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1 Úvod 

 

 

V současné době se dá považovat za trend nejen neustálý růst nových příležitostí, ale 

také růst hrozeb. Tuto tendenci si však mnohé firmy často ani neuvědomují a nevěnují ji tak 

dostatečnou pozornost. Do popředí se dostávají pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost 

či konkurenční výhoda, jejichž význam neustále roste. Firmy si často kladou otázku, co by 

měly dělat, aby se jejich konkurenceschopnost nesnižovala, ale naopak zvyšovala. Především 

by se měly neustále přizpůsobovat změnám doby, a na tyto se aktivně připravovat. 

Na trhu může uspět jen ten, který umí danou konkurenční výhodu vhodně uplatnit a 

získat tak převahu nad svými konkurenty. Je však otázkou, jakým způsobem 

konkurenceschopnost hodnotit. Analýza konkurenceschopnosti podniku je jedním z nástrojů 

sloužících ke zlepšení efektivnosti podniku. Díky sledování trendu a změn v konkurenčním 

okolí je podnik schopen rozpoznat strategii konkurentů a předvídat jejich další kroky, čímž 

může získat značný náskok. 

Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu konkurenceschopnosti firmy BONO 

auto a.s. působící v oblasti servisu a prodeje aut. Svou velikostí spadá tato společnost do 

kategorie malých a středních podniků. Právě MSP jsou na tlak ze strany konkurenčních firem 

velmi náchylné a je třeba, aby k této problematice přistupovaly zodpovědně, protože dosažené 

výsledky mohou do značné míry ovlivnit jejich budoucí vývoj.  

Tato práce je členěna na několik částí. První část je zaměřena na teoreticko-

metodologická východiska. Zde jsou objasněny základní pojmy a metody využité ke 

zhodnocení konkurenceschopnosti v praktické části práce. V praktické části jsou aplikovány 

metody analýzy konkurenceschopnosti. Rozbory, které jsou v této práci využity, jsou analýza 

PESTLE, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, finanční analýza, model IDINMOSU, 

technika SPACE a analýza SWOT. Na základě výsledků jsou pak navrhnuta doporučení 

vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti. Poslední část této diplomové práce je závěr, ve 

kterém jsou shrnuty získané poznatky, návrhy a doporučení.  

Cílem práce je analyzovat konkurenceschopnost zvoleného podniku pomocí 

vybraných metod. Na základě teoretických poznatků a zhodnocení současného stavu 

společnosti pak navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti.  
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2 Teoretická a metodologická východiska konkurenceschopnosti 

 

 

V této části diplomové práce jsou vymezeny pojmy jako konkurence a 

konkurenceschopnost, konkurenční výhoda či strategická analýza. Tato kapitola také popisuje 

vybrané metody, které slouží k analýze konkurenceschopnosti podniku. 

 

2.1 Konkurence 

 

Pochopení tohoto pojmu se může lišit dle úhlu jeho zkoumání (Vodáček, 2004). Pojem 

konkurence bývá interpretován nejednoznačně. Obvykle je chápán jako soupeření dvou či 

více podnikatelských jednotek o pozici a úspěšné podnikání na trhu.  Jde o takovou situaci na 

trhu, kdy se prodejci výrobků či služeb snaží, nezávisle na sobě, získat přízeň kupujících, a to 

s cílem zajistit si zisk nebo podíl na trhu. 

Z pohledu spontánního řádu dle Hayek (1995, s. 25) je: ,,konkurence metodou 

objevování, procedurou propojenou s veškerým vývojem, jíž je člověk, aniž by si to 

uvědomoval, veden k tomu, aby reagoval na nové situace. Svoji výkonnost postupně 

nezvyšujeme prostřednictvím dohody, ale další konkurencí.“ 

Ulrich (1997) definuje konkurenci jako jedinečný způsob přidávání hodnoty pro 

zákazníka, kdy podniky musejí nacházet nové a jedinečné způsoby, jak sloužit svým 

zákazníkům. Rovnocennost a stejnost znamenají, že se konkurenti naučili kopírovat náklady, 

technologii, distribuci, výrobu a vlastnosti produktů. Firma toto musí překonat a rozpoznat 

jiné schopnosti, které zákazníci ocení. Měla by se zaměřit na takové organizační schopnosti, 

jako je rychlost, vnímavost, schopnost reagovat, vztahy, pohyblivost, bystrost, učení a 

schopnosti pracovníků. Firma tedy musí nejprve předpokládat rovnocennost produktů a 

nákladů a poté si uvědomit, že konkurenční výhoda vyplývá z vytvoření takové organizace, 

která dokáže vyrábět lépe než její konkurenti. 

Samotný pojem konkurence má dle Mikoláš (2005) širší záběr, a to nejen ekonomický, 

ale také sociální, kulturní, etický, sociální, kulturní, etický, politický atd. Podle slovníku 

cizích slov představuje konkurence soutěžení, soupeření, popřípadě hospodářskou soutěž. 

Jedná se o vztah dvou a více subjektů (konkurentů). Aby mohl konkurent vstoupit do 

konkurenčního vztahu, musí splňovat dva předpoklady. Prvním je ten, že musí být 
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konkurenční, což znamená, že musí mít konkurenceschopnost, musí disponovat 

konkurenčním potenciálem. Druhým předpokladem je, že daný konkurent musí mít 

konkurenční zájem, respektive musí chtít vstoupit do konkurence, tedy musí disponovat 

specifickým potenciálem, musí být podnikavý.  

 

2.1.1 Pojetí konkurence v mikroekonomii 

 

V mikroekonomickém pojetí je konkurence dle Mikoláš (2005) chápána jako rivalita 

mezi prodejci či kupujícími stejného zboží. Z tohoto pohledu má konkurence řadu dalších 

forem a projevů. Tyto formy lze znázornit následujícím schématem. 

 

Obrázek 2-1: Formy konkurence 

 

Zdroj: Mikoláš, 2005; úprava: autor 

 

Jak je z výše uvedeného schématu patrné, základní dělení konkurence 

v mikroekonomickém pojetí, je na konkurenci napříč trhem, na straně poptávky a na straně 

nabídky. První z nich, konkurenci napříč trhem, lze chápat jako konkurenci mezi nabídkou a 

poptávkou. Nastává za předpokladu, že výrobci mají zájem prodat vše, co vyrobili, a to s co 
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největším ziskem a spotřebitelé chtějí v co největší míře uspokojit své potřeby nákupem zboží 

za co nejnižší cenu. Jedná se o dva protichůdné postoje. Rovnovážný stav nastává v situaci, 

kdy dojde k určitému kompromisu mezi nabídkou a poptávkou. Pro nabídku je cena například 

nízká, pro poptávku zase vysoká. Ovšem chtějí-li splnit své potřeby, musí se obě strany 

tomuto bodu přiblížit. 

Je-li poptávka vyšší než nabídka, konkurence mezi spotřebiteli vede k růstu ceny. 

V tomto případě hovoříme o konkurenci na straně poptávky, kterou lze charakterizovat jako 

střet zájmů jednotlivých spotřebitelů vstupujících na trh. Každý spotřebitel má zájem nakoupit 

co nejvíce zboží a to co nejlevněji.  

V situaci, kdy každý výrobce přichází na trh se snahou prodat co největší množství 

svých výrobků za co nejvýhodnějších podmínek, které mu umožní maximalizovat jeho zisk, 

hovoříme o konkurenci na straně nabídky. Cílem je oslabování pozic konkurentů. Velmi 

výraznou dynamiku získává konkurence na straně nabídky v případě, kdy je nabídka menší 

než poptávka, což obvykle vede k poklesu ceny. 

 

2.1.2 Pojetí konkurence v marketingovém makroprostředí 

 

Marketingové makroprostředí je takové, které v sobě zahrnuje okolnosti, vlivy a 

situace, které firma svou činností ovlivnit nemůže, nebo je jen velmi obtížně schopna je 

ovlivnit. Do tohoto prostředí patří vlivy demografické, přírodní, politické, legislativní, 

ekonomické, sociokulturní, geografické, technologické, ekologické aj. Některé z těchto vlivů 

jsou hmotné (například technologické) a jiné nehmotné. (Jakubíková, 2013) 

Ke zhodnocení vývoje vnějšího prostředí je možno použít analýzu PEST (podle 

začátečních písmen českých a anglických názvů). Při této analýze jsou zkoumány faktory 

politicko-právní, ekonomické, sociokulturní a technologické, jež ovlivňují, případně mohou 

ovlivnit, činnost podniku. Samostatným zdůrazněním legislativních a začleněním 

ekologických vlivů vznikne rozšířená analýza PESTLE, která je použita v praktické části této 

práce a která je vysvětlena v odstavcích níže. 

První faktory zkoumané v analýze PESTLE značí písmeno P a jedná se o faktory 

politické. Mezi tyto patří politická stabilita vlády, vliv politických stran, činnost zájmových 

sdružení a svazů, fiskální politika, sociální politika, aj. Tyto faktory představují pro podniky 
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významné příležitosti, ale zároveň i ohrožení. Politická omezení se dotýkají každé firmy 

prostřednictvím zákonů (viz legislativní faktory).  

Dalšími faktory jsou faktory ekonomické. Tyto vyplývají z ekonomické podstaty a 

základních směrů ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Při 

svém rozhodování je firma výrazně ovlivněna vývojem makroekonomických trendů. 

Bezprostřední vliv na plnění základních cílů každého podniku mají faktory jako vývoj HDP, 

fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, míra inflace, 

průměrná výše důchodu obyvatelstva, kupní síla, životní minimum aj. Konkrétními propočty 

dopadu těchto faktorů se zabývá finanční analýza, která je součástí analýzy zdrojů podniku. 

Vývoj výše uvedených ukazatelů může pro firmy představovat velké příležitosti. Kupříkladu 

využití příznivé úrovně úrokové míry k intenzivní investiční činnosti. Krom příležitostí tyto 

faktory však představují i značné ohrožení.  

Sociální a demografické faktory jsou třetí skupinou patřící do analýzy PESTLE. Tyto 

faktory působí ve dvou rovinách. První zahrnuje faktory spojené s kupním chováním 

spotřebitelů, mezi které patří faktory kulturní a sociální. Ke kulturním faktorům patří 

spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, vnímání nejen sebe sama, ale také ostatních 

firem, přírody. Řadí se zde také chování mužů a žen a vzájemné sbližování jejich spotřebního 

chování. Mezi sociální faktory patří sociální stratifikace společnosti a její uspořádání, 

sociálně-ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek, životní styl, úroveň vzdělání, 

mobilita obyvatel, aj. Druhá rovina skýtá faktory, které podmiňují chování organizací. 

Všechny tyto faktory jsou v neustálém vývoji, jenž plyne z úsilí jednotlivců naplnit své tužby 

a potřeby. Odhalení trendů v této oblasti jednoznačně vede k získání předstihu před 

konkurenty v boji o zákazníka. 

Trendy ve výzkumu a vývoji představují technologické, neboli inovační, faktory. 

K tomu, aby se podnik nestal zaostalým a prokazoval aktivní činnost v oblasti inovací, musí 

neustále získávat informace o technických a technologických změnách, které probíhají v jeho 

okolí. Právě předvídavost vývoje směru technického rozvoje se může stát klíčovým činitelem 

úspěšnosti podniku.  

Již dřív zmíněné politická omezení se týkají každé společnosti prostřednictvím 

různých zákonů. Proto je nutno počítat i s faktory legislativními. Do těchto faktorů spadá řada 

zákonů, právních norem a vyhlášek, které nejen vymezují prostor pro podnikání, ale rovněž i 

toto podnikání upravují a mohou významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. 
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Patří zde daňové zákony, protimonopolní zákony, ochrana životního prostředí a mnoho jiných 

činností, které jsou zaměřeny na ochranu zaměstnanců, spotřebitelů, aj. 

Sílící hlasy vyjadřující postoje k životnímu prostředí sebou přináší i rozbor faktorů 

ekologických. V dnešní době se dá považovat za trend rostoucí vlna zájmu o životní prostředí, 

která i v budoucnu bude mít významný vliv na řadu odvětví. Tato skutečnost přináší potřebu 

zbývat se nejen novými formami balení, recyklace a likvidace, ale také nutnost nových 

koncepcí výrobků a služeb. Společnosti, které chtějí být úspěšné a konkurenceschopné, musí 

svým zákazníkům dokázat, že se snaží k životnímu prostředí přistupovat šetrně. (Sedláčková, 

Buchta, 2006) 

Cílem analýzy makroprostředí je vybrat ze všech výše uvedených faktorů jen ty, které 

jsou pro konkrétní společnost důležité. Při analýze faktorů je důležité, aby ti, jež analýzu 

provádějí, věnovali maximální úsilí identifikaci vývoje budoucího a jeho možnému dopadu na 

podnik. (Jakubíková, 2013) 

 

2.1.3 Pojetí konkurence v marketingovém mikroprostředí 

 

Konkurenční chování prostřednictvím tržních okolností vysvětluje Porterova teorie 

konkurenčních sil. Tato teorie dle Porter (2004) popisuje konkurenci v odvětví 

prostřednictvím pěti základních konkurenčních sil. Tyto síly jsou popsány v následujícím 

schématu. 
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Obrázek 2-2: Hybné síly konkurence v odvětví 

 

Zdroj: Porter, 2004; úprava: autor 

 

Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je dle Porter (2004) nalézt 

takové postavení v odvětví, ve kterém může podnik nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo 

jejich působení obrátit ve svůj užitek.  

Dle Mikoláš (2005) odráží výše uvedených pět konkurenčních sil skutečnost, že 

konkurence v odvětví přesahuje běžně chápané hranice konkurenčního pole. Jak tvrdí Mikoláš 

(2005, str.69): ,,zákazníci, dodavatelé, substituty a potenciální nově vstupující firmy jsou 

konkurenty firmám v odvětví a mohou se stát více či méně významnými v závislosti na 

zvláštních okolnostech. Konkurence může být v tomto obecnějším smyslu definována jako 

rozšířené soupeření.“  

Pět konkurenčních sil, do kterých patří nově vstupující firmy, nebezpečí substitučních 

výrobků, vyjednávací vliv odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů a soupeření konkurentů, 

odrážejí dle Porter (2004) skutečnost, že konkurence v odvětví přesahuje zavedené hrací pole. 

Všechny výše uvedené síly jsou konkurenty firmám v odvětví a určují intenzitu odvětvové 

konkurence a ziskovost. Největší síly získávají převahu a stávají se rozhodujícími v oblasti 

formulování strategie. Například podnik, který čelí silnějšímu výrobci levnějších substitutů, 

ač bude mít velmi silné postavení na trhu a v odvětví, bude mít nízké výnosy. 
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Při utváření konkurence v každém odvětví získávají na důležitosti různé vlivy. 

