tak i ve spolupráci s technickým rozvojem nové 

suroviny,

 důsledně provádět výběrové řízení na podstatné dodavatele, aktivně využívat e-

akcí i u dodávek menšího objemu,

 upevňovat kontakty se stávajícími dodavateli zejména strategických surovin 

s cílem udržení stávajících cenových relací a zlepšení dodacích podmínek 

(platební podmínky, doprava, konsignační sklady, balení, dodávky „just in 

time“),

 optimalizovat dodávky pro výrobní jednotky a minimalizovat skladové zásoby,

využít konsignačních skladů,

 udržet meziroční zvýšení cen nakupovaných surovin a materiálů na maximální 

hranici 1,5%,

 maximalizovat úspory ostatních nákladů při pořizování vstupů,

 hledat stále nové metody a formy práce nákupu, trvale monitorovat tuto činnost 

a  přijímat následná opatření ke zvýšení efektivity práce na tomto úseku.
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4.2 Návrh cenové politiky společnosti pro následné období

Návrhy týkající se zlepšení v oblasti cenové politiky pro následné období:

4.2.1 Určující faktory

 vlastní náklady:

 jsou ovlivnitelné např. produktivitou práce, racionalizací

 poptávka:

 dochází ke kolísání odbytu v množství i sortimentu dle stavu a vývoje  

v hlavních tržních segmentech

 proto je nutno průběžně zlepšovat užitnou hodnotu výrobku za účelem 

lépe uspokojit potřeby zákazníka a také zlepšení nabídky oproti 

konkurenci

 konkurence:

 při rovnosti šancí nutno nabídnout něco navíc jako je např.  zákaznický 

servis, služby, individuální přístup

4.2.2 Definování cílů cenové politiky

 neustálým porovnáváním cen s konkurencí upravovat prodejní ceny za účelem 

dosažení požadovaného objemu tržeb cílového trhu s požadovanou mírou zisku

 maximalizovat tržní podíl, potlačit konkurenci, ovládnout trh

 maximalizovat zisk

 nabízet množstevní diskont pro povzbuzení prodeje

Realizace: kombinovat cíle s proměnlivým podílem v návaznosti na stav a 

chování toho kterého segmentu trhu jednotlivých sortimentních skupin, vyhodnocovat 

příležitosti i ohrožení v jednotlivých zvažovaných postupech.
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4.3 Opatření v oblasti distribuce

Navržená opatření pro zkvalitnění opatření v oblasti distribuce:

4.3.1 Vnější prostředí – zákazník

 minimalizovat skladové zásoby, snažit se o pružné, průběžné zásobování 

v návaznosti na zakázkovou naplněnost a s tím spojenou nepravidelnost odběrů

4.3.2 Vnitřní prostředí – výroba

 technologický cyklus výroby

 možnosti ovlivnění jsou minimální

 skladové položky hotové výroby (objem, nároky na skladové prostory, 

manipulaci, energii, financování)

Řešení:

 budování konsignačních skladů

 metodika optimalizace systému skladových zásob hotové výroby u sériové 

výroby a standardních pozic, jedná se o možnost pozitivního ovlivnění dodacích 

lhůt u nejfrekventovanějších pozic

 optimalizovat výrobní cyklus zkracováním dodacích lhůt v obecné rovině

 budování distribučních kanálů na teritoriálním principu:

 distribuční a komunikační kanály (přímý prodej, sítě obchodních 

zástupců  v jednotlivých teritoriích, zřizování konsignačních skladů –

jednotlivé varianty na základě provedené analýzy z hlediska skladby a 

množství produkce, dopravní vzdálenosti, bonity a důvěryhodnosti 

jednotlivých obchodních partnerů) 
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4.4 Aplikace nového komunikačního mixu v podmínkách MKZ, a.s.

Návrhy na zdokonalení komunikačního mixu z různých hledisek:

4.4.1 Všeobecné

 Produktové

 zvýšit nárůst tržeb za výrobky s akcentem na oblast produktů s vyšší 

přidanou hodnotou (hledisko ziskovosti)

 pravidelně vyhodnocovat chování trhu v jeho jednotlivých segmentech, 

včasně reagovat na jeho výkyvy, současné i budoucí potřeby, trendy 

vývoje a z toho vyplývající prognózy  poptávky

 aktivně získávat informace z konkurenčního prostředí – sortiment, jakost, 

ceny, obchodní politiku, personalistiku a mnoho dalších informací

 pravidelně analyzovat poznatky ze všech uvedených segmentů 

produktové oblasti =>  informační tok k vedení společnosti    

 Teritoriální

 upevnit obchodní pozice na území ČR a Slovenska 

 organizovat kroky k perspektivní eliminaci vlivu „nekomunikativní“ 

konkurence (viz. ŠAMO Vratislavice)

