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Anotace 

Obsahem této diplomové práce je strategická analýza a návrh dalších strategických opatření 

pro podnikový hasičský sbor. V teoretické části práce je definována teorie strategie z hlediska 

své tvorby strategickým managementem. V praktické části je zpracována podrobná 

strategická analýza konkrétního podniku a na jejím základě jsou pak navrženy opatření 

dalšího rozvoje.  

Annotation 

The subject of this thesis is a management theory and a proposal of other strategic measures 

for the corporate fire brigade. In the practical part there are processed a deep strategy analysis 

of the corporate fire brigade, and on it´s basis there is demanded a measures of another 

expansion. 
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Úvod 

Předpokladem úspěchu podniku je zpracování kvalitní podnikové strategie, která podmiňuje 

stabilitu podniku v  nelítostném konkurenčním boji. Podnik se tak musí zabývat rozborem 

vlastních schopností, silných a slabých stránek a svým vlastním rozvojem do budoucna, který 

mohou značně ovlivnit na trhu se vyskytující příležitosti a hrozby.  

Má-li být upevněna a posílena pozice podniku z dlouhodobého pohledu, je nezbytné, aby 

manažeři, kteří stojí v čele podniku, zvládli základní znalosti a dovednosti nutné ke 

zpracování a implementaci strategií do života podniku.  

Hlavním cílem diplomové práce bude provést strategickou analýzu podniku, jenž je výstupem 

strategického managementu. První polovina analytické části bude věnována teoretickému 

popisu externí a interní analýzy prostředí podniku. V druhé polovině se budu zabývat 

využitím těchto poznatků pro vytvoření strategické analýzy v konkrétním případě. V rovině 

praktické se jedná o zhodnocení současné pozice podnikového hasičského záchranného sboru 

Ostrava - Mošnov na trhu a o vytvoření podkladů, které budou moci sloužit pro vytvoření 

optimální strategie, či jejích jednotlivých doporučení, nejen pro tento sbor, ale pro celý 

podnik. 

Ve své práci chci využít ke zhodnocení analýzu vnitřního a vnějšího prostředí hasičského 

sboru a analýzu SWOT, která napomůže managementu podniku si uvědomit silné stránky a 

příležitosti, jenž trh přináší a zároveň ukáže, čeho je potřeba se vyvarovat, aby slabé stránky a 

hrozby neohrozily pozici společnosti.  

Záměrem celé práce je poukázat na nutnost posilování konkurenceschopnosti i takové 

instituce jako je podnikový hasičský záchranný sbor, který byl dříve součástí státního podniku 

využívající veškeré podpory státu a který se v současné době tržní konkurence může potýkat 

se stejnými problémy jako jakýkoliv jiný podnik. 
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1 Strategický management 

Rozhodujícím faktorem pro udržení podniku v současném nestabilním tržním prostředí, ve 

kterém neustále dochází ke změnám v konkurenčních vztazích, politickém i ekonomickém 

vývoji země a v možnostech podnikání, je trvalé monitorování externího a interního prostředí 

podniku a z toho vyplývající strategie podniku. 

Strategické řízení uskutečňované vedením či majiteli společností zahrnuje především aktivity 

zaměřené na udržování souladu mezi dlouhodobými cíli podniku, jeho disponibilními zdroji a 

posláním podniku. 

Díky současnému dynamickému podnikatelskému prostředí, strategické plány zformulované 

na základě podnikatelského prostředí, již bezprostředně po zahájení realizační fáze, 

zastarávají. Strategické řízení je tudíž nikdy nekončící proces. 

Strategický management je pojem, který v sobě zahrnuje strategii a její tvorbu.  

1.1 Definice strategie 

Strategii můžeme chápat jako dokument zahrnující dlouhodobé cíle podniku, ve kterém jsou 

stanoveny průběhy jednotlivých operací a rozmístění zdrojů, které jsou nezbytné pro splnění 

cílů podniku. 

V manažerském pojetí strategie vyjadřuje koncept chování organizace, její dlouhodobý 

program a způsob činností v budoucnu. [8] Při implementaci strategie musí podnik znát 

odpověď na mnoho otázek týkajících se současné a především budoucí pozice na trhu: 

• jak se má podnik zachovat na trhu,  

• jaké tržní segmenty má podnik obsadit,  

• jaký způsob chování proti konkurenci zvolit,  

• jak vynaložit podnikové zdroje k dosažení stanovených cílů,  

• atd. 

Umění vést a řídit podnikové činnosti k dosažení pevné a výhodné pozice podniku 

prostřednictvím tvorby a realizace strategie nazýváme strategickým řízením 

Strategické řízení je proces, který tvoří strategické myšlení, strategické rozhodování, následná 

tvorba vybrané strategie a její zavedení do praxe, a udržení takto nadefinované strategie. 
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1.2 Proces tvorby a realizace strategie 

Celý proces tvorby strategie se především odvíjí od definování poslání podniku, dále 

vytvořením dlouhodobého obrazu podniku v budoucnosti (vize), díky kterému podnik stanoví 

strategické cíle (očekávaný budoucí výsledek) a posléze definuje konečnou strategii podniku 

(cesta k dosažení cílů a naplnění poslání). 

Z výše uvedeného je tudíž důležité aby si podnik v prvé řadě především: 

• aktivně zformuloval cíle, kterých chce dosáhnout,  

• definoval časový horizont, ve kterém chce těchto stanovených podnikových cílů 

dosáhnout (v současné době se jedná o strategické plány na 2 – 3 roky), 

• stanovil rozhodovací kroky, které budou probíhat v navazujících etapách,  

• určil systémový přístup, který určuje hlavní oblasti procesů a aktivuje zdroje pro jejich 

realizaci. [12] 

 

 

Obrázek 1-1: Proces tvorby strategie [29] 
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1.3 Formulace dlouhodobého záměru a cílů podniku 

Stanovení dlouhodobého záměru podniku je velice obtížnou a zodpovědnou činností. 

Formulace dlouhodobého záměru obsahuje následující složky: 

• podnikovou vizi,  

• poslání podniku,  

• základní cíle podniku. [8] 

Podniková vize je základní představou o budoucnosti podniku, má dlouhodobější časový 

horizont (v rozmezí deseti let), a vykresluje budoucí směr a vývoj podniku. 

Poslání podniku vychází z vize, a vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být podnik 

chápán ze strany veřejnosti. Dobře formulované poslání obhajuje existenci podniku a 

prezentuje aktivity provozované podnikem. 

Základní cíle podniku představují jeho konkrétní záměry a tvoří důležité východisko pro 

tvorbu strategie. Po definování cílů je možné rozhodnout o finančních prostředcích a zdrojích 

potřebných k jejich dosažení. Strategické cíle můžeme rozdělit do dvou skupin: dlouhodobé 

cíle – opatření, která je nutno v současné době udělat pro dosažení očekávaných výsledků 

v budoucnosti; krátkodobé cíle – jsou vázány k velmi blízké budoucnosti. 