Například v odvětví výroby námořních tankerů budou mít klíčový vliv nejspíš odběratelé, 

tedy hlavní ropné společnosti, zatímco v odvětví ocelářského průmyslu to budou zahraniční 

konkurenti a substituční materiály, jež budou představovat klíčovou sílu. 

Každý podnik bude mít při srovnávání svých kroků se strukturou odvětví své 

jedinečné přednosti a slabiny, přičemž je více než pravděpodobné, že se tato struktura bude 

časem měnit. Každopádně pochopení této struktury odvětví musí být výchozím bodem pro 

strategickou analýzu. 

První hybnou silou konkurence v odvětví jsou nově vstupující firmy. Rychlost vstupu 

nových firem na trh je obvykle dle Mikoláš (2005) ovlivněna dvěma typy bariér a to bariérou 

strategickou a strukturální. Strategická bariéra nastává v momentu, kdy současní výrobci 

dělají vše možné pro to, aby jejich trh byl pro nové konkurenty neatraktivní. Například 

v případě, kdy se pokusí na trh vstoupit někdo nový, výrobci použijí novou moderní 

technologii, kterou dosud zadržovali. Druhý typem je bariéra strukturální, která je pro nově 

příchozí společnosti dána: 

 požadovanou výrobní kapacitu, jež firmy potřebují, aby dosáhly rozumné nákladové 

ceny; 

 nedostatkem zkušeností a přístupu k distribučním kanálům; 

 investice, které jsou nutné k získání nového místa na trhu a vybudování dobrého 

jména. 

 

Čím jsou zmíněné bariéry vyšší, tím má na stávající trh přístup méně nových 

konkurentů. 

Druhou silou je nebezpečí substitučních výrobků, které ohrožují stávající výrobce 

stále. Jedná se o takové výrobky, které svou funkcí nahrazují výrobek jiný. Nebezpečí se 

zvyšuje, když se kvalita a cena substitutu zlepšuje v poměru k našemu výrobku nebo když 

mohou zákazníci snadno přecházet od daného výrobku k substitutu. 

Vyjednávací síla zákazníků patří mezi třetí hybnou sílu a je dle Mikoláš (2005) závislá 

na pěti uvedených faktorech. Prvním z nich je počet zákazníků. Pokud je na trhu zákazníků 

méně a jsou relativně jednotní v prosazování svých zájmů, pak mají větší vliv. Druhým 

faktorem je stupeň koncentrace zákazníka, kdy vyjednávací pozice v oblasti ceny a podmínek 
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dodávky je lepší v případě, že se na trhu vyskytuje malý počet zákazníků, kteří nakupují velké 

množství výrobků. 

Když ve výrobním či obchodním řetězci dochází k integraci dodavatelů způsobené 

tlakem zákazníků, vede to ke snížení ceny a ziskovosti výrobce polotovaru vzdáleného od 

konečného zákazníka, což nás přivádí k třetímu faktoru vyjednávací síly zákazníků, kterým je 

nebezpečí zpětné integrace. 

Čtvrtým faktorem je stupeň diferenciace produktu. Odběratel má malou sílu při 

vyjednávání, jestliže nemá jinou možnost, než nakupovat od určitého výrobce. Pokud je však 

na trhu více konkurentů, zákazník má možnost výběru a tudíž má i více možností při 

vyjednávání. 

Posledním faktorem je citlivost na kvalitu produktu. Když zákazníci preferují kvalitní 

produkty, pak na trhu vyhrává ten dodavatel, který má náskok právě v kvalitě své výroby, což 

znamená, že uplatňuje systémy řízení jakosti apod. 

Všech pět faktorů, které jsou uvedeny výše u vyjednávacího vlivu odběratelů, se 

vztahuje také na dodavatele. Ti však mají oproti odběratelům větší možnosti určovat 

podmínky směrodatné pro zákazníky. Vyjednávací síly, kterými dodavatele disponují, jsou: 

 zvýšení svého stupně konkurence; 

 zjednodušení a harmonizace zpětné integrace; 

 dodávky jedinečných produktů; 

 dodávky polotovarů, které mají klíčový význam pro kvalitu finálního produktu; 

 opatření, při kterých musí zákazník investovat, aby mohl změnit dodavatele. 

Poslední silou je konkurence v odvětví. Jedná se o soutěž mezi firmami, které 

podnikají ve stejném oboru, stejném odvětví. Rozsah tohoto konkurenčního boje ovlivňuje 

šest faktorů: 

 stupeň koncentrace, 

 diferenciace výrobků, 

 změna velikosti trhu, 

 struktura nákladů, 

 rostoucí výrobní kapacita, 

 bariéra vstupu. 
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Stupeň koncentrace se vztahuje na počet výrobců či značek a na jejich tržním podílu. 

Čím větší je stupeň koncentrace, tím je konkurence ostřejší. Aktivní činnost jedné firmy 

okamžitě způsobí reakci u konkurence. V tomto případě se často stává, že podniky sjednávají 

vzájemně výhodné dohody, čímž zabrání nežádoucí konkurenci. Co se týká diferenciace 

výrobků, je zřejmé, že konkurence roste, když se produkty méně liší v oblasti kvality, tvaru a 

vlastností. Konkurence může být oslabena diferenciací produktu a vznikem preference 

značky. Při změně velikosti trhu dochází buďto k oslabení nebo posílení konkurence. Jakmile 

se trh zvětší, dojde k oslabení konkurence a naopak. Struktura nákladů je velmi důležitý 

faktor ovlivňující rozsah konkurenčního boje. Když mají dodavatelé vysoké fixní náklady, 

mají tendenci si více cenově konkurovat při smršťujícím se trhu. Cena, která kompenzuje 

variabilní náklady, pak zvyšuje náklady fixní. Rostoucí výrobní kapacita je předposledním 

faktorem. Velmi ostrá konkurence vznikne v momentě, kdy nárůst trhu bude menší než nárůst 

výrobních kapacit. Bariéra vstupu může být zapříčiněna odporem ze strany zaměstnanců. 

Jakmile je pro dodavatele složité ze smršťujícího se trhu odstoupit, konkurence se zvyšuje. 

Dle Jakubíková (2013) je právě konkurence velmi důležitým faktorem, jež podmiňuje 

marketingové možnosti firmy. Proto firmy zjišťují, kdo je jejich současným konkurentem a 

kdo by se jejich konkurentem mohl stát, jak silný jejich konkurent je, v jaké oblasti je pro 

firmu konkurentem, jaké má cíle, jakou má strategii, v čem spočívají jeho silné a slabé 

stránky a mnohé další.  

Typologie konkurence se dle Jakubíková (2013) provádí podle: 

 hlediska teritoriálního, 

 hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí, 

 hlediska počtu výrobců a stupně diferenciace produkce, 

 hlediska stupně organizovanosti a propojitelnosti výrobců do aliancí. 

Pro firmu je rovněž důležité zjistit, jak si stojí na trhu v rámci svého konkurenčního 

úsilí, což znamená analyzovat konkurenci dle předem zvolených kritérií. Možná kritéria 

analýzy konkurence jsou rozdělena dle Jakubíková (2013) následovně: 

 finanční zdroje, 

 strategické cíle, 

 výše zisku, 

 tržní obrat, 

 marketingová koncepce, 
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 tržní pozice, 

 výrobní kapacity, 

 kvalifikace pracovníků aj. 

 

2.1.3.1 Tři obecné strategie 

 

Při zdolávání výše uvedených pěti konkurenčních sil existují dle Porter (2004) tři 

potenciálně úspěšné obecné strategické přístupy sloužící k předstižení jiných firem v odvětví. 

Jedná se o: 

 prvenství v celkových nákladech, 

 diferenciace, 

 soustředění pozornosti. 

Tyto obecné strategie jsou považovány za přístupy k předstižení konkurentů v odvětví. 

Někdy se firmy mohou úspěšně rozhodnout pro sledování více než jednoho z těchto tří 

přístupů, to je však možné jen zřídkakdy. 

 

Prvenství v celkových nákladech 

První strategie, strategie prvenství v celkových nákladech, vyžaduje energicky zavést 

výkonné výrobní zařízení, důsledně pozorovat možnosti ve snižování nákladů vlivem 

zkušeností, kontrolovat přímé a režijní náklady v oblastech výzkumu a vývoje, služeb, 

prodeje, reklamy atd.  

V momentě dosažení nízkých nákladů dochází k nadprůměrné výnosnosti firmy 

v odvětví bez ohledu na konkurenční síly. Tyto nízké náklady poskytují firmě také ochranu 

před soupeřením konkurentů, neboť nižší náklady znamenají, že jí stále ještě zůstává zisk, 

zatímco konkurenční firmy tento zisk obětovali na soupeření. Nízké náklady rovněž chrání 

firmu před vlivnými odběrateli, jelikož ti mohou stlačit ceny jen na úroveň nejúspěšnějšího 

konkurenta. Ochranu přináší i před dodavateli, a to tím, že poskytují větší flexibilitu ve 

vypořádání se s růstem vstupních nákladů. Aby firma mohla dosáhnout pozice celkových 

nízkých nákladů, je nutné získat vysoký relativní podíl na trhu. Tento podíl na trhu však 

obratem poskytuje možnost úspor při nákupech, což rovněž dále náklady snižuje. Jakmile 

jednou firma dosáhne celkových nízkých nákladů, přináší to obrovské ziskové rozpětí. Takto 
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získané peněžní prostředky může podnik znovu reinvestovat do nového zařízení a tím si 

udržet pozici lídra na trhu.  

 

Diferenciace 

Diferencování produktu či služeb nabízených firmou je druhou obecnou strategií. 

Základem této strategie je vytvoření něčeho, co je v celém odvětví chápáno jako jedinečné. 

Postoje k diferenciaci mohou mít mnoho různých variant: design a image značky, 

technologie, vlastnosti, zákaznický servis, prodejní síť, aj. V nejlepších případech se firma 

odlišuje hned v několika těchto formách. Je třeba si uvědomit, že tato strategie firmě 

neumožňuje ignoraci nákladů, náklady pro firmu nejsou hlavním strategickým cílem. Pokud 

se strategie diferenciace firmě podaří dosáhnout je velká pravděpodobnost, že se firma stane 

ve svém odvětví nadprůměrně výnosnou, protože si s touto strategií vytváří dobrou pozici pro 

vypořádání se s pěti konkurenčními silami. Diferenciace vytváří ochranu proti konkurenčnímu 

soupeření díky věrnosti zákazníků již osvědčené značce. Věrní zákazníci jsou pak méně citliví 

vůči změnám cen. Strategie taktéž zvyšuje ziskové rozpětí, což snižuje potřebu snažit se o 

postavení nízkých nákladů. Věrnost zákazníka a fakt, že případný konkurent musí překonat 

jedinečnost výrobku či nabízené služby, vytvářejí vstupní překážky. Vyšší ziskové rozpětí 

umožňuje oslabit vliv dodavatelů a rovněž snižuje vliv odběratelů, kteří nemají srovnatelnou 

alternativu a jsou tak méně citliví na ceny. Dosažení diferenciace produktu má i svou 

negativní stránku. Tato strategie totiž může někdy bránit v získání velkého tržního podílu díky 

dojmu exkluzivity výrobku, který je s tímto podílem neslučitelný.  

 

Soustředění pozornosti 

Třetí, a poslední, obecnou strategií je soustředění se na konkrétní skupinu odběratelů, 

segment výrobní řady či geografický trh. Podobně jako u předcházející strategie může mít i 

soustřední pozornosti různé formy. Na rozdíl od předešlých dvou strategií, které jsou 

zaměřeny na celé odvětví, je soustředění pozornosti založeno na principu vyhovět velmi 

pečlivě zvolenému objektu a veškerá přijímaná funkční opatření musí mít toto na zřeteli. 

Strategie vychází z předpokladu, že je podnik schopen sloužit svému vybranému 

strategickému cíli účinněji než konkurenti, kteří mají záběr činností širší. Výstupem je, že 

firma buď dosáhne diferenciace, neboť slouží svému vybranému cíli lépe než ostatní, nebo 

vykazuje při této činnosti nižší náklady, nebo dosáhne obou situací. I když tato strategie 
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nevede k nízkým nákladům nebo k diferenciaci v rámci celého trhu, dosahuje jedné nebo 

obou těchto pozic vůči zvolenému cíli. Společnost, která se soustředí na určitý cíl, může také 

získat nadprůměrné výnosy pro své odvětví. Její cílená soustředěnost znamená, že vůči svému 

strategickému cíli dosáhla nízkých nákladů nebo diferenciace, případně obojího. 

 

2.2 Konkurenceschopnost 

 

Podstata konkurence firem spočívá v jejich konkurenceschopnosti. Toto slovo má 

základ ve slově konkurenční, které je doslova definováno jako rivalita. Ve volném překladu 

znamená význam slova konkurenceschopnost schopnost daného subjektu soutěžit či soupeřit 

na trhu. Konkurenceschopnost znamená schopnost podniku nabízet zboží a služby, které 

kupující požadují v čase, místě a úpravě, která je alespoň na takové úrovni jako u konkurence. 

(Štefko, Frankovský, 2008). 

M. E. Porter má tendenci k manažerské definici tohoto pojmu. Interpretoval 

konkurenceschopnost jako schopnost podniku využít příležitost získat pozici na trhu, ve které 

lze chránit nebo využívat zdroje k růstu. (Porter, 1995). 

V EU (Skokan, 2004, s. 61) je konkurenceschopnost definována jako: ,,Schopnost 

regionů produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích, a současně je 

zajištěno udržení vysokých a trvalých příjmů jejich obyvatel.“ 

Lze použít i obecnější vymezení: ,,Konkurenceschopnost je schopnost firem, odvětví, 

regionů, národů a nadnárodních regionů generovat vysokou úroveň příjmů zaměstnanosti.“ 

(Skokan, 2004, s. 61). 

Konkurenceschopnost (Kislingerová, 2008) lze v širším pojetí chápat jako soubor 

předpokladů důležitých pro dosahování dlouhodobě udržitelné růstové výkonnosti, čímž 

dochází i ke zvyšování ekonomické úrovně v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy. 

Konkurenceschopnost podniku je chápána jako schopnost neustále vykazovat růst 

produktivity, tj. dosahovat s omezenými vstupy práce a kapitálu vyšších výstupů. Projevuje se 

získáním, udržením a zvyšováním podílu na národním i mezinárodním trhu. 

V současnosti je vyžadováno hledání nových dimenzí konkurenceschopnosti. 