 organizovat kroky k perspektivně vyššímu typu kooperace 

s „komunikativní“ konkurencí (viz. KERAVIT Ostrava)

 zúročit poznatky, získané průzkumem trhu v Maďarsku a na Balkáně –

hmoty, šamot, KF, kamnářský šamot, doplňky – s přiměřeným finančním 

efektem na úseku prodeje, prověřit možnost a efektivitu zřízení 

konsignačního skladu

 upevnit pozice v zemích EU vlastními akvizicemi i ve spolupráci se 

zastupujícími firmami (Krause)

 dokončit budování sítě obchodních zastoupení v Polsku - AWOTEX, 

EMET-IMPEX, NORAM, dalšími akvizicemi zajistit pokrytí území 

celého Polska s případným dosahem do ruské enklávy Kaliningrad, 

Pobaltí, Běloruska
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 zahájit budování sítě obchodních zastoupení na území Ukrajiny a Ruska  

v oblasti všech produktů s reálnou či předpokládanou vyšší přidanou 

hodnotou.

 pokračovat v pronikání na vzdálená teritoria – Turecko, Irán, Arabské 

státy, volit vhodnou produktovou a cenovou nabídku z hlediska obchodní 

efektivity

 připravit a realizovat marketingové průzkumy v oblasti nových či 

inovovaných výrobků a obchodních případů např. lehčené tvarovky na 

bázi perlitu, mikrosfér a keramzitu, užitná  keramika (biotopeniště, 

stavebnicová řada domovních i venkovních krbů, okrasné či polyfunkční 

šamotové tvarovky…)

4.4.2 Specifické - pro jednotlivé pracovní „mikrotýmy“

 „Mikrotým I“ – zajímat se o oblasti zemí EU, Maďarsko, Chorvatsko, 

Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Irán, organizovat účast na 

výstavách, veletrzích, realizovat reklamní a propagační aktivity

 „Mikrotým II“ – zajímat se o oblasti jako je ČR, SR, Polsko, Ukrajina, 

Bělorusko, Rusko, Pobaltí

4.4.3 Budování efektivního systému „zákaznického servisu“

 kategorizovat zákazníky (stálé – nové – potencionální)

 diferencovat přístup k jednotlivým kategoriím zákazníků

 přizpůsobit cenovou politiku

 přizpůsobit propagační činnost

 provádět průzkum trhu z hlediska vývojových trendů, technologických postupů, 

využívání nových materiálů

 provádět marketingové průzkumy (dle charakteru vlastními silami, event. za 

využití specializovaných agentur)
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4.4.4 Zaměstnanci

 trvale rozvíjet odborné znalosti a způsobilosti formou průběžného vzdělávání

 postupně snižovat fluktuaci, zlepšováním pracovního a životního prostředí, 

dodržováním a zlepšováním systému bezpečnosti práce a postupně snižovat 

pracovní úrazovost

 rozvíjet objektivní systém hodnocení a odměňování jako klíčový nástroj 

personálního managementu k rozvoji pracovního potenciálu zaměstnanců 

akciové společnosti

 zaměstnanci by měli společně odpovídat za úspěch firmy, důvěru, otevřenost a 

srozumitelnost v komunikaci

4.4.5 Firemní dny MKZ a.s.

 nadále dodržovat specializaci jednotlivých akcí neboť se jedná o svědčenou 

tradici

 využít  k marketingového průzkumu (dotazníky, ankety)

 v oblasti zavádění nových či inovovaných výrobků –  společně vyvíjet nové či 

inovované výrobky, konzultovat s odborníky uživatelů

4.4.6 Výstavy a veletrhy

 realizovat účast na významných akcích typu GIFA, FOND-EX, CERAMITEC

 zajistit cyklickou obměnu (po 2  max. 4 letech) výstavního stánku 

 zajistit výběrovou účast na specializovaných akcích, konaných v zájmových 

teritoriích (z hlediska obchodního pronikání – Východ, Balkán)

4.4.7 Osobní kontakty

 u významných zákazníků (nad 1% tržeb) realizovat účast na jednání vedení 

společnosti min. 1x v roce 

 dodržovat systém čtvrtletních kontaktů v úrovni odbytové či marketingové, 

zvýšenou pozornost věnovat i společenské stránce (výročí, svátky, narozeniny...) 