Obecně lze říci, že strategické cíle podniku by měly být SMART, a splňovat následující 

charakteristiky: 

• S – „specific“ – originální, specifické, vedoucí k dosažení co nejlepších výsledků; 

• M – „measurable“ – měřitelné; 

• A – „acceptable“ – s cíli by měli souhlasit i lidé, kteří je později budou plnit; 

• R – „realistic“ – reálné, dosažitelné; 

• T – „timed“ – určené v čase. 

Současně je nutné zabezpečit priority cílů, jež odrážejí relativní důležitost některých cílů bez 

ohledu na čas. Nejvyšším podnikovým cílem je zásadně zabezpečení existence podniku. 

V praxi je ale důležité, aby byly stanoveny cíle ve všech oblastech podnikové činnosti.  
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1.4 Hodnocení podniku a výběr strategie 

Hodnocení a výběr strategie je následující fází po strategické analýze. Rozhodnutí vedení 

podniku má za úkol určit pozici podniku v rámci vnějšího prostředí a má specifikovat jeho 

budoucí požadavky. V dnešní době úspěšná společnost je jen taková, jejíž strategie ji posune 

o krok vpřed před ostatní konkurenty. 

Východiskem každého strategického rozhodování je rozbor oblasti podnikání podniku tzn., že 

základními složkami strategie jsou:  

• výrobky/služby – v této oblasti je důležité zhodnotit efektivnost a účelovost 

nabízených výrobků či služeb,  

• trhy – popisují, na jakém trhu podnik působí, jaké využívá formy prodeje, a jaké má 

zákazníky,  

• funkce podniku – podnik si musí v této oblasti ujasnit, na jaké funkce se v budoucnu 

zaměří. [5] 

Na základě rozboru výše uvedených složek strategie, lze rozlišit čtyři základní strategie: 

a) strategie expanze – poskytování nových výrobků/služeb, rozšíření do dalších oblastí 

podnikání, je vhodná pro rozvoj podnikových aktivit, 

b) strategie stability – pokračování v dosavadní činnosti podniku, využívá se v prostředí 

s malými hrozbami a příležitostmi,  

c) strategie omezení – redukce nabídky výrobků či služeb, v období, kdy hrozby z okolí 

podniku převyšují silné stránky podniku, 

d) strategie kombinace – využívaná v podnicích nacházejících se v obdobích změn. 

V návaznosti na model konkurenčních sil se hovoří o čtyřech základních strategiích: 

• strategie nízkých nákladů – vyznačuje se nižšími náklady na výrobek či službu oproti 

konkurenci, čímž podnik diktuje ceny a vyřazuje méně přizpůsobivou konkurenci, 

umožňuje podniku  

• strategie diferenciace – jejím cílem je dosažení konkurenční výhody, prostřednictvím 

odlišení se od stávajících výrobků či služeb, které nabízejí konkurenční společnosti,  

• strategie soustředění – jedná se soustředění podniku na uspokojování potřeb jen 

omezené skupiny zákazníků. [5] 
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1.5 Strategická kontrola 

Celý proces strategického řízení je završen kontrolou. Kontrola se týče všech postupů, které 

podnik uskuteční k dosažení svých cílů. Především podnik hodnotí, zda zvolená strategie 

společnosti odpovídá jejím silným stránkám a příležitostem v okolí.  

Strategická kontrola by měla být naplánovaná s ohledem na cíle podniku. Podnik by měl 

kontrolu zvolené strategie zahájit po uplynutí času, který si vytyčil pro splnění podnikových 

cílů. 
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2 Analýza prostředí podniku 

2.1 Analýza vnějšího prostředí podniku 

Analýza vnějšího prostředí podniku je především zaměřena na odhalení vývojových trendů, 

které mohou podnik v budoucnu ovlivňovat. Externí strategická analýza se odvíjí od popisu 

dvou základních složek – konkurenčního okolí podniku a makrookolí.  

2.1.1 Analýza okolí podniku 

Smyslem analýzy makrookolí je poukázání na stávající a potencionální příležitosti a hrozby 

v okolí podniku. Nejznámější metodou je tzv. PESTE analýza, která představuje popis 

skutečností podstatných pro vývoj okolí podniku v minulosti, přičemž zvažujeme jejich vývoj 

v budoucnu. Jelikož je těchto faktorů v dnešní době, velké množství, je nutné se zaměřit 

zejména na ty pro podnik nejdůležitější a nejvýznamnější. 

Politicko – legislativní faktory, vymezují prostor pro podnikání pomocí řady zákonů, 

právních norem a vyhlášek, které mohou významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti 

podniku. Jedná se především o daňovou politiku v dané zemi, pracovní právo, omezení 

v obchodech, a následně legislativa týkající se podniku. V některých případech se tyto faktory 

posuzují odděleně. 

Ekonomické faktory, jsou nejdůležitějšími činiteli ovlivňující každý podnik na trhu. Největší 

vliv mají následující makroekonomické indikátory: ekonomický růst, úroková míra, vývoj 

HDP a míra inflace. [9] 

Sociální faktory, do kterých můžeme zahrnout životní úroveň obyvatelstva, jejich 

kvalifikační strukturu, demografické změny, životní styl a postoje obyvatel, mají významný 

vliv na strukturu ekonomiky. 

Technologické faktory – investování do technologického rozvoje podniku mnohdy velmi 

významně ovlivňuje jeho samotnou existenci. V současné době je tato investice velice 

důležitá a v mnohých organizacích nezbytná, avšak přináší s sebou velká rizika spojená 

s návratností finančních prostředků. 

Ekologické faktory v současné době jsou aktuálním tématem většiny organizací. Stát 

neustále kontroluje péči o životní prostředí, vydává vyhlášky a normy ztěžující existenci 

podniků na trhu. Je tudíž nezbytné, aby podnik tyto faktory neustále analyzoval a předcházel 

negativním ekologickým dopadům plynoucích z podnikání. 



 

 

2.1.2 Analýza konkurence

Dalším důležitým faktorem, který musí podnik p

postavení podniku v konkuren

Porterův model pěti konkuren

na vyjednávací síle dodavatel

možném vstupu nových konkurent

služby. [11] Jednotlivé působící složky jsou uvedeny v

Vyjednávací síla dodavatelů

existuje omezený počet těchto 

Dále jestliže se jedná o specifické, diferencované zboží, které zákazník poptává, a pokud u 

daného zboží neexistují snadno dostupné substituty. V

demonstrují svou vyjednávací sílu v

služby. 
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Obrázek 2-1: Schéma analýzy PESTEL[31] 

Analýza konkurence 

ležitým faktorem, který musí podnik při sestavování své strategie vzít v

konkurenčním prostředí. Nejrozšířenějším modelem pro tuto analýzu je 

ěti konkurenčních sil. Charakter a stupeň konkurence v

na vyjednávací síle dodavatelů a odběratelů, na rivalitě současné konkurence na trhu, 

možném vstupu nových konkurentů na trh, a na nebezpečí existence substitut

ůsobící složky jsou uvedeny v následujícím obrázku:

Vyjednávací síla dodavatelů a jejich pozice může být na daném trhu velká, jestliže na trhu 

čet těchto dodavatelů, či se jedná o jediného významného dodávajícího. 