Podnikatelská teorie i praxe nevěnuje těmto dimenzím dostatečnou pozornost. Soudobá praxe 

vyžaduje přesah pojetí konkurenceschopnosti do rovin, které jsou v ekonomii označovány 
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jako externality. Problém však spočívá v nejednotné terminologii pocházející z různých 

vědeckých článků a kultur. (Mikoláš, Peterková, Tvrdíková, 2011). 

Tradiční strategie konkurenceschopnosti jsou dle Vizjak (2009) již věcí minulosti. 

Důležitější než produktivita, kvalita nebo rychlost je velikost. Nová koncepce růstu je 

založena na konkurenčním boji, který se zakládá na velikosti a rozsahu podniku. Právě díky 

této formě konkurenčního boje se velké společnosti mohou stát vůdci na trhu. Trend však 

myslí i na malé a střední podniky a napomáhá jim dostat se mezi několik specializovaných 

firem ve svém tržním segmentu. Prostředí konkurenčního boje, které je založeno na velikosti 

a rozsahu, dává společnostem dvě základní strategické možnosti. První z nich je urychlit 

ziskový růst, aby v rámci fúze společnost zvítězila, a druhou z nich je vytvořit udržitelný 

specializovaný segment ve stínu velkých vůdců v odvětví a z konečné fáze procesu slučování 

firem vyjít jako specializovaný hráč s nejlepšími výsledky. 

 

2.2.1 Model IDINMOSU 

 

,, Při hodnocení konkurenceschopnosti podniku se stále více prosazuje celostní pohled 

na podnik. Tento pohled je součástí koncepcí a přístupů, jež zohledňují vliv jak nefinančních, 

tak finančních faktorů.“ (Mikoláš, Peterková, Tvrdíková, 2011, s. 195). Právě model 

IDINMOSU vidí konkurenceschopnost podniku nejen ve finančním zdraví, ale především ve 

firemní identitě, integritě, suverenitě a mobilitě.  

Mikoláš (2005) tvrdí, že podstatou konkurence firem je právě jejich 

konkurenceschopnost. Je však nutno si uvědomit, že konkurenceschopnost je jednou z podob 

podnikatelského potenciálu. Jako podnikatelský potenciál se musí konkurenceschopnost 

vyznačovat dvěma charakteristikami. První z nich jsou charakteristiky všeobecné a popisují 

potenciál jako rozdíl mezi tím, co je, a tím, co může nebo musí být. Druhá skupina se týká 

charakteristiky speciální. Tato charakteristika přiznává existenci konkurence buď na straně 

nabídky, nebo na straně poptávky. 

Má-li být podnik konkurenceschopný, musí být identifikovatelný s konkurencí, 

vyznačovat se integritou, musí být mobilní a suverénní.  
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Výraznými složkami ve spojitosti s konkurenceschopností firmy tedy jsou: 

 Identita firmy, která je souborem vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně identifikují 

v prostředí. Jedná se o vlastní osobitost, nalezení a pochopení poslání, role a vlastního 

obrazu firmy. V současnosti se identita firmy stává klíčovým faktorem její 

konkurenceschopnosti. 

 Integrita firmy, která se vyznačuje silou a odolností v celistvosti. Zahrnuje dva 

protiklady podniku. Na jedné straně je pružnost a dynamičnost firmy dána vlastní 

osobitostí pracovníků či jednotlivých složek firmy. Na druhé straně je tato identita 

spojována s celkem, tzn. podnikem. Neexistencí jednoho či druhého znaku se firma 

dostává do ekonomických, příp. jiných, problémů a nakonec dříve nebo později 

zanikne. 

 Mobilita firmy, která znamená pružnost v reakcích. Mobilita je potenciálem firmy 

v podobě schopnosti a možnosti reagovat na změny uvnitř i vně firmy. Projevuje se 

jako pohyb firmy v časoprostoru. Jde o schopnost a možnost firmy se adaptovat a 

vyvíjet. 

 Suverenita, která značí svébytnost v existenci firmy. Charakterizuje postavení firmy 

v podnikatelském prostředí. Jestliže má podnik reálnou možnost účinně rozhodovat o 

svém vývoji a současně má reálnou možnost tato rozhodnutí efektivně realizovat, pak 

je suverénní. (Mikoláš, 2005) 

V případě, že jsou charakteristiky firemní identity, integrity, suverenity a mobility 

nevyzrálé nebo nejasné, existuje dle Mikoláš, Peterková, Tvrdíková (2011) riziko ohrožení 

přežití dané firmy. Disharmonie těchto faktorů ohrožuje majitele firem nejen ekonomicky, ale 

často také politicky, sociálně či existenčně. Nestačí spatřovat konkurenceschopnost pouze ve 

finančním zdraví podniku, je třeba zkoumat konkurenceschopnost i z pohledu těchto nových 

dimenzí. V konkurenční soutěži firem se nové dimenze projevují v těchto podobách: 

 celkový design firmy, 

 kultura firmy, 

 celkové chování firmy, 

 komunikace vně i uvnitř firmy, 

 produkty firmy a dynamismus jejich inovací, 

 image a goodwill firmy.  
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Každý podnik by měl mít jasně stanovenou podnikatelskou vizi a strategii. Právě vize 

a strategie totiž tvoří jádro konkurenceschopnosti podniku. Poslání, tzv. mise, dle Sedláčková, 

Buchta (2006), identifikuje základní funkci podniku, charakterizuje smysl existence 

společnosti. Vyjadřuje vztah k zainteresovaným skupinám, do kterých patří vlastníci, 

zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a okolí podniku. Vize se od poslání liší svým 

dlouhodobějším charakterem. Vize vyjadřuje představu o budoucím stavu podniku, tudíž se 

dá říci, že je obrazem budoucnosti podniku. 

Základními faktory podnikatelského prostředí, tzv. externí zdroje 

konkurenceschopnosti, jsou podnik, příroda, lidská společnost, prostor a čas. Mezi interní 

zdroje konkurenceschopnosti pak patří lidský, finanční, procesní a obchodní potenciál 

podniku. Ostatní dimenze konkurenceschopnosti pak tvoří již zmíněná identita, integrita, 

suverenita a mobilita. Všechny tyto dimenze značí následující schéma. 

 

Obrázek 2-3: Schéma konkurenceschopnosti – IDINMOSU 

 

Zdroj: Mikoláš, 2005; úprava: autor 

 

2.2.2 Konkurenční síla 

 

Konkurenceschopnost podniků se dle Mikoláš, Peterková, Tvrdíková (2011) 

transformuje do podoby konkurenční síly. Tato konkurenční síla je výslednicí vektorových 
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součtů různých faktorů podnikatelského potenciálu. Vlastníci a management firem řeší 

obtížná strategická rozhodnutí a kladou si otázky týkající se konkurenčního boje a jejich 

přežití v něm, konkurenční síly a jejích faktorů či měření konkurenční síly. Odpovědi na tyto 

otázky mohou získat díky dvěma přístupům. 

První přístup vychází z měření výkonnosti podniku založeného na hodnotě podniku a 

opírající se o finanční kapitál. Výkonnost podniku je hodnocena z pohledu dosažené 

efektivnosti finančního kapitálu, resp. jsou poměřovány výstupy ke vstupům. Jde o 

posuzování v minulosti projevené konkurenční síly. Výsledkem tohoto posuzování je 

rozčlenění posuzovaných společností buď na nejhodnotnější (kde se posuzuje tržní 

kapitalizace) nebo největší a finančně nejsilnější (posuzuje se index výkonnosti 

z agregovaných faktorů podnikání). 

Druhý přístup se opírá o skutečnost, že při měření konkurenční síly nestačí vycházet 

z hodnoty podniku. Tento přístup zohledňuje také lidský, procesní, a zájmový potenciál. 

Konkurenční síla je měřena z pohledu podnikatelského potenciálu.  

Konkurenční sílu lze chápat jako konkurenční výhodu, konkurenční silnou stránku či 

jako konkurenční energii. Konkurenční síla má dle Porter (1987) podobu konkurenční 

výhody, která vyplývá z podnikatelské činnosti. Konkurenční výhodu lze vytvořit za pomoci 

již zmíněných tří obecných strategií. Současně konkurenční výhodu determinuje pět 

konkurenčních sil. Tento přístup spojuje konkurenční sílu s konkurenční výhodou na trhu. 

 

Konkurenční výhoda 

Základem konkurenční výhody je skutečnost, že firma vlastní něco, co je obtížně 

dosažitelné. Studiem konkurenční výhody se zabýval ve 30. letech 20. století Schumpeter 

(1983), který tvrdil, že pokud chce být v konkurenčním boji firma úspěšná, pak musí vyrábět 

odlišné věci než její konkurenti, případně vyrábět stejné věci, ale jiným způsobem.  

Metody, jak lze vyrábět stejné věci jiným způsobem, nastínil v 80. letech Michael 

Porter pomoci modelu hodnototvorného řetězce. Tento přístup zabývající se uspořádáním 

vnitřních aktivit v podniku a následným využitím jejich vazeb dokázal vyřešit problém, jak 

obstát v konkurenčním boji, resp. jak se bránit proti imitaci konkurenční výhody. Porter 

dokázal, že tato výhoda může být udržitelná dlouhodoběji z důvodu své neviditelnosti. Tato 

neviditelnost byla spatřována v tom, že konkurenční výhoda byla ukryta před konkurencí 

uvnitř podniku a tudíž byla velmi těžko napodobitelná. (Sedláčková, Buchta, 2006) 
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Spolu s dalšími přínosnými pracemi Portera, kterými jsou model pěti sil a model 

generických strategií, se firmám otevřela nová cesta jak vytvořit, ale především jak si udržet, 

konkurenční výhodu. Pokud se však díváme na podnik jako na celek, nemůžeme tuto výhodu 

pochopit či poznat. Konkurenční výhoda je ohniskem výkonnosti podniku na trzích, kde 

konkurence existuje. Vyrůstá z hodnoty, kterou je firma schopna vybudovat pro své 

zákazníky. Hledání konkurenční výhody vede k úspěchu či neúspěchu podniku. V prvé řadě je 

třeba brát neustále na vědomí, že podstata a role konkurenční výhody je jiná v různých 

odvětvích. Firmy jsou běžně schopny si ji udržet pouze po určitou dobu, než ji konkurence 

napodobí. Proto se firmy musí snažit dosáhnout relativně udržitelnou konkurenční výhodu 

neustálým přizpůsobováním se rozpoznaným změnám a trendům vnějšího charakteru a 

vnitřním schopnostem, kompetencím a zdrojům a zároveň efektivně formulovat, 

implementovat a vyhodnocovat strategie, které na tyto změny reagují. (Sedláčková, Buchta, 

2006) 

 

2.3 Strategická analýza 

 

Proces strategického řízení podniku je velmi důležitý, protože pomáhá podniku 

identifikovat, vybudovat a udržet si konkurenční výhodu.  Tato výhoda je nesmírně důležitá 

pro zajištění prosperity podniku. Má-li podnik dobrou strategii, pak se odlišuje od ostatních a 

staví ho to do jedinečné pozice. Nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím je 

základem pro formulování strategie podniku, která vede k dosažení konkurenční výhody.  

Proces formulace strategie je velmi složitý a vyplývá z výsledků strategické analýzy. 

Ta obsahuje různé analytické techniky, které jsou využívány pro identifikaci vztahů mezi 

okolím podniku. Obecně je analýza jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody. 

Představuje rozložení daného komplexu na jednotlivé dílčí součásti. Postupuje od celku 

k částem, k jednotlivým složkám, ze kterých se skládá celek. Cílem strategické analýzy je 

identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o kterých lze předpokládat, 

že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. (Sedláčková, Buchta, 2006) 
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2.3.1 SWOT ANALÝZA  

 

Jednou z nejpoužívanějších a nejznámějších analýz prostředí je dle Jakubíková (2013) 

analýza SWOT. Cílem této analýzy je identifikovat do jaké míry je současná strategie dané 

firmy, a její specifické silné a slabé stránky, relevantní a schopna se vyrovnat se změnami, 

které v prostředí nastávají. SWOT analýza značí zkratku pro analýzu silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Tato analýza je složena z původně dvou analýz, a to analýzy SW 

a analýzy OT. Při aplikaci v praxi je doporučováno začít od analýzy OT, tedy příležitostmi a 

hrozbami firmy, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak makroprostředí tvořeného 

faktory politicko-právními, ekonomickými, sociálně-kulturními a technologickými, tak i 

mikroprostředí tvořeného zákazníky, dodavateli, odběrateli, konkurencí a veřejností. Po 

provedení OT analýzy by měla následovat analýza SW, která se týká vnitřního prostředí 

firmy, které zahrnuje cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní 

kulturu, mezilidské vztahy, organizační strukturu, kvalitu managementu a další. 

 

Obrázek 2-4: SWOT analýza 

 

Zdroj: Jakubíková, 2013; úprava: autor 
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Silné a slabé stránky podniku se určují za pomoci vnitropodnikových analýz a 

hodnotících systémů. Při hodnocení těchto stránek může být jako výchozí základna pro 

vyjádření určitého stavu použita klasifikace hodnotících kritérií buď dle nástrojů 

marketingového mixu 4P (product - produkt, price - cena, place – místo prodeje, promotion – 

marketingová komunikace) nebo podrobněji dle jejich dílčích znaků. Jednotlivým kritériím 

vybraných za použití různých výzkumných technik (brainstorming, dotazování, aj.) je 

přisouzena váha (1 – 5) a poté jsou kritéria vyhodnocována pomocí škálování. Většinou je 

použita škála v rozmezí -10 - +10, kdy 0 znamená, že kritérium není zařazeno ani mezi silné, 

ani mezi slabé stránky. Tímto postupem získává firma základní přehled o svých silných a 

slabých stránkách, které, doplněné o předpoklady vzniku příležitostí a hrozeb, dále poměřuje 

se svými schopnostmi výrobky vyvíjet, vyrábět, financovat podnikatelské záměry a se 

schopnostmi managementu firmy. 