-  dostupné reklamní či dárkové předměty 
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 provádět servisní činnost – harmonogram návštěv provozních pracovníků 

jednotlivých odběratelů 

4.4.8 Efektivnost nákupu

 ročně provádět e-akce na nákup materiálů s vyhodnocením úspor

 provádět dodavatelský audit u významných dodavatelů (nad 1%)
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4.5 Zhodnocení přínosů navrhovaného řešení

Návrhy na opatření ke zkvalitnění marketingového řízení společnosti byly 

směřovány do oblasti produktů, cenové politiky, distribuce, komunikace se zákazníkem 

a lidského činitele. 

4.5.1 Zhodnocení nákladů

V oblasti výroby by se jednalo o investici do nákupu nových strojů. Nákupem 

strojů by došlo ke zvýšení objemu produkce hlavně u výroby šamotu, kde nyní 

společnost vyrábí na horní hranici výrobních kapacit. Následkem toho je dokonce 

odříkání objednávek stávajícím zákazníkům. Jednalo by se investici v řádu milionů 

korun. Ostatní navrhovaná opatření nelze v současnosti vyčíslit, protože se jedná o 

dlouhodobý časový horizont. 

4.5.2 Zhodnocení přínosů

Vzhledem ke skutečnosti, že Moravské keramické závody a. s., je velmi silnou a 

zdravou společností s dlouholetou tradicí na tuzemském i zahraničním trhu, navržená

opatření mají za úkol stabilizovat, zkvalitnit a zefektivnit marketingového řízení ve 

společnosti. Navržená opatření mají za cíl zefektivnit marketingové řízení v oblasti 

produktů, cenové politiky, distribuce, budování efektivního systému zákaznického 

servisu, efektivního přístupu v komunikaci se zaměstnanci a zákazníky, maximalizace 

efektu z propagace a mnoha dalších oblastí. 

4.5.3 Zhodnocení rizik navrhovaného řešení

Dopad rizik navrhovaných řešení je přinejmenším minimální, protože 

navrhovaná opatření byla sestavována tak, aby co při nejnižším stupni rizika bylo 

dosaženo co nejefektivnějšího a nejkvalitnějšího marketingového řízení společnosti.
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5 ZÁVĚR

Výsledky vnitřní analýza akciové společnosti Moravské keramické závody

v oblasti výroby, cenové politiky, distribuce, komunikace a lidských činitelů poukazují 

na současný stav společnosti a potvrzují tak skutečnost, že se jedná o silnou a finančně 

zdravou společnost, která právem patří mezi nejvíce prosperující společnosti v okrese 

Blansko. 

U výroby se jedná hlavně o šamotové výrobky, kde společnost v současnosti 

vyrábí na hranici výrobních kapacit, což se projevuje jako negativum. 

Finanční analýza poukazuje na finanční zdraví společnosti v letech 2002 až 

2006. Z vypočítaných hodnot vyplývá, že společnost je finančně zdravá a stabilizovaná 

a proto je společnost pozitivně hodnocena financujícími bankami a podnikatelskou 

sférou.

Analýza okolí společnosti hodnotí jak na společnost působí makro a mikro 

prostředí. Společnost se také setkává s celou řadou rizik, která přináší specifikace 

odvětví, ve kterém společnost působí. Jako největší riziko podnikání vnímá společnost

konkurenci a nárůst cen surovin a energií, které jsou potřebné pro zabezpečení chodu 

výroby. Avšak žádné z těchto rizik nemá totální dopad na ztrátu společnosti.

Jako největší nedostatek současného stavu se jeví již několikrát zmiňovaná

produkce na hranici výrobní kapacity u produkce šamotových výrobků.

Cílem diplomové práce bylo zjištění stavu současného stavu společnosti 

Moravské keramické závody, a.s. pomocí analýzy marketingového mixu (4P) a na 

základě zjištěných závěrů vyvozených z výsledků analýz navrhnout opatření ke 

zkvalitnění marketingového řízení společnosti.

Návrhy se týkaly oblasti produktu, cenové politiky, distribuce, komunikace se 

zákazníkem a lidského činitele. Opatření byla sestavována tak, aby co při nejnižším 

stupni rizika bylo dosaženo co nejefektivnějšího a nejkvalitnějšího marketingového 
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řízení společnosti. Návrhy by měly vést ke zkvalitnění a zefektivnění marketingového 

řízení společnosti Moravské keramické závody, a.s. Návrhy byly stanovovány na

základě vyhodnocení analýz a byly konzultovány s výše postavenými zaměstnanci Po 

aplikaci uvedených návrhů ve společnosti bude hrát roli delší časový horizont, kdy se 

ukáže zda byly návrhy kvalitní. Vytvořením dobrých komunikačních kanálů vně i uvnitř 

firmy by mělo účinně napomáhat realizaci zpracovaných marketingových návrhů.

. 
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