Dále jestliže se jedná o specifické, diferencované zboží, které zákazník poptává, a pokud u 

neexistují snadno dostupné substituty. V těchto př

návací sílu v převážné většině případů zvyšováním cen za výrobky a 

 

 

i sestavování své strategie vzít v úvahu je 

jším modelem pro tuto analýzu je 

 konkurence v odvětví je závislý 

časné konkurence na trhu, na 

í existence substitutů za výrobky či 

následujícím obrázku: 

že být na daném trhu velká, jestliže na trhu 

i se jedná o jediného významného dodávajícího. 

Dále jestliže se jedná o specifické, diferencované zboží, které zákazník poptává, a pokud u 

ěchto případech dodavatelé 

ů zvyšováním cen za výrobky a 
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Stejně jako dodavatelé, také odběratelé mohou významně ovlivňovat odvětví tlakem na cenu 

nebo kvalitu produkce odvětví. Vyjednávací síla odběratelů je silná, pokud poptávaný 

výrobek, který je standardizovaný – umožňuje odběratelům snadnou změnu dodavatele. Jedná 

se o významný výrobek pro odběratele – budou citlivější na cenovou hladinu a budou 

vyhledávat výhodnější podmínky prodeje. Pokud na daném trhu existuje dostatečné množství 

substitutů za výrobky či služby.  

Postavení konkurence na současném trhu je dalším důležitým faktorem určujícím 

konkurenční postavení podniku na trhu. Rivalitu podniků na trhu zvyšuje jejich velký počet, 

jestliže poskytované výrobky a služby nejsou diferencované, pokud ziskovost podniků na trhu 

je malá a bojuje každý z nich o přežití.  

Vstup nových konkurentů na trh záleží hlavně na bariérách při vstupu, které se v daném 

odvětví nacházejí. Těmi může být diferenciace výrobku, existence značných nákladových 

výhod, preference zákazníků a loajalita k určité značce, a neposlední řadě také činnost a 

politika státu – její legislativa, tarifní i netarifní překážky apod. 

Existence substitutů za výrobky a služby, znamená, že konkurenční podniky nabízejí 

výrobky a služby uspokojující zákazníkovu potřebu za přijatelnější cenu. Výraznou hrozbu 

představují podniky, které při nabídce substitutu jej budou zdokonalovat a rozvíjet a to vše při 

neměnné ceně výrobku či služby. [3]  

 

Obrázek 2-2: Porterův model pěti konkurenčních sil [32] 
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2.1.3 Metoda 4C  

Většina ekonomických subjektů, která své výrobky a služby nabízí na lokálním trhu, po čase 

zjistí, že je trh nasycený a pro daný obor podnikání malý. Je potřeba začít uvažovat o cestě na 

další trhy. Otázkou pro podnik je, zda své aktivity má rozšířit v rámci země, kontinentu či 

dokonce světa, a tomu přizpůsobit i svou strategii. K nalezení optimální metody se používá 

metoda „4C“, jejíž název je odvozen od počátečních písmen analyzovaných faktorů. 

Oblasti, jež má podnik při aplikaci této metody analyzovat, jsou: 

Customers – zákazníci 

Podnik musí především zanalyzovat potřeby zákazníků v regionech či oblastech, kam by chtěl 

svou nabídku výrobků či služeb rozšířit. Hlavní otázkou je, zda jsou požadavky konečných 

spotřebitelů stejné jako doposud, či se nějak liší. Pokud jsou potřeby podobné, může podnik 

zvolit jednotnou marketingovou strategii. 

Country – národní specifika 

Národní specifika jsou důležitá pro podnik, jež chce svou působnost rozšířit za hranice své 

země. Jedná se především o zjištění kulturních tradic a společenských norem. Dalším 

důležitým faktorem z hlediska národních specifik je obchodní politika dané země. I když 

v posledních letech dochází ke všeobecnému trendu uvolnění hranic obchodu, i tak si některé 

země udržují své obchodní politiky. V této souvislosti můžou dovozní kvóty, celní bariéry či 

národní subvence učinit mnoho podniků nekonkurenceschopných v porovnání s lokálními 

společnostmi. 

Competition – konkurence 

V rámci rozšiřování nabídky služeb na jiné trhy, musí podnik zanalyzovat také globální 

konkurenci. Velkou roli v rozšiřování konkurence na zahraniční trhy hraje kapitálová síla a 

schopnost dosáhnout nízkých vstupních nákladů díky velkým odběrům zboží u výrobců. 

Costs – náklady 

Náklady jsou významnou položkou, na jejímž základě se společnosti rozhodují o rozšíření své 

působnosti. Významnou úlohu zde hrají náklady na dopravu výrobků či služeb do místa 

prodeje. Naopak pro globalizaci podniku jsou významným faktorem tzv. úspory z rozsahu – 
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díky velkým objemům prodaného zboží či služeb je podnik schopen dosahovat významných 

úspor. 

 

Obrázek 2-3: Struktura modelu „4C“ 

 

Po zhodnocení výše uvedených faktorů může podnik dojít ke třem závěrům: 

Globální strategie není potřebná ani efektivní, jelikož mezi regiony jsou významné rozdíly 

v životním stylu, normách, požadavcích. Náklady na dopravu jsou významnou překážkou 

v podnikání. 

Doporučení multiregionální strategie, protože regiony vykazují určitou odlišnost, a zároveň 

ekonomické a konkurenční podmínky vyvolávají nutnost existence dalších podniků. 

Společnosti je doporučeno rozšířit své aktivity na nové trhy. 

Doporučení homogenní strategie, většina konkurentů je globálních a neexistují zásadní 

překážky pro vstup na mezinárodní trhy. Rozvinutím podnikatelské činnosti je možné 

dosažení větší nákladové efektivnosti a zlepšení konkurenčního postavení podniku. 

Jsou-li při analýze vnějšího prostředí identifikovány faktory, relevantní z hlediska návrhu 

strategie, je vhodné jejich sílu a význam určitým stylem ohodnotit a uspořádat. Pro strategická 

rozhodování je důležité analyzovat vnější prostředí podniku s ohledem na jeho budoucí vývoj. 
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Je důležité identifikovat významnější dynamické jevy a procesy změn, jejichž působení 

v současné době nemusí být nijak významné, ale můžou určovat situaci podniku 

v budoucnosti.  