Využití SWOT analýzy při koncipování strategií je vyobrazeno na níže uvedeném 

obrázku č. 2-5. 
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Obrázek 2-5: Využití SWOT analýzy při koncipování strategií 

 

Zdroj: Jakubíková, 2013; úprava: autor 

 

Tato analýza je nejefektivnější, když je složkou širšího auditu řízení. Lze ji provádět 

shoda či na úrovni úseků nebo divizí. Její výsledky jsou hodnoceny společně s celkovým 

obrazem trhu, jenž bere v úvahu současný i potenciální budoucí rozvoj celé společnosti. Jak 

již bylo zmíněno, silné a slabé stránky se nacházejí uvnitř organizace a příležitosti a hrozby 

zpravidla přicházejí zvenčí. Některé faktory můžou být zdrojem silných, ale zároveň i slabých 

stránek. Například velký počet starších pracovníků může značit stabilitu podniku s velkým 

množstvím zkušeností, na druhou stranu to však může naznačovat přílišnou konzervativnost 

podniku.(Kourdi, 2011) 
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2.3.2 Matice SPACE 

 

Technika SPACE (Strategy Position and Action Evaluation) je konstruována na 

základě charakteru příslušné firmy se zahrnutím specifických ukazatelů výkonnosti i 

získaných obecných informací z prostředí, ve kterém firma působí. Počet srovnávaných 

charakteristik tak může být rozdílný.  Nejčastěji používané ukazatele a informace pro 

konstrukci vektoru matice SPACE jsou finanční síly, konkurenční pozice, síly odvětví a 

stability okolí. Po následném vyhodnocení údajů z dílčích charakteristik je možno vytvořit 

hodnotící matici. (Fotr, a kolektiv, 2012) 

 

Obrázek 2-6: Technika SPACE 

 

Zdroj: Johnson, Scholes, 2000 

 

Popis jednotlivých kvadrantů matice SPACE: 

 Agresivní profil – excelentní pozice firmy, která plně využívá vlastních dobrých 

interních charakteristik i externích příležitostí. Doporučují se strategie penetrace na 

trh, rozvoj trhu a vývoj produktu. 

 Konkurenční profil – tento kvadrant doporučuje konkurenční strategie, které tvoří 

penetrace na trh, rozvoj trhu, minimalizace nákladů či diferenční strategie. 
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 Defenzivní profil – pro firmy, které se nacházejí v tomto kvadrantu, se doporučuje 

zlepšovat interní charakteristiky a vyhýbat se externím hrozbám. Je možno použít 

strategie jako prodej části firmy nebo likvidace. 

 Konzervativní profil - firma by měla využívat svých základních schopností a 

nepřebírat na sebe přílišné riziko. Typické strategie pro tento kvadrant jsou investice 

do nových produktů a konkurenčních příležitostí či redukce nákladů. (Fotr, a kolektiv, 

2012) 

 

2.4 Finanční analýza 

 

K posouzení konkurenceschopnosti podniku je možno využít ukazatele finanční 

analýzy. Finanční analýza se dá chápat jako souhrn činností, jejichž cílem je zjistit a 

komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku.  Hlavním cílem této analýzy je provést 

rozbor finanční situace firmy, nalézt a zužitkovat silné stránky firmy a zároveň zdokonalit 

slabiny. V tomto ohledu jsou využívány statistická data z minulých období, která jsou 

obsažena převážně v účetních výkazech. Díky analýze lze tato data porovnat a vyhodnotit tak 

nejen minulost, ale také současnost.  

Základním nástrojem finanční analýzy je analýza poměrový ukazatelů. Tyto ukazatele 

jsou stanoveny na bázi výkazů finančního účetnictví. Do těchto patří ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity a zadluženosti. (Nývltová, Marinič, 2010) 

 

2.4.1 Ukazatele rentability 

 

Těmito ukazateli je měřena výdělečná schopnost, míra zhodnocení vynaložených 

prostředků ve formě aktiv, kapitálu nebo jiných hodnot vyjádřených v peněžních jednotkách. 

Platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lepší je to pro podnik.  

Zásadním syntetickým ukazatelem efektivnosti podnikové činnosti je nadbytek výnosů 

nad náklady. V případě kladných hodnot se jedná o zisk, v případě záporných hodnot jde o 

ztrátu. (Nývltová, Marinič, 2010) 
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Poměřován je VH daného roku buď k aktivům (ROA), vlastnímu kapitálu (ROE), 

nebo k tržbám (ROS).  

 

Obrázek 2-7: Jednotlivé kategorie zisku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv. Tento ukazatel slouží ke 

zhodnocení výnosnosti celkového vloženého kapitálu a používá se pro měření souhrnné 

efektivnosti. Výpočet pro ukazatel ROA se nachází v níže uvedeném vzorci. 

 

    

      
                  (2.1) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky 

podniku. Pomocí ROE mohou investoři zjistit, jestli je jejich kapitál rozmnožován s náležitou 

intenzitou odpovídající riziku investice. Zvyšování ukazatele ROE může znamenat kupříkladu 

zlepšení VH či pokles úročení cizího kapitálu. Ukazatel lze vypočítat pomocí následujícího 

vzorce. 

 

   

               
                 (2.2) 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb znázorňuje poměry, jež v čitateli obsahují výsledek hospodaření a ve 

jmenovateli zahrnují tržby. V praxi se tomuto ukazateli říká ziskové rozpětí a slouží 

k vyjádření ziskové marže. (Růčková, 2011) 

 

   

                              
               (2.3) 

 

2.4.2 Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele dle Nývltová, Marinič (2010) měří efektivnost podnikové činnosti a 

využití majetku. Smyslem analýzy těchto ukazatelů je tedy určení kapitálové přiměřenosti 

dané firmy a intenzity využití majetku. Nejkomplexnějším ukazatelem v této skupině je 

ukazatel celkového obratu, který má bezprostřední vliv na celkovou rentabilitu podniku. 

Ukazatele, které jsou využity v praktické části práce, jsou znázorněny níže. 

 

                                                ⁄     (2.4) 

                                     (2.5) 

 

2.4.3 Ukazatele likvidity 

 

Pojem likvidita podniku znamená jeho schopnost přeměnit aktiva na hotovost 

potřebnou ke splacení jeho závazků. Je nutno rozlišovat pojmy likvidita, likvidnost a 

solventnost. Likvidnost představuje vlastnosti jednotlivých majetkových složek podniku, resp. 

jejich schopnost přeměnit se v peněžní prostředky. Solventnost podniku představuje jeho 

platební schopnost ve smyslu hradit své závazky v okamžiku jejich splatnosti. (Nývltová, 

Marinič, 2010) 

Zpravidla se používají tři základní ukazatele likvidity: 

                                                         ⁄   (2.6) 

                                                 ⁄    (2.7) 
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                                                        ⁄   (2.8) 

 

Běžná likvidita je dle Růčková (2011) likviditou třetího stupně. Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím pravděpodobnější je zachování platební schopnosti podniku. Pro tuto 

likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita druhého stupně. Zde platí, že čitatel 

by měl být k poměru jmenovatele v rozmezí 1,1 – 1,5.  Vyšší hodnota ukazatele bude pro 

věřitele příznivější a pro akcionáře a vedení podniku příznivá nebude. Velký objem OA 

vázaných ve formě pohotových prostředků nepřináší žádný úrok. Naopak nadměrná výše OA 

vede k neproduktivnímu využívání prostředků vložených do podniku. 

Okamžitá likvidita je likviditou stupně prvního. Pro tuto likviditu platí doporučována 

hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. U této likvidity však platí, že nedodržení předepsaných hodnot 

ještě neznamená, že má podnik finanční problémy. (Růčková, 2011) 

 

2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Pro ochranu podnikové činnosti má firma k dispozici aktiva v konkrétní výši a 

struktuře. Náhledem do rozvahy lze zjistit, že dlouhodobý a oběžný majetek je krytý 

konkrétními zdroji, tzv. pasivy, které mohou být vlastní nebo cizí. Právě poměr vlastních a 

cizích zdrojů je rozhodující pro finanční stabilitu a přiměřenost zadlužení. Celkovou 

zadluženost podniku lze vyjádřit následujícím vzorcem: 

 

                                             ⁄     (2.9) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu se zjišťuje poměrem cizích zdrojů na vlastním kapitálu. 

Ukazatel udává, kolikrát převyšuje dluh hodnotu vlastního kapitálu. (Nývltová, Marinič, 

2010) 

 

                                                          ⁄   (2.10) 
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Dalším ukazatelem analyzovaným v praktické části této práce je úrokové krytí. To 

udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Na zaplacení úroků je potřeba celého zisku, 

pokud je tento ukazatel roven 1. Převrácenou hodnotou k tomuto ukazateli je ukazatel 

úrokového zatížení, který vyjadřuje, jakou část celkového zisku odčerpávají úroky. Obecně 

platí, že by tento ukazatel neměl přesáhnout hranici 40%.  (Sedláček, 2011) 

 

               
    

               
       (2.11) 

                  
               

    
      (2.12) 
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3 Charakteristika podniku 

 

 

Bono auto a.s., společnost, na kterou budou aplikovány teoretická východiska této 

práce, vznikla v roce 2007 jako nástupce firmy KFK s.r.o. Odkoupením firmy novými majiteli 

došlo k přejmenování společnosti na BONO auto s.r.o. V roce 2012 realizovala firma projekt 

transformace na akciovou společnost a od té doby vystupuje pod názvem BONO auto a.s. 

Základní kapitál společnosti byl po změně právní formy podniku ze společnosti s ručením 

omezeným na akciovou společnost, která proběhla v roce 2012, zvýšen z 3 000 000 Kč na 23 

702 000 Kč. Podle klasifikace ekonomických činností CZ NACE se dle CZSO (2011) firma 

řadí do sekce G – velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, přesněji 

45.11 – Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly. 

Bono auto a.s. se specializuje na prodej osobních a užitkových automobilů. Za dobu 

23 let působení na trhu je stále držitelem koncese společnosti Renault ČR a Dacia. Vzhledem 

k neustále vzrůstajícím požadavkům na systém managementu kvality je společnost držitelem 

certifikátu ČSN ISO 9001:2009. Firma se snaží poskytovat co nejkomplexnější nabídku 

služeb od samotného prodeje aut přes provádění servisních, mechanických, karosářských a 

lakýrnických prací po provozování pneuservisu, prodeje náhradních dílů, možnosti zapůjčení 

náhradního vozidla či měření emisí a přípravu na STK. Posláním podniku je poskytovat 

zákazníkům co možná nejvyšší úroveň služeb vedoucí k jejich celkové spokojenosti a to 

všechno prostřednictvím svých zaměstnanců. Vize a strategie podniku nejsou jasně 

definovány, nicméně z veřejně dostupných údajů lze říci, že vizí je rozšíření své působnosti 

na úroveň celého Moravskoslezského kraje, konkrétně otevření poboček v Ostravě popř. v 

Opavě. 

V současnosti patří tato firma k největším prodejcům automobilů na Severní Moravě. 

Díky vysokému úsilí firmy neustále se zaměřovat na spokojenost zákazníků je Bono auto a.s. 

schopno dosahovat růstu a udržovat uspokojivé ekonomické výsledky. Sídlo společnosti se 

nachází v centru Nového Jičína na ulici Malostranská. V této pobočce je realizována většina 

podnikatelských aktivit.  Další pobočka firmy vznikla v roce 2008 ve Frýdku – Místku, a 

nachází se zde autosalon a servis. Administrativní úsek je pouze v provozovně v Novém 

Jičíně. Podle evropského dělení se společnost řadí mezi malé podniky, organizační struktura 

je uvedena v přílohách číslo 3 a 4 této práce.  
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Prodej vozidel 

Společnost se zabývá prodejem nejen nových, osobních a užitkových, ale i ojetých 

automobilů. V oblasti ojetých automobilů se ovšem nejedná pouze o prodej značek Renault a 

Dacia. Zákazníci mají možnost výběru ojetých vozů od mnoha jiných světových značek. 

Prodej je uplatňován jak na B2B tak na B2C trzích díky koncesi Renault ČR, která opravňuje 

prodej vozů partnerským společnostem Renault, které nejsou koncesionáři. 

 

Servis 

Servisní služby jsou velmi důležitou činností firmy. Do této oblasti spadá provoz 

autorizovaného servisu s mechanickou a karosářskou dílnou, včetně lakovny. Do provozu 

servisu spadají i mnohé další služby: 

 měření emisí,  

 provedení technické a evidenční kontroly,  

 laserová geometrie,  

 kontrola v brzdovém centru, 

 provedení kompletní diagnostiky.  
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4 Aplikace metod analýzy konkurenceschopnosti 

 

 

Tato kapitola je zaměřená na analýzu konkurenceschopnosti podniku BONO auto a.s. 

prostřednictvím několika vybraných metod. Mezi tyto patří PESTLE analýza, Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil, finanční analýza, model IDINMOSU, technika SPACE a 

analýza SWOT. Výsledky těchto analýz vedou ke zhodnocení současného stavu podniku a k 

doporučením, díky kterým si společnost může zlepšit své postavení na trhu s automobily. 

 

4.1 PESTLE analýza 

 

Jak již bylo zmíněno v části teoreticko-metodologické, k rozboru makroprostředí 

podniku se používá analýza PESTLE, která hodnotí konkurenceschopnost podniku 

prostřednictvím jednotlivých faktorů makroekonomického okolí. Identifikace těchto faktorů je 

klíčová pro úspěšné strategické rozhodování podniku. 

 

4.1.1 Politické faktory 

 

Význam automobilového průmyslu, ať už se jedná o sektor výrobců aut, sektor 

výrobců komponentů pro jejich montáž či odvětví prodejců automobilů, je pro domácí 

ekonomiku velký. Politické faktory jsou v rámci České Republiky i Evropské unie poměrně 

stabilní a ani v automobilovém průmyslu se moc nemění.  

Hospodářskou situaci významně ovlivňuje i členství České republiky v EU. Členství 

sebou nese jak řadu výhod, tak nevýhod. Díky tomuto členství došlo k odbourání překážek 

obchodu, investic a spolupráce mezi státy. Vláda v EU usiluje o zlepšení životního prostředí 

prostřednictvím politiky životního prostředí, která však musí být v souladu se zachováním a 

podpořením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Nevýhoda může být spatřována 

například v různých vyhláškách, zákonech či směrnicích, které ovlivňují podnikatelské 

prostředí a které musí podnikatelský subjekt dodržovat. Konkrétní zákony a předpisy 

vztahující se na vybraný podnik jsou uvedeny v kapitolách 4.1.5 (legislativní faktory) a 4.1.6 

(ekologické faktory). 
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4.1.2 Ekonomické faktory 

 

Klíčovým ukazatelem vývoje ekonomiky je hrubý domácí produkt země. HDP 

představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech 

považovaných v systému národního účetnictví za produktivní. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 

došlo k meziročnímu poklesu hrubého domácího produktu o 1,2% (viz. Obrázek 4-1) 

 

Obrázek 4-1: Vývoj HDP 

 

Zdroj: czso.cz (2013) 

 

Dalším ukazatelem vývoje ekonomiky je inflace, která značí růst cenové hladiny 

v čase. Pro úspěšné strategické rozhodování společnosti BONO auto a.s. je velice důležité 

sledovat nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice. Inflace za rok 2013 

činila 1,4% a nacházela se tak v blízkosti 2% inflačního cíle. Podle prognózy ČNB se celková 

inflace počátkem roku 2014 sníží na velmi nízké, avšak kladné, hodnoty. Následně se s 

významným přispěním oslabeného kurzu koruny vrátí do konce tohoto roku k 2% cíli ČNB. V 

průměru inflace dosáhne v roce 2014 hodnoty 1,2 %, což bude znamenat druhý nejnižší růst 

cen za posledních deset let.  
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Na toto odvětví má významný dopad vývoj cen v ČR pod vlivem kurzu CZK/EUR. Na 

přelomu roku 2013/2014 došlo k mírnému navýšení cen v ekonomice. Od listopadu 2013 

došlo k prudkému oslabení kurzu z 25,8 CZK/EUR na 27,7 CZK/EUR. Proto i společnost 

Bono auto a.s. mírně navýšila ceny v důsledku navýšení ceny importovaných vstupů. 

V neposlední řadě je velmi důležité sledovat míru nezaměstnanosti, která je důležitým 

faktorem pro podnikání. Vysoká míra nezaměstnanosti může znamenat, že spotřebitelské 

nákupy se budou snižovat. Na druhou stranu může vysoká míra nezaměstnanosti podnikům 

umožnit najít nové pracovní síly. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let 

činil k 31.12.2013 8,2%, což znamená nárůst oproti roku 2012, kdy obecná míra 

nezaměstnanosti oscilovala kolem hranice 7%. Další nárůst byl zaznamenán v lednu roku 

2014, kdy nezaměstnanost stoupla na 8,6%.  

Následující obrázek znázorňuje míru nezaměstnanosti v lednu 2014 podle krajů. Zde 

lze spatřit, že druhá největší nezaměstnanost byla v Moravskoslezském kraji, pod který spadá 

působnost analyzovaného podniku, a činila 10,9%.  

 

Obrázek 4-2: Nezaměstnanost za leden 2014 dle krajů 

 

Zdroj: tn.cz (2014) 

 

Je také třeba brát v úvahu hospodářskou krizi, která Českou republiku zasáhla v roce 

2008. Tato krize měla velký dopad na podniky a odvětví, které jsou náročné na kapitálové 

investice. Právě k těmto podnikům lze zařadit i společnost BONO auto a.s. zabývající se 

prodejem dopravních prostředků, resp. automobilů. V období této krize značně klesla 
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poptávka po osobních a užitkových automobilech. Společnost BONO auto a.s. však byla 

schopna tuto krizi překonat a stala se silnější a životaschopnější.  

 

4.1.3 Sociální faktory 

 

Tyto faktory se týkají složení obyvatelstva. Z nejnovějších údajů zveřejněných na 

webových stránkách českého statistického úřadu vyplývá, že populace v ČR oproti 

předchozímu roku klesla, což pro firmu Bono auto a.s. není příznivá skutečnost, protože 

s klesající populací klesá i počet potenciálních klientů. Velikost populace v ČR je 10 513 834 

obyvatel. Populace ČR stárne, což taky není optimální. Jak bylo zjištěno z rozhovoru 

s vedením společnosti, má firma většinu svých klientů právě v produktivním věku. 

Rozložení obyvatelstva v ČR je relativně nerovnoměrné. Působnost podniku BONO 

auto a.s. se však primárně, ne výhradně, zaměřuje na zákazníky z Moravskoslezského kraje. 

Počet obyvatel v tomto kraji je 1 223 112. Věkovou strukturu v tomto kraji lze vidět na 

obrázku č. 4-2. Společnost předpokládá, že klienti budou lidé, kteří vydělávají své vlastní 

peníze, tedy lidé v produktivním věku (15-64 let). Tato skutečnost se týká nejen koupě 

nového nebo ojetého vozidla, ale také autorizovaného servisu. 

 

Obrázek 4-3: Věková struktura k 31.12.2012 (Moravskoslezský kraj) 

 

Zdroj: czso.cz (2012) 

 

V současnosti se dá považovat za trend migrace obyvatel a to především do velkých 

měst za prací nebo naopak na vesnice za klidnějším a zdravějším stylem života. Tento fakt má 

pro společnost, která nabízí služby v oblasti prodeje automobilů a jejich údržby, velmi 

pozitivní dopad. Migrace obyvatel vede k většímu vytížení dopravních prostředků, což má za 

následek jejich dřívější opotřebení a následnou výměnu. 
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4.1.4 Technologické faktory 

 

Dnešní doba je, co se techniky týče, velmi rychlá, proto i technologické faktory se 

neustále mění. V poslední době se automobilky snaží přicházet s automobily poháněnými 

alternativní energií (vodík, elektriku či solární pohon), která má obrovský potenciál do 

budoucnosti. Je dobré se těmito alternativami zabývat už teď, protože poptávka po takovýchto 

vozech jenom poroste. V zahraničí jsou již využívány vozy s alternativními pohony a jsou 

velmi ekologicky šetrné. BONO auto má v nabídce již 3 vozy, které jsou plně elektronické. 

Tyto vozy se stávají více populární nejen díky své šetrnosti k životnímu prostředí, ale také 

díky svému ekonomickému provozu.  

Vozidla značky Renault myslí na ekologii - a to celou svoji řadou vozů Twingo, Clio, 

Modus, Mégane, Scénic, Fluence a Latitude, které již existují v ekologických verzích a nesou 

logo Eco2. Renault Eco2 je tak synonymem pro jejich ekologické i ekonomické atributy. 

Dalším alternativním pohonem, nedávno ve společnosti zavedeným, je pohon LPG.  

Současný rozvoj doby si žádá i modernější technologie v oblasti bezpečnosti, která je 

jednou ze základních hodnot společnosti. Nové automobily značky Renault jsou vybaveny 

podpůrnými systémy řízení, jež mají za úkol vést řidiče k zodpovědnosti. Jedná se o 

technologie jako omezovač rychlosti nebo upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás. 

Některé technologie mají také informativní charakter, jako například senzor kontrolu tlaku 

v pneumatikách či výstražné kontrolky. Ve všech vozech Renault lze nalézt zařízení, která 

jsou schopna napravit chyby v řízení. Jedná se o systém proti zablokování kol ABS s 

elektronickým rozdělovačem brzdné síly, asistenční systém brzd AFU, elektronický 

stabilizační systém ESP, protiskluzový systém ASR, posilovač řízení s variabilním účinkem. 

 

4.1.5 Legislativní faktory 

 

Společnost Bono auto a.s. je akciová společnost a jako každý jiný podnikatelský 

subjekt se i ona musí řídit zákony, které jsou dány legislativou ČR. Důležitým legislativním 

faktorem byl obchodní zákoník (ve znění zákona č. 503/2012 Sb.), který musely dodržovat 

všechny právnické osoby. Od ledna roku 2014 však vstoupil v platnost nový občanský 

zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Zároveň s touto změnou byl schválen zákon o obchodních 

korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který s účinností od 1. ledna 2014 nahrazuje obchodní 
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zákoník. Dále je důležité jednat dle zákoníku práce (262/2006 Sb.), který se týká hlavně 

zaměstnanců. Společnost musí mít přesně vymezena práva a povinnosti zaměstnanců dle 

tohoto zákona. Pracovní právo je i přes změnu obchodního zákoníku na nový občanský 

zákoník nadále upraveno samostatným právním předpisem, avšak nová úprava občanského 

zákoníku zásadně ovlivňuje toto právo. Novinky v pracovním právu, které sebou přináší nový 

občanský zákoník, jsou zejména v nové definici zaměstnance a zaměstnavatele, zákazu 

konkurence, zajištění pracovního práva, nové úpravě dohod o srážkách ze mzdy, nájmu 

služebního bytu jako zaměstnanecký bonus, aj. Další legislativní úpravy se týkají daně z 

příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty), účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a dalších daní. Klíčová je 

především změna sazby daně z přidané hodnoty, která se od ledna 2013 (v roce 2014 zůstala 

neměnná) zvýšila ze 14 na 15 procent (snížená sazba) a z 20 na 21 procent (základní sazba). 

Specifičtější zákony se týkají hlavně ochrany životního prostředí, které upravuje zákon o 

životním prostředí (zákon č. 17/1992 Sb.) a které jsou podrobněji popsány v podkapitole 

s názvem ekologické faktory. 

 

4.1.6 Ekologické faktory 

 

V současnosti jsou tyto faktory hodně aktuálním a řešeným tématem a je na ně kladena 

čím dál větší pozornost. V následujících odstavcích jsou tyto faktory blíže popsány. 

Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. Zde se jedná o evidenci a třídění odpadů, zvláště pak o azbestové brzdné 

segmenty, znečištěné čisticí textilie, zbytky barev, olejů, použité absorpční materiály, 

pracovní oděvy atd. Autoservis potřebuje nejdříve souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady, na toto si musí nechat vypracovat projekt a každé dva roky nechat zkontrolovat 

likvidaci odpadů. Tento dozor je prováděn místní úřady.  

Ochrana vod - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). Zákon, který má v konkrétních podmínkách autoservisu zabránit nežádoucím úkapům 

chemikálií a jejich únikům do životního prostředí (vod, půdy) předejdeme zastřešením 

pracovní plochy a jímkou v podlaze. Nemělo by pršet na nic, co je „mastné“. Všechny 

chemikálie je potřeba chránit před povětrnostními vlivy. Podlaha autoservisu musí být 



40 

 

nepropustná a zpevněná tak, aby bylo zabráněno prosakování olejů. Subjekt musí mít také 

vypracovaný plán opatření pro případ havárie a ročně musí podávat hlášení.  

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Autoservis je povinen sledovat spotřebu těkavých 

látek (barvy, tmely, ředidla, mycí kapaliny). Vhodné je instalovat odsávací zařízení. 

Autolakovna je dle zákona o ovzduší a příslušných vyhlášek stacionárním zdrojem znečištění 

ovzduší.  Autoservis musí být zařazen do příslušného REZZO, což je registr emisí a zdrojů 

znečištění ovzduší - eviduje zdroje ovzduší znečišťujících látek, v souladu se zákonem o 

ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Tyto zdroje jsou rozděleny na stacionární a 

mobilní, přičemž stacionární jsou děleny na kategorie podle velikosti a významu. Dílčí 

soubory REZZO 1-3 zahrnují stacionární zdroje, REZZO 4 mobilní. V tomto případě se jedná 

o REZZO 3. 

 

4.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Tato metoda se používá pro analýzu mikroprostředí. V případě této diplomové práce je 

analyzováno blízké okolí společnosti, resp. město Nový Jičín. Analýza je tvořena pěti 

následujícími silami: 

 

 Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví 

Riziko vstupu nových konkurentů do odvětví automobilového průmyslu je poměrně 

velké v souvislosti s vybudováním nových poboček. Vybudování těchto poboček je však 

kapitálově náročné. Postavení společnosti na trhu tak mohou ohrozit silné podniky, které 

tímto kapitálem disponují.  

V současné době je největší přímou hrozbou výstavba nového, moderního, autosalonu 

Lukáš, prodávající vozy značky Škoda a to v těsné blízkosti společnosti BONO auto a.s. Toto 

nové autocentrum má být největší nejen ve městě, ale také v blízkém okolí. Autocentrum 

Lukáš se orientuje nejen na prodej vozů Škoda, ale také vozů značek Volkswagen, Citroen a 

Kia, a také jejich servis, v čemž má oproti společnosti BONO auto a.s. lepší tržní postavení. 

Vozy značky Škoda patří celkově k nejprodávanějším vozům v ČR, což zaznamenává níže 

uvedená tabulka. 
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Tabulka 1: Pozice jednotlivých značek v letech 2012 a 2013 

Celkem 2012 2013 Evoluce 

1 ŠKODA 50 215 45 901 -9% 

2 VOLKSWAGEN 15 815 15 127 -4% 

3 HYUNDAI 14 013 14 492 +3% 

4 FORD 13 472 9 965 -26% 

5 PEUGEOT 7 360 8 297 +13% 

6 CITROËN 6 298 6 415 +2% 

7 RENAULT 10 845 6 407 -41% 

8 KIA 8 002 5 855 -27% 

9 DACIA 3 773 5 160 +37% 

10 FIAT 3 895 4 359 +12% 

11 SEAT 2 504 4 164 +66% 

12 OPEL 3 605 4 157 +15% 

13 TOYOTA 3 888 4 045 +4% 

14 MERCEDES-BENZ 3 682 3 701 +1% 

15 BMW 3 546 3 456 -3% 

16 AUDI 3 585 3 065 -15% 

Skupina Renault + Dacia 14 618 11 567 -21% 

Zdroj: interní materiály firmy; úprava: autor 

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

V automobilovém průmyslu je vyjednávací síla dodavatelů velká. Prodejcům vozidel 

zpravidla nezbývá nic jiného než odebírat od jednoho hlavního dodavatele, který je zároveň i 

výrobce značky. U společnosti BONO auto a.s. tomu není jinak. Hlavním dodavatelem jak 

automobilů, tak náhradních dílů je společnost Renault ČR. Servisní úsek má dále možnost 

vybírat si tzv. neznačkové náhradní díly u subdodavatelů. Těmto dílům se jinak říká repliky, a 

jedná se o levnější alternativu originálního dílu. V tomto případě vyjednávací síla dodavatelů 

klesá, protože si firma sama může vybrat takového dodavatele, který jí vyhovuje z hlediska 

ceny, kvality, rychlosti a spolehlivosti dodávek aj. 

 

 Vyjednávací síla odběratelů 

Vzhledem k povaze podnikání se zákazníky rozumí koncoví odběratelé zboží (aut 

nebo náhradních dílů) a služeb (servis), kteří vyžadují příznivé ceny, ale také kvalitu 

prolínající se celým procesem od nákupu auta přes jeho záruční a pozáruční servis, příp. 

likvidaci.  
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Předpokládá se, že zákazníky společnosti Bono auto, a.s. jsou právě lidé 

v produktivním věku, tedy ti, kteří pracují a vydělávají si tak své vlastní peníze. Týká se to jak 

koupě nového či ojetého automobilu, tak autorizovaného servisu. Tyto dvě oblasti jsou spolu 

provázány a jedna bez druhé by mohly jen těžko existovat. V momentě, kdy společnost prodá 

nové vozidlo, si zajistí pravidelné návštěvy většiny klientů, alespoň po dobu zákonné záruky 

vozu. S ojetými auty je to obdobné. Zákazníci se rádi vracejí tam, kde svůj ojetý vůz 

zakoupili. Klienti servisů se zpravidla dělí do tří segmentů. První jsou takoví, kteří si koupí 

nové vozidlo a jejich ochota platit za autorizovaný servis a originální díly je dosti vysoká, 

přetrvává až 4 roky podle délky záruky (jedná se většinou o prodloužené záruky nad rámec 

těch zákonných – konkurenční boj automobilových společností nebo o vozidla koupené 

leasingovou společností). Dalším segmentem jsou zákazníci, jejichž vůz je starší 4 let a jejich 

ochota platit za autorizovaný servis a díly se snižuje. Vozidel v intervalu stáří 5 až 7 let jezdí 

na cestách nejméně. Poslední segmenty tvoří největší podíl vozů jezdících na českých 

silnicích. Jedná se o vozidla starší 8 let, a ti, kteří je vlastní, jsou nejméně ochotni zaplatit za 

autorizovaný servis a díly. Potřeba oprav je u starších vozidel znatelně vyšší než u vozidel 

nových, proto segmenty II. a hlavně III. představují zajímavý zdroj příjmů a je dobré tyto 

zákazníky přilákat zpátky do autorizovaného servisu a jejich loajalitu si udržet. 