2.2 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Cílem analýzy vnitřního prostředí podniku je zhodnocení současného postavení podniku, 

jedná se o identifikování silných a slabých stránek podniku. Podnikové zdroje, které jsou 

předmětem zkoumání, tvoří vstupy do výroby zboží a služeb podniku. Mezi tyto zdroje se 

zahrnují zaměstnanci, finanční prostředky, budovy a zařízení. Znalosti a schopnosti všech 

zaměstnanců a vedení společnosti jsou také důležitými aktivy podniku. Pro úspěšnou volbu 

strategie podniku je nezbytné analyzovat jeho vnitřní faktory. 

2.2.1 Analýza podnikových faktorů 

Marketingové a distribuční faktory 

V současné době, kdy je patrná vysoká konkurence ve velké většině odvětví, je podstatná 

především schopnost podniku prodat svůj výrobek či službu, tím narůstá důležitost 

marketingové politiky pro odbytovou funkci a celkovou úspěšnost podniku. V této oblasti 

hraje velkou roli tzv. marketingový mix, který se skládá z nástrojů používaných podnikem 

pro dosažení marketingových cílů. Tyto nástroje se označují jako 4P – tedy Product (produkt), 

Price (cena), Place (místo, včetně distribučních kanálů) a Promotion (propagace). Správná 

strategie v oblasti těchto nástrojů má za cíl lepší reagování a předvídání změn preferencí a 

přání zákazníků. 

Finanční a rozpočtové faktory 

Cílem finanční a rozpočtové analýzy je zhodnocení současného stavu podniku z finančního 

hlediska, a posouzení zda je zamýšlený strategický rozvoj podniku z hlediska financí reálný. 

Přehled o majetku, jeho struktuře a finančním krytí poskytuje rozvaha podniku. Analýza 

finančních faktorů má v procesu strategického řízení významnou roli, jelikož se podnik musí 

zabývat prognózováním kapitálové struktury, zajišťování a efektivní alokací zdrojů, pohybem 

peněz, atd.  

Faktory výroby a řízení výroby 

Při analýze výroby a jejího řízení je především důležitá analýza následujících faktorů: 
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• hospodárnost a účinnost využití výrobních jednotek, 

• spolehlivost a stabilita výrobních systémů,  

• dostupnost energií, surovin, polotovarů, výrobních zařízení a nářadí, 

• úroveň výrobních nákladů ve srovnání s konkurencí,  

• flexibilita výroby z hlediska požadavků zákazníků,  

• atd. 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

Vědecko-technický rozvoj velice významně přispívá ke konkurenční výhodě podniku. 

Pomáhá vytvořit nebo zlepšit současný výrobek nebo službu poskytovanou podnikem. 

Současně snižuje výrobní náklady a pomáhá stanovit výhodnější cenovou nabídku pro 

zákazníka, což pro podnik představuje náskok před konkurencí. 

Rozlišují se tři typy vědecko-technologického rozvoje: 

• Ofenzivní inovátoři – jedná se o malé a střední podniky, které nově vstoupily na trh. 

Inovátoři by se měli soustředit především na trendy v krátkodobém horizontu (2-5 let). 

• Defenzivní následníci – jsou to velké společnosti v oboru. Následníci mohou získat 

výhodu nad inovátory, jelikož se poučí z jejich chyb.  

• Defenzivní imitátoři – typická pro organizace působící na trhu s pomalu se měnící 

technologií. Snaží se uspokojit potřeby zákazníka zdokonalením výrobku či služby za 

minimální cenu.  

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Analýza pracovních zdrojů zjišťuje, zda má podnik správné zaměstnance s potřebnými 

znalostmi, jestli poskytuje přitažlivé pracovní podmínky, a zda management organizace 

informuje pracovníky o rozvoji uvnitř organizace. Z hlediska analýzy podnikových zdrojů je 

důležitá klasifikace a analýza základních typů: hmotné zdroje, lidské zdroje, finanční zdroje, 

nehmotné zdroje. [9] 

2.2.2 Model „7S“ 

Jedná se o souhrn faktorů, které dle poradenské kanceláře McKinsey stojí za úspěšností 

většiny podniků.  Model vychází ze vzájemné spolupráce sedmi významných faktorů 

v manažerské činnosti.  
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Obrázek 2-4: Vazby v modelu „7S“ 

 

Strategie podniku zachycuje vymezení a uspořádání cílů v dané organizaci a jejich postup 

dosažení. Předpokládá pružnou reakci na příležitosti a změny v podnikatelském prostředí.  

Strukturou se v tomto modelu chápe organizační zajištění podniku, ve smyslu nadřízenosti, 

podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, kontrolními mechanismy a sdílení 

informací mezi pracovníky. 

Systémy podniku usnadňují zhodnocení znalostí, dovedností a zkušeností lidí pro splnění 

poslání podniku. Zahrnují postupy, techniky a metody manažerů, jsou založeny na vhodném 

zvládnutí informačních procesů moderními prostředky výpočetní a komunikační techniky.  

Spolupracovníci jsou důležitým faktorem, který se podílí na realizaci poslání podniku. Je 

důležité rozlišovat u spolupracovníků kvantifikovatelné (systém odměňování, kvalifikace) a 

nekvantifikovatelné aspekty (postoje a loajalita vůči podniku), které může vedení podniku 

ovlivnit pro zvýšení konkurenční výhody.  
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Schopnosti – jedná se o soubor znalostí, dovedností a návyků, které představují kvalifikační 

bohatství podniku a tím i základ pro úspěšný podnik.  

Styl je vyjádřením toho, jak vedení podniku přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se 

problémů. Současně sem patří také organizační kultura – dominantní hodnoty a postoje, které 

převládají v podniku a normy, jež se časem vyvinuly a staly se pevnými vlastnostmi 

organizace. 

Sdílené hodnoty jsou skutečnosti, ideje a principy, které respektují pracovníci organizace. Ve 

většině podnicích jsou základní sdílené hodnoty součástí jejich vize – toho čeho chce 

organizace na trhu dosáhnout a proč. [10] 
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3 SWOT analýza 

Završením strategické analýzy na základě uvedených analýz je stanovení silných a slabých 

stránek podniku a příležitostí a hrozeb ze strany trhu. Na základě analýzy vnějšího okolí 

podniku může organizace definovat příležitosti a hrozby, a na základě analýzy vnitřního 

prostředí se stanovují silné a slabé stránky podniku. Především silné stránky podniku definují 

jeho konkurenční výhody na trhu. 

SWOT analýza je základem na kterém má být vystavěna úspěšná strategie podniku. Při jejím 

zpracování je důležité dbát několika zásad: 

• závěry by měly být relevantní,  

• měla by být zaměřena na podstatná fakta a jevy,  

• měla by být objektivní,  

• jednotlivé faktory by měly být ohodnoceny dle jejich významu. [9] 

Kombinací silných a slabých stránek podniku a jeho příležitostí a hrozeb vznikají různé 

varianty strategického chování podnikatelského subjektu. Podle charakteru odvětví a 

kombinací vnitřních a vnějších stránek, lze organizaci zvolit strategii, jež vychází ze čtyř 

možných přístupů: 

• Přístup S – O = využívání silných stránek a příležitostí, které nabízí okolí podniku. 