 

 Hrozba substitutů 

Substituty se rozumí náhradní výrobky či služby. Co se týče servisu aut a prodeje 

náhradních dílů, je tato hrozba poměrně vysoká. Potenciální konkurence může být spatřována 

v neznačkových servisech, kterých je v každém městě nespočet. Některé tyto servisy dokonce 

fungují na černo a jsou například v garážích, kdy si majitelé takovýchto garáží přivydělávají 

opravami automobilů. Ať už garážové opravy, nebo opravy v neznačkových servisech, oboje 

jsou dozajista levnější než značkový servis. Co se však týče kvality, ta je zde nesrovnatelná. 

Kvalita poskytovaných služeb v neznačkových servisech je vždy výrazně nižší. 

Za substituty v oblasti prodeje nových vozidel je možno považovat ty automobily, 

které se nacházejí ve stejné třídě, s velmi podobnými vlastnostmi a designem, ale s nižší 

cenou. V případě rozhodování spotřebitele o koupi nového vozidla pak většinou zvítězí právě 

nižší pořizovací cena. Rovněž vozidla na alternativní pohon mohou v současné době 

představovat ohrožení ze strany konkurentů. 
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Za substituční výrobky automobilů lze ale také považovat všechny ostatní dopravní 

prostředky, jako jsou motocykly nebo kola. Většina lidí však tyto dva dopravní prostředky 

používá jako doplňky k automobilům a nedopravuje se pomocí nich pravidelně.  

 

 Konkurenti v odvětví 

Firma BONO auto a.s. má sídlo na ulici Malostranská ve městě Nový Jičín. Toto 

město se se svými necelými 24 000 obyvateli řadí k menším městům, nachází se zde však 

velká koncentrace prodejců automobilu a jím přidružených servisů. Tato skutečnost značně 

zvyšuje intenzitu konkurenčního boje uvnitř odvětví. Na území Nového Jičína se nachází osm 

autocentrál včetně společnosti BONO auto a.s., které jsou vyznačeny v obrázku číslo 4-4. 

Z těchto osmi prodejců vozidel má nejvyšší postavení prodejce automobilů značky Škoda. 

Značku automobilů Škoda prodávají v Novém Jičíně hned dvě automobilky. Jedná se o 

Autoklever s.r.o. a autocentrum Lukáš. Obě tyto společnosti se orientují na prodej a 

autorizovaný servis značky Škoda a jejich centrály se nacházejí přímo vedle sebe. Dalšími 

konkurenty jsou autorizovaní dealeři a servisy vozů Ford (F.67 s.r.o.), Kia (Autosalon Dědik, 

s.r.o.), Peugeot (Autosalon Svoboda, s.r.o), Citroen (JV Car, s.r.o.), Hyundai (Autolipa CZ, 

s.r.o.).  

Nespornou výhodou pro společnost BONO auto a.s. je, že ve městě Nový Jičín a 

blízkém okolí se nenachází žádný přímý konkurent, tedy takový, který by se orientoval právě 

na prodej vozů značek Renault a Dacia. Pokud spotřebitel chce vybavit svůj vůz značky 

Renault či Dacia pohonem na LPG, může se obrátit na firmu Bono auto a.s., která rozšířila 

své portfolio právě o tuto činnost. V tom je spatřována velká konkurenční výhoda. 

Samozřejmě existuje řada neautorizovaných servisů, které tuto montáž rovněž provádějí. 

Většinou však nepoužívají originální díly a na tyto úkony se nevztahuje záruka. Co se týče 

kvality, dlouhé doby životnosti a profesionality, nemá společnost v této činnosti konkurenta. 

Konkurenční hrozbou však tyto neautorizované servisy jsou. V dnešní době dávají 

vlastníci automobilů čím dál tím více přednost právě těmto službám a to především díky 

jejich nižší ceně.  

V neposlední řadě zvyšují intenzitu konkurenčního boje uvnitř tohoto odvětví také 

autobazary, které jsou na Novojičínsku čtyři. Jedná se o Tuzekscar, s.r.o., Automarek, s.r.o., 

Autobazar Holáň Rostislav a Autobazar Jocar. V dnešní době se však zaznamenává čím dál 

více podvodů ze strany autobazarů a pro spotřebitele se tak stávají neseriózními. Článek 
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zveřejněný na webovém serveru seznam (2014) tuto skutečnost jen potvrzuje. Je stále častější, 

že v autobazarech jsou motoristům podstrkována kradená nebo uměle nadhodnocená auta. Na 

důvěryhodnosti bazarům nepřidá ani skutečnost, že si jej může založit prakticky kdokoliv.  

 

Obrázek 4-4: Mapa konkurence Nový Jičín 

 

Zdroj: Mapy Google (2014); úprava: autor 
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4.3 Finanční analýza 

 

Finance jsou důležitým prostředkem signalizujícím stav a řízení podniku. Účelem 

finanční analýzy je popsání a následné vyhodnocení celkové finanční situace firmy. V této 

kapitole se bude hodnotit tzv. finanční kondice podniku pomocí poměrové analýzy, která je 

tvořena ukazateli rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Údaje, sloužící k výpočtu 

jednotlivých ukazatelů, jsou čerpány z rozvahy (příloha č. 7 a 8) a výkazu zisku a ztrát 

(příloha č. 9). Jednotlivé výpočty vychází ze vzorců 2.1 - 2.12 nacházející se v teoreticko-

metodologické části této práce. 

Část těchto ukazatelů pracuje s VH před úroky a daněmi (tzv. EBIT, viz obrázek 2.7), 

který není v rozvaze přímo vyčíslen. Následující tabulka znázorňuje výpočty této veličiny za 

jednotlivé roky. 

 

Tabulka 2: Výpočet EBIT (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 

VH před zdaněním (EBT) 1263 3895 843 1238 

+nákladové úroky 1046 694 586 473 

VH před zdaněním a úroky 
(EBIT) 2309 4589 1429 1711 
Zpracování vlastní na základě finančních výkazů společnosti 

 

Ukazatele rentability 

V této kapitole se nachází výpočet rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a 

rentability tržeb. Tyto ukazatele byly zkoumány v období 2010-2013. 

 

2010 2011 2012 2013

ROA 3,07 4,64 1,36 1,43

ROE 3,54 5,97 1,25 2,27

ROS 0,58 1,49 0,37 0,48
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Z grafu vyplývá, že návratnost aktiv (ROA) byla nejvyšší v roce 2011, kdy činila 

4,64%. Další rok však rapidně klesla na hodnotu 1,36%. To je dáno především snížením 

hodnoty EBIT ze 4 589 000 Kč na 1 429 000 Kč. Pokles je způsoben poklesem tržeb. Tyto 

tržby mohly klesnout v důsledku stále ještě doznívající hospodářské krize. V roce 2013 byl 

zaznamenán, byť jen mírný, nárůst. Tato skutečnost je pro společnost pozitivní, protože 

tempo růstu ukazatele ROA by se mělo zvyšovat.  

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) byla rovněž nejvyšší v roce 2011. Tento prudký 

nárůst je spojen s nárůstem tržeb a tím spojeným nárůstem čistého zisku. Je možno usoudit, že 

v roce 2011 získala společnost z jedné koruny vloženého kapitálu téměř 6% zisku. V roce 

2013 to byly pouze 2%. 

Zisk vztažený k tržbám, který značí poslední ukazatel, zaznamenal nejvyšší hodnotu 

také v roce 2011, kdy byl nárůst čistého zisku nejvyšší. Poté hodnota klesla na 0,37%, což je 

pro společnost velmi negativní skutečnost.  

 

Ukazatele aktivity 

Mezi ukazatele aktivity, analyzovaných v této práci, patří obrat celkových aktiv a 

obrat zásob. Graf znázorňuje hodnoty obratu celkových aktiv a obratu zásob.  

 

Hodnota obratu celkových aktiv se v letech 2010, 2011 a 2013 se pohybuje 

v doporučeném rozmezí, které je 1,6 – 3. Nejvíce obrátek proběhlo v roce 2013 a to 1,89. 

2010 2011 2012 2013

Obrat celkových aktiv 1,87 1,70 1,30 1,89

Obrat zásob 7,65 8,17 5,06 9,02
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Nejméně pak v roce 2012, kdy hodnota obrátek činila 1,3 a klesla tak pod spodní hranici 

doporučeného rozmezí.  

Co se týče obratu zásob, zde nelze doporučenou hodnotu jednoznačně vymezit, 

protože se mění v závislosti na odvětví výroby. Ve společnosti Bono auto a.s. se zásoby 

nejvíce točily v roce 2013, kdy jejich hodnota činila 9,02 obratů za rok. V tomto roce dosáhla 

firma nejvyšších tržeb z prodeje zboží (tedy z prodeje automobilů), což vysvětluje vysokou 

hodnotu obratu zásob. Zásobami jsou zde myšleny právě automobily, které jsou součástí 

zboží, tudíž navýšení tržeb má vliv na obrat zásob. 

 

Ukazatele likvidity 

Mezi analyzované ukazatele likvidity patří běžná, pohotová a okamžitá likvidita. 

Vývoj likvidity podniku se jeví jako nestabilní, jelikož se v drtivé většině případu neslučuje 

s doporučenými hodnotami.  

 

Vývoj celkové likvidity má rostoucí tendenci, což je pro společnost dobře, protože má 

likvidní prostředky na úhradu svých závazků. Co se však týče doporučených hodnot celkové 

likvidity, které by se měly nacházet v rozmezí 1,5 – 2,5, nevyvíjí se tento ukazatel stabilně. 

Celková likvidita kolísá mezi hodnotami 15 – 18. Společnost má ve své struktuře poměrně 

hodně zásob, které tvoří především předváděcí vozy v autosaloně. Právě tyto zásoby jsou 

důvodem vysokých hodnot tohoto ukazatele.  

2010 2011 2012 2013

Celková likvidita 15,73 15,58 17,72 17,93

Pohotová likvidita 4,06 0,49 0,45 0,66

Okamžitá likvidita 1,00 0,08 0,07 0,07
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Pohotová likvidita se rovněž nenachází v doporučeném rozmezí 1,1 – 1,5 a má spíše 

klesající charakter. Podnik má nadměrnou výši oběžných aktiv, což vede k neproduktivnímu 

využívání prostředků vložených do podniku.  

Co se týče okamžité likvidity, ta byla ideální v roce 2010, kdy svou hodnotou 1 

spadala do doporučeného rozmezí 0,9 – 1,1. V tomto roce byla společnost schopna okamžitě 

uhradit své krátkodobé závazky. Od roku 2011 se však hodnoty této likvidity začaly pro 

podnik vyvíjet velmi nepříznivě. Většina oběžného majetku je od roku 2011 vázána ve formě 

zásob a pohledávek, což znamená, že podnik má málo pohotových platebních prostředků. 

V roce 2011 došlo k poklesu všech ukazatelů likvidity z důvodu propadnutí finančního 

majetku na bankovním účtu.   

 

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji podniku. Analyzovanými 

ukazateli budou celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, úrokové krytí a úrokové 

zatížení. Čím vyšší je hodnota ukazatele celkové zadluženosti, tím je vyšší riziko věřitelů, 

především bank. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele mohou také značit, že podnik se nachází 

ve finančních problémech. 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že celková zadluženost v analyzovaném podniku 

není příliš vysoká. Nejvyšší hodnota byla v roce 2010, kdy hodnota celkové zadluženosti 

činila téměř 60%. Naopak nejmenší zadluženost byla v roce následujícím a to 45%. Z vývoje 

2010 2011 2012 2013

Celková zadluženost 58,28 44,96 48,87 51,12

Zadluženost VK 149,02 84,73 96,56 112,01
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celkové zadluženosti lze usoudit, že jen zhruba polovina aktiv byla financována z cizích 

zdrojů. 

Zadluženost vlastního kapitálu je poměrně významným ukazatelem pro banku, co se 

týče poskytnutí úvěru. Optimální stav nastává, když je hodnota cizích zdrojů nižší, než je 

hodnota vlastního kapitálu. Tento stav nastal v letech 2011 a 2012.  

 

 

Hodnota ukazatele úrokového krytí stoupla od roku 2010 do roku 2011 téměř 

trojnásobně, což bylo pro podnik velice příznivé, protože čím vyšší je tento ukazatel, tím 

vyšší je úroveň finanční situace ve firmě. V roce 2012 však zaznamenala prudký pokles v 

důsledku zvyšování úroků a snižování EBIT. Nicméně ve všech letech hodnota byla větší než 

jedna, což znamená, že podnik produkuje zisk a je schopen si vydělat na nákladové úroky. 
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Z grafu je patrné, že hodnota v roce 2011 výrazně klesla na pouhých 15% z důvodu 

snižování úroků a zvyšování EBIT. V roce 2012 došlo k nepříznivému nárůstu, kdy úroky 

odčerpávaly 41% EBIT. Nicméně v roce 2013 se hodnota úrokového zatížení opět dostala do 

své normy a dosahovala hodnoty 28%. 

 

4.4 Interní analýza podniku – model IDINMOSU 

 

Tato kapitola je zaměřena na tzv. měkké faktory, které se dají považovat za potenciál 

k rozvoji podnikatelské činnosti. Model, který se na tyto faktory zaměřuje a je vhodný pro 

měření konkurenceschopnosti podniku, je model IDINMOSU. Právě díky tomuto modelu lze 

získat celostný pohled na podnik. 

Veškeré informace, díky kterým mohla být tato analýza zpracována, pocházejí 

z interních materiálů podniku, které nejsou veřejně přístupny.  

 

Vize a strategie společnosti Bono auto a.s. 

Vizi tato firma nemá jasně definovanou. Nicméně je možno říci, že vizí společnosti je 

rozšíření své působnosti na úroveň Moravskoslezského kraje. Konkrétně se jedná o otevření 

poboček v Ostravě, případně v Opavě. V Ostravě již firma v roce 2011 zakoupila pozemek a 

v průběhu roku 2012 započala realizace záměru rozšířit činnost v této lokalitě. 

Strategie společnosti zohledňuje prioritní cíl, kterým je zvyšování prodeje. Tohoto 

vytyčeného cíle chce dosáhnout prostřednictvím snižování nákladů, vynikajícímu přístupu 

k zákazníkům či posílením produktové nabídky. 

 

Společnost, prostor, příroda a čas 

Firma Bono auto a.s. má samostatné působiště v okrese Nový Jičín a pobočku v okrese 

Frýdek-Místek. Zákazníci společnosti jsou tedy především, ne však výhradně, z těchto okresů. 

Jak již bylo řečeno, svou velikostí spadá do kategorie malých a středních podniků. Konkrétně 

se se svým počtem necelých 40 zaměstnanců řadí do kategorie malých podniků. Zaměstnanci 

a zákazníci tvoří dvě strany společnosti. Se společností však souvisí i prostor. Je důležité mít 

toto na paměti a vědět, že efektivní vynakládání s prostorem a efektivní práce s lidmi je 
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klíčem k úspěchu. Společnost působí na trhu již přes 20 let a za tuto dobu si vybudovala nejen 

dobré jméno, ale také dobré vztahy se svými zákazníky. Tyto skvělé vztahy s klienty jsou 

zásluhou především managementu firmy, který se snaží vždy dělat věci efektivně a zároveň 

tak, aby přinášeli užitek především zákazníkům.  

V současné době je kladen čím dál větší důraz na ekologičnost a šetrnost vůči přírodě. 

Poptávka po automobilech poháněných alternativními energiemi roste stále víc. Automobily 

značky Renault na ekologičnost myslí. V ekologických verzích existuje řada vozů značek 

Renault, které nesou logo Eco2. Jedná se například o vůz Renautl Clio Rip Curl s 1,2 litrovým 

TCE 100 turbo motorem. Existuje také vůz řady Mégane, který je schopen jezdit na ethanol 

E85. Díky technologii Eco2 dochází už při výrobě automobilů ke snížení dopadu na životní 

prostředí. Vozy nesoucí logo Eco2 musí být dle Hybrid (2007) vyrobeny v továrně se 

standardem ISO 1400, jinak řečeno továrna musí neustále snižovat dopad výroby na životní 

prostředí. Emise oxidu uhličitého nesmí přesáhnout 140g/km, nebo musí být vozidlo schopné 

jezdit na E85 ethanol nebo B30 bionaftu. Z recyklovatelných materiálů musí pocházet 5% 

plastů využitých během výrobního procesu. 

V odvětví automobilového průmyslu je důležitým elementem také čas. Zpoždění 

v rámci přepravy vozidla do dealerství je akcelerátorem nespokojenosti zákazníka. Společnost 

se těmto zpožděním snaží vyvarovat neustálým sledováním objednávek. Prodejci vozidel ve 

společnosti Bono auto a.s. tak každodenně prochází sledování objednávek v distribučním 

systému, aby byli schopni zjistit případné zpoždění dodání oproti datu dodání uvedeného na 

objednávce. V momentě, kdy tato skutečnost nastane, se společnost snaží zmírnit možné 

důsledky tím, že své zákazníky vždy a včas informují o změnách termínů předání nového 

vozidla. Pokud to zákazníkovi vadí, snaží se mu prodejce poskytnout různá zvýhodnění.  

 

Lidský kapitál 

Firma Bono auto a.s. je malým podnikem, zaměstnávajícím téměř 40 zaměstnanců. 

Zaměstnanci společnosti jsou rozděleni do tří úseků dle hlavní vykonávané činnosti. Jedná se 

o úsek prodeje nových vozidel, úsek servisu včetně prodeje náhradních dílů a úseku správy. 

Všichni tito pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a za řadu let v této společnosti nasbírali 

bohaté praktické zkušenosti. Firma se i nadále snaží jejich kvalifikaci neustále prohlubovat 

formou různých školení. Snaží se také o zvyšování podílu pracovníků s vysokoškolským 
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vzděláním, kteří by například do úseku prodeje mohli přinést nové poznatky 

z marketingových dovedností.  

 

Identita, integrita, suverenita a mobilita 

Identita podniku zahrnuje hned několik aspektů jako například sílu podniku, logo 

společnosti, poslání nebo inovace. Právě firemní identita je klíčovým prvkem k měření 

konkurenceschopnosti podniku. 

 Síla společnosti Bono auto a.s. je spatřována v tom, že vozy značky Renault spadají do 

skupiny tří nejlepších automobilových výrobců. Svou působnost má nyní společnost 

ve dvou městech a má v plánu ji rozšířit do města třetího. 

 Logo společnosti koresponduje s oborem podnikání. Jedná se o obrys automobilu, ve 

kterém je vepsán název společnosti, tedy Bono auto (viz.příloha č. 5). Logo 

samotných vozidel Renault je stříbrný kosočtverec a lze jej také nalézt v příloze.  

 Posláním firmy Bono auto a.s. je nabízet svým zákazníkům služby té nejvyšší úrovně 

a to prostřednictvím svých pracovníků. Společnost neustále usiluje o spokojenost 

svých klientů.  Tuto spokojenost rovněž monitoruje, a to prostřednictvím ankety QVN, 

která sleduje zákazníkovo vnímání kvality předání nového vozidla. Anketa QVN se 

provádí na úrovni dealerství pro značku Renault a Dacia na vzorku zákazníků a to 10-

25 dní po předání nového vozidla. Otázky pokládané zákazníkům jsou uvedeny 

v příloze číslo 10 této práce.  

 Inovace vozů Renault a poslední vývojové trendy v oblasti designu a technologií 

představují koncepční vozy, jež ukazují, jakým směrem se budou vyvíjet automobily 

v budoucnosti.  

Integrita společnosti spočívá v její soudržnosti a je spojena s identitou. Jak již bylo 

zmíněno, firma neustále své zaměstnance proškoluje a kvalifikuje, čímž snižuje možnost 

individuálních chyb. Společnost dbá na nepřetržitou komunikaci prodejny v Novém Jičíně 

s pobočkou ve Frýdku-Místku. 

Zaměstnanci firmy Bono auto a.s. usilují o zajištění stále větší spokojenosti zákazníků. 

Produkty odpovídají současným podmínkám silničního provozu na celém světě. Bezpečnost 

jízdy je jedním ze základních hodnot společnosti, což jednoznačně vypovídá o podnikové 

suverenitě.  
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Mobilita podniku znamená schopnost efektivně reagovat na potřeby zákazníků. Tyto 

potřeby se však s pokrokem doby neustále mění a vyvíjí. Do popředí se v současnosti dostává 

otázka bezpečnosti silničního provozu a s tím je spojena poptávka po inovativních vozech, 

které jsou vybaveny různými podpůrnými systémy řízení, které vedou řidiče k zodpovědnosti. 

Jak již bylo řečeno, současná doba vyžaduje stále větší ekologičnost. Produkty společnosti 

jdou s trendem a neustále se vyvíjí tak, aby byly maximálně ohleduplné k životnímu prostředí. 

 

4.5 Technika SPACE 

 

Za pomocí této techniky je možno si vytvořit představu o vhodné podnikatelské 

strategii pro firmu Bono auto a.s. Hodnoceno je vnitřní prostředí, do kterého patří faktory 

určující konkurenční výhodu a finanční sílu, a vnější prostředí zahrnující faktory určující 

stabilitu okolí a sílu odvětví.  

Každému dílčímu faktoru je přiřazena hodnota ve škále 0-6. Hodnota celkového 

faktoru je stanovena průměrem. Ohodnocení dílčích faktorů proběhlo na základě konzultace 

s vedením podniku.  

Faktory určující konkurenční výhodu Hodnocení dílčích faktorů 

Podíl na trhu 
*)

 Malý 0 1 2 3 4 5 6 Velký 

Kvalifikace pracovníků Malá 0 1 2 3 4 5 6 Velká 

Cyklus obměny produktu 
**)

 Proměnný 0 1 2 3 4 5 6 Pevný 

Věrnost zákazníka Malá 0 1 2 3 4 5 6 Velká 

Kvalita produktu Nízká 0 1 2 3 4 5 6 Vysoká 

Modernost technologií Nízká 0 1 2 3 4 5 6 Vysoká 

Celkem = průměr - 6  (28/6) - 6 -1,3 
 

*) 
Podíl na trhu je chápán jako podíl na trhu prodejců aut v lokalitě Nový Jičín. 

**) 
Cyklus obměny produktu, kdy jako produkt je v tomto smyslu chápán automobil. Co 3 

roky auto projde drobnými kosmetickými změnami – úprava přední masky, případně malé 

změny v interiéru. Těmto kosmetickým změnám se říká facelift vozidla a dělá se z důvodu 

obměny a modernizace vzhledu vozidla. Co 6 let pak přichází Renault na trh s úplně novým 

modelem automobilu. 
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Faktory určující finanční sílu Hodnocení dílčích faktorů 

Likvidita Malá 0 1 2 3 4 5 6 Velká 

Riziko podnikání Nízké 0 1 2 3 4 5 6 Vysoké 

Možnost odchodu z trhu 
*)

 Nesnadná 0 1 2 3 4 5 6 Snadná 

Potřebný kapitál/Dostupný kapitál Vysoký 0 1 2 3 4 5 6 Nízký 

Návratnost investic Malá 0 1 2 3 4 5 6 Velká 

Cash Flow 
**)

 Nízké 0 1 2 3 4 5 6 Vysoké 

Celkem = průměr  22/6 3,7 

 

*) 
Možnost odchodu z trhu v tom smyslu, že Bono auto a.s. odejde z trhu s vozidly značky 

Renault a bude pokračovat ve své podnikatelské činnosti s vozidly jiných značek. 

**) 
Cash Flow jako tok peněžních prostředků. Koupě vozidla vyžaduje mnohdy i milionové 

částky, proto je tok peněžních prostředků velmi vysoký. 

Faktory určující stabilitu prostředí Hodnocení dílčích faktorů 

Technologické změny Mnoho 0 1 2 3 4 5 6 Málo 

Míra inflace Vysoká 0 1 2 3 4 5 6 Nízká 

Proměnlivost poptávky Častá 0 1 2 3 4 5 6 Zřídkavá 

Cenové rozpětí konkurenčních výrobků Široké 0 1 2 3 4 5 6 Úzké 

Konkurenční tlak Vysoký 0 1 2 3 4 5 6 Nízký 

Cenová elasticita poptávky Vysoká 0 1 2 3 4 5 6 Nízká 

Celkem = průměr - 6  (15/6) - 6 -3,5 

 

Faktory určující přitažlivost odvětví Hodnocení dílčích faktorů 

Růstový potenciál Nízký 0 1 2 3 4 5 6 Vysoký 

Ziskový potenciál Nízký 0 1 2 3 4 5 6 Vysoký 

Finanční stabilita Nízká 0 1 2 3 4 5 6 Vysoká 

Využití lidských zdrojů Neefektivní 0 1 2 3 4 5 6 Efektivní 

Produktivita, využití kapacit Nízká 0 1 2 3 4 5 6 Vysoká 

Vyjednávací síla výrobců Nízká 0 1 2 3 4 5 6 Vysoká 

Celkem = průměr  19/6 3,2 

 

Hodnoty faktorů se následně zanesou do grafu na příslušné osy (viz. Obrázek). 

V kvadrantu, kde je největší část plochy výsledného čtyřúhelníku je vhodná varianta 

strategického chování společnosti Bono auto a.s. 
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Obrázek 4-5: Zakreslení výsledků techniky SPACE 

 

 

4.5.1 Závěr SPACE analýzy 

 

Z obrázku vyplývá, že výsledné strategické postavení podniku by mělo být agresivní. 

Firma Bono auto a.s. má vynikající pozici pro zapojení svých silných stránek do využití 

příležitostí ve vnějším prostředí, překonání slabých stránek a předcházení hrozbám ve 

vnitřním prostředí. Rovněž může uvažovat o nových akvizicích. 

 

4.6 SWOT analýza 

 

Cílem analýzy SWOT je identifikovat, klasifikovat a zhodnotit silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby firmy BONO auto a.s. Výsledky analýzy se zaznamenávají do diagramu, 

který znázorňuje směr, jakým by se firma měla dále ubírat. SWOT analýza je shrnutím 

předchozích analýz. Jednotlivé faktory byly identifikovány na základě předešlých metod. 
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Následným dotazníkovým šetřením pak proběhlo ohodnocení jednotlivých faktorů. Tento 

dotazník se nachází v přílohách diplomové práce. 

 

4.6.1 Identifikace a klasifikace faktorů a jejich ohodnocení 

 

Do silných stránek lze možno zařadit především dlouholetou tradici firmy, pod kterou 

se podepisuje dvaceti tří leté působení na trhu. Dále jsou to reklamní akce společnosti, které 

jsou zpracovány špičkovou externí grafickou společností. Rovněž zkušenosti a vysoká 

kvalifikace managementu společnosti nebo podpora společnosti Renault ČR podtrhují sílu 

této společnosti na trhu. Firma je držitelem koncese, může tedy prodávat vozidla i jiným 

společnostem prodávající značku Renault, které držiteli koncese nejsou. Nabízí komplexní 

služby- od samotného prodeje aut přes provádění servisních, mechanických, karosářských a 

lakýrnických prací po provozování pneuservisu, prodeje náhradních dílů, možnosti zapůjčení 

náhradního vozidla či měření emisí a přípravu na STK. 

Slabé stránky společnosti představuje úvěrové zatížení. Tento úvěr byl potřebný 

především k vybudování pobočky společnosti ve Frýdku-Místku. Další slabá stránka spočívá 

v chybějícím postu akvizičního manažera pro získávání nových klientů. Tento manažer by 

společnosti mohl hledat nové klienty, a to především na trzích B2B. Slabou stránkou je také 

skutečnost, že v současné době je velmi vysoká míra nezaměstnanosti. Tato vysoká 

nezaměstnanost může způsobit nezájem spotřebitelů o nová auta. Spotřebitelé také mohou 

dávat přednost neautorizovaným a méně kvalitním servisům z důvodu úspor. 