Použití této strategie se vyskytuje u podniků velmi zřídka, tento kvadrant spíše 

vymezuje žádoucí stav, ke kterému podniky směřují. 

• Přístup W – O = snaha o neutralizování slabých stránek za pomoci příležitostí 

podniku. Častým příkladem je získávání dodatečných pracovních sil náborem 

kvalifikovaných pracovníků. 

• Přístup S – T = využívání silných stránek podniku pro eliminaci hrozeb. Podnik musí 

být dost silný na přímou konfrontaci s hrozbami trhu (např. konkurencí).  

• Přístup W – T = snaha o vyřešení nepříznivého stavu i za cenu likvidace podniku. [7] 
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Obrázek 3-1: SWOT matice 

Hodnocení strategické pozice podniku je shrnutím prací z oblasti strategické analýzy. Vychází 

z hodnocení a předvídání týkajících se makro i mikroprostředí a také ze zkoumání vnitřního 

potenciálu podniku. Jedná se o vhodný výchozí bod pro průzkum možné dynamiky a směrů 

vývoje podniku. [5] 
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4 Tvorba strategického plánu 

4.1 Charakteristika strategického plánování 

Plánování je ve své podstatě funkcí podnikového řízení, jehož obsahem je snaha najít 

alternativní cesty k dosažení cílů, které byly stanoveny. Jedná se zde o předvídání budoucích 

rozhodnutí, která jsou zapotřebí k dosažení požadovaného stavu, který byl vyjádřen 

sledovaným cílem. 

Strategické plánování zahrnuje období pěti až deseti let. Předmětem strategického plánování 

je zajištění stávajícího potenciálu úspěchů, nalezení nových možností úspěchů a snížení 

potenciálního rizika. Cílem strategického plánování je vytvořit strukturovaný plán pro 

jednotlivé funkční oblasti obchodní činnosti. [2] 

Úspěch podniku je závislý na schopnosti včas a správně rozpoznat: 

• budoucích potřeb poptávky, 

• změnu tržních podmínek, 

• marketingovou strategii konkurentů, 

• technický vývoj. 

4.2 Plánovací cyklus 

Strategický plánovací cyklus, tak jak je znázorněn níže, slouží jako základní nástroj pro 

tvorbu strategických plánů. Strategický plánovací cyklus je rozdělen na tři, relativně 

samostatné oblasti a to na část analytickou, část strategickou a část realizační.  

Jmenované oblasti představují opět určitý „tematický“ okruh nebo oblast, jejíž obsah je třeba 

naplnit již konkrétními analýzami, postupy a řešeními. Jak je ze schématu patrné, výsledky 

jednotlivých částí strategického plánovacího cyklu na sebe bezprostředně navazují a 

samostatně tvoří základ pro tvorbu části následující. [2] 
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Obrázek 4-1: Plánovací cyklus [33] 

4.3 Postup tvorby strategického plánu 

Ke tvorbě strategického plánu lze přistupovat třemi způsoby: 

• Expertní přístup (shora – dolů) – plán je zpracováván experty za účasti vedení – odtud 

znám pod pojmem „shora-dolů“. 

• Komunitní přístup (zdola – nahoru) – plán je zpracováván s výrazným zapojením 

zaměstnanců. 

• Kombinace obou předchozích přístupů. 

Z hlediska časového lze členit strategické plány na dlouhodobé (šest až patnáct let, někdy i 

déle) a střednědobé (obvykle tří až pětileté). Aktualizace strategických plánů jsou obvykle 

součástí vnitropodnikových plánovacích metodik – pokud tyto existují. Obvykle se 

dlouhodobé strategické plány aktualizují v přibližně dvou až tříletých periodách, zatímco 

střednědobé strategické plány jsou aktualizovány na roční bázi, a jsou posouvány vpřed na 

následující strategické období. [28] 
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4.4 Strategický plán řízení lidských zdrojů 

Konkurenční schopnost podniků je základem úspěšnosti každé ekonomiky. Aby se podnik 

mohl s konkurencí vyrovnat, musí ve svých strategiích počítat také s rozvojem lidských 

zdrojů. Personální strategie vycházejí z mnoha faktů – vysoká produktivita a efektivnost 

podnikových kolektivů odráží nejen znalosti, dovednosti, zkušenosti, ale též přiměřenou 

finanční motivaci. K takovým motivačním faktorům patří kromě hodnocení a odměňování, 

také podnikové klima, mezilidské vztahy, budoucí rozvoj zaměstnanců, styl řízení atd.  

Obsahem personálních strategií převážně bývá: 

• personální plán v jeho kvantitativní i kvalitativní podobě,  

• plán přijímání a uvolňování zaměstnanců, 

• plán rozvoje profesních a osobních způsobilostí, 

• plán řízení znalostí, 

• plán řízení podnikové výkonnosti. [14] 

4.5 Strategický plán budování podnikové identity 

Podniková identita vytváří celkový obraz, který podnik vyzařuje navenek prostřednictvím své 

činnosti, služeb, představitelů či vystupováním zaměstnanců. Významným způsobem 

ovlivňuje zájmové skupiny.  

Strategie budování podnikové identity se dotýká následujících částí – podnikový design, 

podniková kultura, podniková komunikace, podnikové produkty/služby a podnikové chování. 

Výstupem takového strategického plánu je soubor zásad a postupů směřujících k výraznější 

profilaci podniku v očích zájmových skupin. [2] 

Podnikový design je vizuální vyjádření podniku jako celku. Dobře užitý design podniku může 

podpořit důvěru tohoto podniku ze strany veřejnosti. Základem dobrého podnikového designu 

je logo či značka podniku.  

Podniková kultura v sobě obsahuje vztahy mezi zaměstnanci, jak podnik působí na veřejnost, 

jaké v podniku panuje klima, atd. Mezi hlavní prvky podnikové kultury patří symboly, rituály 

a hodnoty. 

Podniková komunikace vyjadřuje, jakým stylem podnik a jeho části komunikují se svými 

zaměstnanci i veřejností. 
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Obrázek 4-2: Struktura podnikové identity [2] 

 

4.6 Strategický plán řízení podnikových rizik 

Předmětem strategického řízení rizik je identifikace, analýza a kvantifikace těch podnikových 

rizik, která v dlouhodobém horizontu ovlivňují výkonnost a prosperitu celého podniku. 

Formálním výstupem bývají tzv. rizikové mapy doplněné o plány na snížení rizikovosti. 

Společnosti, které rozumějí svým rizikům, mohou snadněji identifikovat ta rizika, která 

v sobě nesou přirozenou výhodu.  

Ke klíčovým rizikům patří nejčastěji riziko změn v poptávce, riziko změn na trhu komodit, 

riziko vyplývající z umístění podnikatelské aktivity do určité země, … [27] 
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5 Strategický management rizika 

Strategický plán je založen především na souboru předpokladů, které se v dnešním období 

globalizace a turbulentních změn neustále mění, a tudíž se celý plán nemusí splnit. Podnik 

proto musí včas a efektivně reagovat na tyto změněné podmínky, což je úkolem managementu 

rizika. 

Management rizika nezajišťuje úspěšnou realizaci strategie a strategických plánů, ale snižuje 

však nebezpečí takového neúspěchu, jež by vážně ohrozil finanční stabilitu podniku či jeho 

existenci samotnou. 

Jako strategie samotná, i management rizik se skládá z několika dílčích avšak návazných 

činností. 

 

 

Obrázek 5-1: Proces managementu rizika [2] 
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Dílčí etapy managementu rizika: 

• Vymezení kontextu managementu rizika a jeho cílů – jedná se především o analýzu 

prostředí, ve kterém se podnik nachází, stanovení cílů řízení rizik v návaznosti na 

strategické cíle podniku. 

• Identifikace rizik a jejich sledování – jde o stanovení faktorů rizika, které by mohlo 

negativně či pozitivně ovlivnit fungování podniku. 

• Stanovení významnosti rizik – jedná se o určení pravděpodobnosti jejich výskytu a 

intenzity dopadu na podnik. 

• Měření rizika – jde o kvantitativní vyjádření rizika pomocí statistických charakteristik. 

• Hodnocení rizika a rozhodování o něm – posouzení míry přijatelnosti rizika. 

• Příprava a realizace opatření na snížení rizika – jedná se o specifikaci rizik, která není 

podnik ochoten přijmout a chystá opatření na jejich snížení. [2] 

5.1 Identifikace a sledování rizik 

Identifikace faktorů rizika je založena na využití znalostí a intuice pracovníků podniku, 

podílejících se na realizaci a řízení jeho aktivit (vnitřní rizika) a na pečlivém sledování vývoje 

podnikatelského okolí (vnější rizika). 

Podnik by se ale neměl omezit pouze na negativní rizika, je třeba se zaměřit také na pozitivní 

rizika v podobě příležitostí na trhu. Jako nástroje identifikace rizikových faktorů můžou 

posloužit jednak kontrolní seznamy vedoucích pracovníků, pohovory s experty, ale také 

nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí (SWOT analýza, PEST analýza, 

Porterův model, aj.). Výsledkem identifikace rizik by měl být písemný záznam všech faktorů 

rizika. [2] 

5.2 Stanovení významnosti rizik 

Podnik může na základě identifikace rizik získat obsáhlý seznam ohrožujících (či 

přispívajících) skutečností, tudíž je důležité se věnovat pouze těm faktorům, které mají 

významný dopad na podnik (ať již pozitivní či negativní). Ke stanovení významnosti 

rizikových faktorů lze využít dva přístupy, kterými jsou: 

• Analýza citlivosti 

Cílem této analýzy je zjišťování změn hospodářských výsledků podniku, resp. dalších 

významných finančních ukazatelů. Jedná se o modelaci závislosti veličin strategických 
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finančních plánů na faktorech rizika. Výsledky analýzy citlivosti mají podobu tabulkového 

nebo grafického znázornění. 

• Matice hodnocení rizik 

Tato analýza je nástrojem expertního hodnocení založených na zkušenostech a znalostech 

pracovníků podniku či expertů z oblasti, kam dané faktory věcně příslušejí. Podstatou je 

posuzování významnosti ze dvou hledisek – pravděpodobnost výskytu faktoru rizika a 

intenzita negativního vlivu. Určitý faktor rizika je pak tím významnější, čím 

pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita negativního vlivu na podnikatelskou 

činnost. K ohodnocení se obvykle používá pětistupňová/třístupňová stupnice (velice malá, 

malá, střední, velká a obzvláště velká pravděpodobnost výskytu). Poté se určí závažnost 

možného negativního (či pozitivního) vlivu na podnik. [2] 

5.3 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizika znamená především posuzování přijatelnosti podnikového rizika spojeného 

se strategickým plánem. Vychází z výsledků měření rizika v praxi nejčastěji velikosti ztráty, 

ta se pak porovnává s hranicí přijatelného rizika – výše rizika, kterou je podnik schopen 

akceptovat. Pokud riziko nepřesahuje tuto hranici, může jej podnik přijmout a pokrýt ztrátu 

z vlastních či cizích zdrojů, v takovém případě se jedná o retenci (zadržení) rizika. Pokud je 

riziko nepřijatelné, je třeba rozhodnout o dalším postupu. V této situaci se nabízejí pouze dvě 

možnosti – vyhnutí se riziku, či snížení dopadu rizika. [2] 

5.4 Strategie snižování rizika 

V případě, že se podnik rozhodne pro snížení, resp. zmírnění rizika strategického plánu, je 

třeba zvolit k tomu vhodnou strategii, v tomto případě přicházejí v úvahu především: 

• Oslabení příčin vzniku rizika (prevence rizika) 

Smyslem je eliminovat či oslabit příčiny vzniku rizik, jde o určitou prevenci rizika. Tato 

opatření jsou vhodná pro rizika interní (jsou více ovlivnitelná). Opatření, která lze v tomto 

případě použít jsou následující: systémy řízení jakosti, systémy protipožární prevence, změny 

procesů, kvalitní výběrová řízení, získávání dodatečných informací, … 
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• Snižování negativních dopadů rizika 

V případě, že nelze eliminovat příčiny rizika je třeba, aby se podnik zaměřil na opatření 

snižující negativní dopady. Významným představiteli těchto opatření je: 

o zvyšování podnikové flexibility – pomocí výrobních zařízení univerzálního 

charakteru, umožňující pružné reakce na změnu poptávky, 

o dělení rizika – na dva či více účastníků, kteří se podílejí na určité podnikové 

aktivitě,  

o kvalitní smluvní zajištění – především dodavatelů, je důležité, aby tyto smluvní 

vztahy obsahovaly jednoznačné závazky i sankce, 

o termínované zajištění – ochrana proti nepříznivým změnám úrokových sazeb a 

měnových kurzů, 

o tvorba rezerv – vytváření zásob určitých úzkoprofilových surovin, tvorba 

finančních rezerv, aj. [2] 

• Přesun rizika (na jiné subjekty) 

Tato skupina zastřešuje opatření, která zabezpečují buď úplný, nebo částečný přenos rizika na 

jiné subjekty. Klasickým nástrojem je pojištění. Transferu rizika na jiné subjekty (dodavatele, 

odběratele) využívají především velké podniky, které mají dominantní postavení na trhu a 

konkurenční přednosti. Tento přesun se uskutečňuje uzavíráním dlouhodobých kupních 

smluv, uzavíráním kontraktů na prodej služeb, atd. 