Příležitosti spočívají v umístění společnosti. Společnost je dobře přístupná ze směru 

z Ostravy, Olomouce či Opavy (viz. Obrázek 4-3). Společnost již podnikla opatření vedoucí 

k rozšíření své působnosti do okresu Ostrava, což sebou nese řadu nových možností. Další 

příležitostí pro firmu je velký počet registrovaných vozidel v okrese, který přináší možnosti 

nových zakázek pro servisní úsek. Také nové technologie v podobě elektromobilů nebo 

vozidel na alternativní pohony přinášejí značný potenciál do budoucna. Již dříve zmíněná 

migrace obyvatel do větších měst za prací, nebo naopak útěk z rušných, uspěchaných 

velkoměst do vesnic za poklidným způsobem života, přináší společnosti možnost růstu 

zakázek i klientů. Poslední příležitostí je počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a tedy 

počet potenciálních klientů. 
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Hrozby představuje stávající konkurence v okrese Nový Jičín, která je dosti velká. 

Dále taky možnost otevření nových poboček konkurenčních značek, a s tím i související nové 

konkurenční servisní dílny. Velkou hrozbou pro podnik by byl i možný pokles poptávky po 

osobních a užitkových automobilech. Tento pokles by mohl nastat například v případě nové 

potenciální hospodářské krize. 

Ohodnocení jednotlivých silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí je vyobrazeno 

v tabulkách níže. Písmeno A s indexem značí ohodnocení daného faktoru. Hodnocení se 

nachází ve škále 0-10, kdy 0 vyjadřuje nejmenší možné ohodnocení a 10 nejvyšší.  

Faktory silných stránek AS 

Dlouholetá tradice firmy 7 

Reklamní akce společnosti 6 

Zkušenosti a vysoká kvalifikace managementu společnosti 8 

Podpora společnosti Renault ČR 7 

Firma je držitelem koncese 10 

Nabídka komplexních služeb 9 

Celkem 47 

 

Faktory slabých stránek AW 

Zatížení úvěrem 8 

Chybějící post akvizičního manažera pro získávání nových klientů 8 

Vysoká míra nezaměstnanosti 10 

Celkem 26 

 

Faktory příležitostí AO 

Umístění společnosti 5 

Rozšíření působnosti 8 

Počet registrovaných vozů v okrese 8 

Nové technologie (nabídka elektromobilů, pohon LPG) 3 

Migrace obyvatelstva 9 

Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji 9 

Celkem 42 

 

Faktory hrozeb AT 

Stávající konkurence v okrese Nový Jičín 5 

Otevření nových poboček konkurenčních značek 6 

Nové konkurenční servisní dílny 4 

Potenciální pokles poptávky po osobních automobilech 8 

Celkem 23 
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Po ohodnocení a součtu celkových velikostí faktorů je třeba zjistit souřadnice bodu 

v diagramu. 

 

Souřadnice bodu A: [S–W; O-T] 

S-W= 47-26= 21 

O-T= 42-23=19 

 

Vypočtené souřadnice doplněny do 

diagramu znázorňují bod, ve kterém se 

společnost nachází. Kvadrant, ve kterém se bod 

nachází, znázorňuje strategii S-O tedy strategii 

ofenzivní. 

 

4.6.2 Závěr analýzy SWOT 

 

Využitím SWOT analýzy byly identifikovány jednak interní silné a slabé stránky 

společnosti, ale také externí příležitosti a hrozby. Výstupem ohodnocení jednotlivých faktorů 

SWOT analýzy je, že firma BONO auto a.s. se nachází v oblasti strategie S-O, jinak také 

strategie ofenzivní. Tato strategie se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala 

nastalé příležitosti. Společnost by měla co nejvíce využívat zkušeností a vysoké kvalifikace 

managementu společnosti a podpory společnosti Renault ČR. Rovněž by se měla zaměřit na 

externí příležitosti a umět je zužitkovat ke svému prospěchu. Velký potenciál je spatřován 

v migraci obyvatelstva za prací do větších měst a tím častějším dojížděním a rychlejším 

opotřebením automobilů. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

 

Předchozí analýzy byly shrnutím současného stavu společnosti v oblasti její 

konkurenceschopnosti. Na základě těchto metod a analýz budou v této kapitole představeny 

návrhy a doporučení pro společnost BONO auto a.s. vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu, zejména v okrese Nový Jičín, kde má společnost své sídlo. 

Tato firma působí na trhu již od roku 1991, kdy vystupovala pod názvem KFK s.r.o. V roce 

2007 došlo díky změně majitelů k přejmenování společnosti na její současný název. Je tedy na 

trhu již 23 let. Za tuto dobu si vybudovala na trhu dobré jméno a pověst seriózního prodejce 

vozů značek Renault a Dacia. Na tuto společnost však působí různé faktory, které byly 

identifikovány v analýze PESTLE. V souvislosti s politickými faktory může být vývoj 

společnosti ovlivněn nedávnou změnou prezidenta a vlády České republiky. Tyto změny 

mohou vyvolat jistou nervozitu a tím snižovat celkovou politickou stabilitu, která má dopad i 

na ustálenost legislativního rámce. V úvahu je také třeba brát nedávnou hospodářskou krizi, 

kdy se trh s automobily propadl po celém světě. Spotřebitelé z nedostatku peněz a taky 

z obavy o svou budoucnost přestali kupovat nová auta. Společnost BONO auto a.s. však tuto 

krizi nejen ustála, ale vyšla z ní ještě silnější. Dopad na společnost má i současná velmi 

vysoká míra nezaměstnanosti, která k lednu toho roku činila v Moravskoslezském kraji 

10,9%. Na jednu stranu může společnost tuto vysokou míru zužitkovat ve svůj prospěch tím, 

že ji v případě potřeby umožní najít nové pracovní síly. Pokud však společnost nové 

pracovníky nehledá, může ji tato skutečnost spíš uškodit. Vyšší nezaměstnanost může 

způsobit ztrátu klientů, kteří v důsledku úspor své nákupy u společnosti jako je BONO auto 

a.s. budou snižovat. Velkou roli hraje i vývoj kurzu. V návaznosti na nedávné oslabení kurzu 

české koruny vůči euru došlo k mírnému nárůstu cen nejen v analyzované společnosti, ale i 

v celé ekonomice. Jako hrozbu pro podnik lze vnímat stárnoucí populaci v České republice. 

Společnost totiž předpokládá, že její klienti budou v produktivním věku, tedy ti, kteří 

vydělávají.  Společnost má však v nabídce i takové vozy, které jsou díky své nižší výbavě 

dostupné i pro klienty poproduktivního věku. Pozitivním faktem pro společnost je současný 

trend, který klade důraz na ekologičnost vozů a jejich šetrnost vůči životnímu prostředí. 

Nabídku svých vozidel obohatil o technologii LPG, díky které mohou vozidla jezdit na plyn. 

Také rozšířil své portfolio o řadu aut na elektrický pohon a řadu Eco2, která je velmi šetrná 
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k životnímu prostředí a to již od výrobního procesu. V tomto trendu by měl i nadále 

pokračovat a dál rozvíjet své výrobkové řady o vozidla na různé další alternativní pohony.  

Díky Porterově analýze pěti konkurenčních sil bylo zjištěno, že do tohoto odvětví 

mohou konkurenční značky vstoupit se svými novými pobočkami poměrně snadno. Založení 

nové pobočky však vyžaduje velké kapitálové investice vyžadující většinou využití cizího 

kapitálu. Za největšího rivala společnosti jsou považovány nejprodávanější vozidla v České 

republice, vozidla značky Škoda. V Novém Jičíně se nacházejí hned dvě autocentrály, které 

zprostředkovávají prodej právě této značky. Krom toho je zde i mnoho dalších konkurentů. 

Společnost BONO auto a.s. může v této velké konkurenci obstát jedině tehdy, když se od 

těchto konkurentů odliší, přijde na trh s něčím novým, unikátním. První krok již podnikla, a to 

montáží LPG do automobilů, což v Novém Jičíně žádný jiný autorizovaný servis neprovádí. 

Dalším krokem by mohlo být vypracování vhodné strategie, která povede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti v kraji. Vhodnou strategií by mohla být jedna z Porterových 

konkurenčních strategií, konkrétně strategie diferenciace, neboli odlišení. Měla by se odlišit 

především v nabízených službách. Například poskytovat nadstandardní záruku. Společnost by 

mohla nabízet nadstandardní záruku v podobě jednoho roku nad rámec záruky poskytované 

automobilkami na osobní automobily prodávané konečným spotřebitelům.  

Finanční analýza zhodnotila společnost po stránce tzv. finančního zdraví. Ukazatele 

rentability se pro společnost nevyvíjely zrovna dobře. Hodnota rentability aktiv se pro podnik 

celkově nevyvíjela moc příznivě. V roce 2013 však mírně narostla, což bylo dáno zvýšením 

hodnoty EBIT. Pokud bude společnost zaznamenávat i nadále rostoucí výsledek hospodaření, 

může tento pozitivní vývoj rentability následovat i v dalších letech. Stejný vývoj v roce 2013 

měly i ukazatele rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb.  

Celková likvidita podniku se nevyvíjí příliš stabilně. Nenachází se v doporučených 

hodnotách, což je dáno poměrně velkou strukturou zásob zboží. Tento fakt však není až tak 

neobvyklý u nevýrobního podniku, kterým BONO auto a.s. je.  

Společnost je zatížena úvěrem, což se projevilo nejvíce v roce 2010, kdy hodnota 

celkové zadluženosti byla nejvyšší a činila téměř 60%. Celkový vývoj ukazatelů zadluženosti 

však značí, že podnik je za poslední 4 roky ziskový.  

Za pomoci modelu IDINMOSU byly analyzovány měkké faktory podniku, díky 

kterým byl zhodnocen podnik jako celek. Podnik by se měl, dle výsledků analýz SWOT a 

SPACE, dál rozvíjet. Aby mohl být rostoucí, měl by rozšiřovat pole své působnosti. Je 
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důležité, aby se správně rozhodl, kde bude nová pobočka společnosti umístěna. Jak již bylo 

zmíněno, firma chce rozšířit svou působnost do okresu Ostrava. Společnost BONO auto a.s. 

má navázanou spolupráci s ostravskou společností Centrum Moravia Sever, pro kterou 

zprostředkovává lakování jak nových aut, tak náhradních dílů. Tato společnost je 

autorizovaným prodejcem značky Mercedes. Vlastní i svůj servis, ale mechanickou a lakovací 

dílnu postrádá. Díky nové pobočce společnosti BONO auto a.s. v městě Ostrava by přeprava 

vozidel a náhradních dílů byla rychlejší a především méně náročná. Dalším případným 

městem by mohla být Opava, a to hlavně díky své únosné vzdálenosti vůči městu Nový Jičín, 

díky čemuž by mohla být zajištěna kvalitní komunikace a logistika. V Opavě je navíc jen 

jedna pobočka prodejců vozidel značky Renault, kterou je společnost Automotoland. Jediná 

pobočka však není schopna pokrýt poptávku v tomto městě. Další důvod pro otevření nové 

pobočky právě ve městě Opava by mohl být ten, že severní strana tohoto města je tvořena 

hranicí s Polskem, odkud by mohli přicházet potenciální zahraniční klienti. 

Díky technice SPACE bylo zjištěno, že společnost má využívat agresivní postavení, 

tedy využívat své silné stránky a příležitosti. Příležitostí společnosti je rozhodně již výše 

zmíněné rozšíření pole působnosti. Další příležitostí jsou nové akvizice. V této oblasti by 

společnost měla vytvořit nový post ve firmě, a to post akvizičního manažera. Tento manažer 

by získával nové klienty především na B2C trzích. Tyto klienty by mohl najít například u 

přepravních společností typu PPL, DHL či Česká pošta, kterým by automobily buď rovnou 

prodával, anebo jim je pronajímal. Podobné výsledky jako technika SPACE přinesla i 

analýza SWOT. Ta vyšla v kvadrantu S-O, který značí strategii ofenzivní. Firma by se měla 

zaměřit na pronikání na trh, přicházet s inovacemi. Tato strategie rovněž radí využívat silné 

stránky a příležitosti. Jak již bylo zmíněno, společnost by se měla snažit co nejvíce využívat 

zkušeností a vysoké kvalifikace managementu společnosti a rovněž využívat podpory 

společnosti Renault ČR. Dále by se měla zaměřit na příležitosti a umět je zužitkovat ke svému 

prospěchu. Velký potenciál je spatřován v migraci obyvatelstva za prací do větších měst a tím 

častějším dojížděním a rychlejším opotřebením automobilů. 
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6 Závěr 

 

 

Diplomová práce byla zaměřena na konkurenceschopnost vybraného podniku. Tímto 

podnikem byla společnost BONO auto a.s., která působí v oblasti servisu a prodeje aut. 

V první části této práce byly vysvětleny teoretické pojmy související s daným tématem. Bylo 

objasněno, co vůbec konkurence a konkurenceschopnost znamená. Dále byly představeny 

analýzy a metody, pomocí nichž lze zhodnotit současný stav podniku. Tyto metody byly 

následně použity v části praktické. Na začátku praktické části byl stručně charakterizován 

zkoumaný podnik a poté byly na tento podnik aplikovány všechny teoretické metody. Na 

závěr této práce byla navrhnuta doporučení pro podnik vedoucí ke zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

Cílem této práce bylo analyzovat konkurenceschopnost vybraného podniku pomocí 

několika metod. Na základě teoretických poznatků a zhodnocení současného stavu podniku 

pak navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. Strategie společnosti 

zohledňuje prioritní cíl, kterým je zvyšování prodeje. Díky plánovanému rozšiřování 

působnosti do Ostravy, a případnému navrhovanému rozšíření do Opavy, může společnost 

tohoto vytyčeného cíle dosáhnout. Firma již podnikla opatření vedoucí k vytvoření nové 

pobočky ve městě Ostrava. Koupila pozemek v Ostravě-Porubě a začala s realizací tohoto 

záměru. Nejen že byly zpracovány kompletní projektové dokumentace, ale rovněž již 

proběhly terénní úpravy spojené s přípravou vlastní výstavby. Jako klíčové opatření vedoucí 

ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BONO auto a.s. je tedy pokračovat v plánu 

rozšíření své činnosti v městě Ostrava a dále rozšířit působnost do města Opava. Dalším 

doporučením je vytvořit ve společnosti novou pozici, a to pozici akvizičního manažera pro 

získávání nových zakázek. Firma by se dále měla odlišit od stávající velké konkurence tím, že 

zavede nové služby. Touto novou službou může být například nadstandardní záruka. 

Analyzovaný podnik má díky své dlouholeté tradici a profesionálnímu přístupu 

zkušených pracovníků vybudovanou silnou pozici na trhu. Faktem ale je, že i na něm se 

podepsala hospodářská krize, kdy se trh s automobily propadl na celém světě. Společnost však 

tuto krizi dokázala ustát a vyšla z ní jako silný, ziskový podnik. Díky doporučením si své 

postavení na trhu může upevnit a do budoucna se stát ještě úspěšnějším a 

konkurenceschopnějším.  
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