  



 

6 Charakteristika podniku

Mezinárodní Letiště Leoše Janá

regionálním letištěm v České republice. Letišt

výhodné strategické křižovatce mezi 

Slovenskou republikou a Polskem. Vzhledem k

slouží jako významný vstupní bod do pr

Spádová oblast letiště pokrývá Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj v

republice, jižní část Polska a severozápadní 

celkově 5,9 milionu lidí. 

Majitelem letiště je od 1. Č

společnost Letiště Ostrava, a.s.

Letiště má silný potenciál rozvoje díky velkému množství podnik

v regionu. Moravskoslezský kraj je znám svým rychlým ekonomickým rozvojem 
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podniku 

ě Leoše Janáčka Ostrava je největším 

České republice. Letiště se nachází na 

řižovatce mezi Českou republikou, 

Slovenskou republikou a Polskem. Vzhledem k této poloze 

slouží jako významný vstupní bod do průmyslové oblasti těchto států. [21

ě pokrývá Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj v

ást Polska a severozápadní část Slovenska. Do vzdálenosti 90

Obrázek 6-2: Spádová oblast letiště [21] 

 je od 1. Července 2004 Moravskoslezský kraj, a provozovatelem je 

ě Ostrava, a.s. 
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21]  

 pokrývá Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj v České 

ást Slovenska. Do vzdálenosti 90-ti minut žije 

 

ervence 2004 Moravskoslezský kraj, a provozovatelem je 

ů a zahraničních investorů 

zský kraj je znám svým rychlým ekonomickým rozvojem 

Obrázek 6-1: Logo letiště [21] 
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v posledních letech, tudíž je letiště v tomto kraji významným a důležitým bodem pro osobní i 

průmyslovou přepravu. 

6.1 Charakteristika podnikového hasičského sboru 

Z důvodu záchrany lidských životů při letecké nehodě, ostatních mimořádných událostí, 

místních pohotovostí a tísní, ropných havárií a jiných technických a technologických zásahů 

byla na letišti Leoše Janáčka Ostrava zřízena hasičská záchranná služba dle předpisu L14.  

Úroveň poskytované služby pro záchrannou a požární službu musí odpovídat kategorii letiště, 

v současné době spadá letiště do kategorie II – CAT II ICAO. Tato kategorie umožňuje 

vybaveným letadlům a školeným posádkám přistávat za zhoršených meteorologických 

podmínek. [26] 

Hlavní činnosti hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava [20]: 

• Výjezdy k požárům na letišti a jeho okolí. 

Jedná se o zabezpečení leteckého provozu v rámci požární ochrany. Přičemž 

nejnebezpečnějšími okamžiky na letišti jsou nejen odlety a přistání letadel, ale 

především doprava a manipulace s leteckým palivem. V době menšího leteckého 

provozu jednotka zasahuje také na přilehlých komunikacích v Mošnově a jeho okolí. 

• Výjezdy k autonehodám na letišti a jeho okolí. 

Z důvodu kvalitního vybavení jednotky destrukčním zařízením a zdravotními 

prostředky, je jednotka povolávána i k autonehodám v blízkém okolí.  

• Výjezdy k ropným a jiným technickým haváriím. 

V souvislosti s každodenním přečerpáváním několika desítek tun leteckého paliva do 

letadel, je úkolem hasičské jednotky, v případě úniku paliva, zabránění ekologické 

havárii. Z tohoto důvodu je jednotka vybavena těmi nejkvalitnějšími sorpčními 

materiály. 

• Asistence při tankování LPH s cestujícími na palubě letadla 

Požární asistenci při plnění leteckých pohonných hmot provádí jednotka na vyžádání 

kapitána letadla, a to v případě přítomnosti osob na palubě letadla. Požární dohled je 

důležitý v případě požáru k zajištění únikových cest a evakuace cestujících. Dále je 
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tato asistence prováděna při motorových zkouškách a uvádění letadla do provozu po 

opravách.  

• Asistence při nastupování a vystupování tělesně postižených osob 

Hasičská záchranná jednotka pomáhá tělesně postiženým osobám při nástupu a 

výstupu z letadel. K těmto činnostem používá speciálně upravené vybavení pro úzké 

prostory letadla. 

• Koordinace na VPD 

Úkolem hasičské jednotky je také koordinace práce na vzletové a přistávací dráze 

(VPD). V případě nutnosti na žádost z TWR (řídící věž) zajistí vyklizení veškeré 

techniky z pojížděcích a startovacích ploch a jejich blízkosti. 

Samozřejmostí jsou další neméně důležité činnosti hasičské záchranné jednotky – 

odstraňování překážek ze vzletové a přistávací dráhy, zimní údržba pojížděcích ploch, požární 

a zdravotní zajištění sportovních a kulturních akcí na letišti, asistence při činnostech se 

zvýšeným požárním nebezpečím, atd. 

6.2 Historie hasičské záchranné jednotky 

Již od samého prvopočátku oficiální existence letiště zde byla vytvořena hasičská jednotka 

zajišťující bezpečnost letového provozu. První zmínka o oficiálním zahájení civilního 

letového provozu se datuje k 16. říjnu 1959. V době existence vojenského letectví, zde 

souběžně s jednotkou požární ochrany, fungovala také vojenská hasičská jednotka. Od 

ukončení vojenského provozu zde zajišťuje požární bezpečnost již pouze jednotka ZPSL. [22] 

6.3 Organizační zajištění požární jednotky 

Jednotku tvoří profesionální hasiči, kteří jsou v současné době zaměstnanci Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava a.s. Od roku 2007 útvar hasičského sboru přešel na 4 směnný systém služeb 

s 12 hodinovou pracovní dobou. Velitelem ZPSL je již od roku 1992 pan Ivan Korbelář.  

Každá směna je složena z osmi členů profesionálních hasičů. 

6.4 Technické zajištění požární jednotky 

Samotná akceschopnost hasičské záchranné jednotky vychází z dostatečného vybavení a 

připravenosti záchranných a věcných prostředků požární ochrany, odpovídajících početních 

stavů hasičů a splnění stanovených časových limitů. (viz příloha 1) 
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Pro letiště regionálního významu je nezbytná připravenost hasičského záchranného systému 

dle platných předpisů ICAO a související mezinárodní legislativy. V oblasti hasičské 

záchranné techniky jsou dle předpisu L14 přesně stanoveny požadavky týkající se rychlosti 

zásahu a kapacity hasících látek. [23] 

6.5 Vize, poslání a cíle podniku 

Vizí podnikových hasičů letiště Mošnov je rozšíření stávající požární techniky a nalezení 

určitých technik a nabídek služeb pro veřejnost za účelem zvýšení finančního kapitálu 

hasičského sboru. 

Hlavním posláním podnikových hasičů je především ochrana majetku zřizovatele sboru a 

záchrana života a zdraví cestujících, zaměstnanců a obyvatel. Na mezinárodním letišti 

Mošnov, se podnikový hasiči podílejí také na rychlé zdravotnické pomoci a také na transportu 

zraněných. 

Mezi krátkodobé cíle sboru podnikových hasičů Mošnov patří zvyšování kvalifikace a 

profesionality stávajících členů podnikového hasičského sboru, dalším cílem, který si 

podnikový sbor hasičů stanovil je nákup další techniky pro rychlejší transport jednotky 

k místu zásahu. 

Mezi dlouhodobé cíle podnikového sboru hasičů patří především zlepšení stávající finanční 

situace podnikových hasičů. 

  



 
38 

 

7 Analýza prostředí podniku 

7.1 Analýza vnějšího prostředí  

7.1.1 Analýza okolí podniku 

Politicko-legislativní prostředí 

Každý podnik ovlivňuje politická situace v zemi, ve které má své působení, není tomu jinak 

ani u podnikového hasičského sboru. Česká republika je plnoprávní parlamentní demokracií, 

jejíž hospodářská politika je konzistentní a předvídatelná. Zároveň nezávislá a silná ČNB 

udržuje již od roku 1991 mimořádnou měnovou stabilitu. Veškeré obchodní a účetní zákony, 

kterými se každý podnik na českém trhu musí řídit, jsou kompatibilní se západními standardy. 

[30] 

Požární ochrana se dotýká širokého spektra lidské činnosti a tudíž i předpisová legislativní 

základna je velice rozsáhlá.  

Hlavním zákonem týkajícím se požární prevence je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je vytvoření podmínek pro účinnou 

ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech. Dalšími oblastmi, které musí mít jednotka 

požární ochrany zmapovány z hlediska zákonů, jsou: oblast stavebního práva, oblast 

nebezpečných chemických látek a přípravků, oblast hornické činnosti, a zákony z oblasti 

životního prostředí. [24] 

Stejně jako ostatní podniky působící na trhu musí podnikový hasiči brát v úvahu také zákony 

z oblasti pracovního práva, občanského zákoníku, obchodního zákoníku, aj. 

Ekonomické prostředí 

Na ekonomický vývoj podniků působících na českém trhu má velký vliv vývoj HDP dané 

země. Hrubý domácí produkt v roce 2012 poklesl oproti předešlému roku o 1,2%., a to 

z důvodu ekonomické recese, která se v průběhu roku postupně mírně prohlubovala. Hlavní 

příčinou nepříznivého vývoje byl pokles poptávky domácností po zboží a službách, i pokles 

poptávky investorů po fixním kapitálu. [15] 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím podnik na českém trhu je míra inflace. Meziročně 

míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen byla v dubnu 2013 
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celkově 2,7%. Rozhodujícím vlivem na celkovou výši meziroční hladiny spotřebitelských cen 

mají nadále, stejně jako v předchozích letech, na svědomí rostoucí ceny potravin, 

nealkoholických nápojů a bydlení. [16] 

Aktuální situaci na trhu práce nelze hodnotit pozitivně, více jak rok trvající recese v ČR se 

odráží na rekordním počtu nezaměstnaných a velmi nízké tvorbě nových pracovních míst. Na 

konci roku 2012 činila míra nezaměstnanosti závratných 9,4%, což je oproti konci roku 2011 

nárůst o 0.8%. Dle prognóz by nezaměstnanost na českém trhu kulminovat v závěru letošního 

roku, kdy počet uchazečů o práci překoná hranici 600 tis. Ke zlepšení situace na pracovním 

trhu nedojde dříve než v polovině roku 2014. Především Moravskoslezský kraj patří 

dlouhodobě ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Díky útlumu těžkého průmyslu 

v kraji došlo k rychlému uvolňování pracovních sil, pro které následně nevznikal potřebný 

počet nových pracovních sil. Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla na konci roku 2012 

v tomto kraji 12,34%. [17] 

Sociální prostředí 

Zásadním posláním pro každý hasičský sbor je ochrana života, zdraví a majetku občanů, tudíž 

je pro podnikové hasiče důležitým ukazatelem demografický vývoj, struktura a styl života 

populace. Moravskoslezský kraj je třetím nejlidnatějším krajem ČR, k 31. 12. 2013 činil počet 

obyvatel 1 226 tis., oproti tomu však patří mezi regiony s nejmenším počtem sídel. Nejvíce 

obyvatel kraje žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel (až 60%). V krajské metropoli Ostravě 

žije téměř 300 tisíc obyvatel, což je zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Jelikož hlavním 

působištěm podnikového hasičského sboru je letiště Ostrava – Mošnov, je důležitým faktorem 

také počet cestujících využívajících tohoto dopravního uzlu. Celkový počet odbavených 

cestujících se v roce 2011 snížil o 2% (273 563 cestujících), což je oproti předchozím rokům 

mírné snížení poklesu (v letech 2010/2009 byl pokles 9%). [18] 

Technologické prostředí 

Dnešní doba je typická neustálými modernizacemi a technologickým vývojem. Každý podnik 

musí v rámci konkurenčního boje tyto trendy neustále sledovat. V současné době se nejvíce 

objevují nové možnosti v oblasti komunikace se zákazníky a dodavateli, nebo v oblasti 

ekologie a ochrany životního prostředí. Především v druhé oblasti se sbor podnikových hasičů 

letiště Ostrava – Mošnov snaží sledovat a využívat nové technologie. V souvislosti s tím 

hasičská záchranná služba letiště převzala v roce 2009 vozidlo na likvidaci ropných havárií. 
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Jedná se o vozidlo určené pro zásahy s nebezpečím přítomnosti nebo úniku chemických látek. 

Dále byl v roce 2011 uskutečněn nákup různých kontejnerů: zdravotnický kontejner, CO2 

kontejner, sorbentový kontejner, atd. 

Ekologické prostředí 

Ochrana životního prostředí je v rámci působnosti podnikového sboru hasičů jednou 

z prvořadých priorit. Hlavním působištěm analyzovaného hasičského sboru je letiště Ostrava 

– Mošnov, tudíž v tomto případě lze očekávat možnost ohrožení životního prostředí 

znečištěním pozemních vod a úniku ropných látek do okolí. Společnost se snaží snižovat tyto 

dopady provozu letiště zejména dodržováním zákonných předpisů. [34] Je zde kladen velký 

důraz na prevenci a předcházení případným haváriím. Všeobecným zákonem o životním 

prostředí je zákon č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hlavními oblastmi 

v souvislosti s životním prostředím, které musí sbor podnikových hasičů letiště Ostrava – 

Mošnov z hlediska legislativy neustále sledovat, jsou oblast odpadového hospodářství, oblast 

vodního hospodářství, ochrana půdního fondu, oblast prevence závažných havárií, atd.  

Závěr analýzy PESTE 

Z PESTE analýzy je patrné, že stejně jako ostatní podniky na trhu, i podnikový hasičský sbor 

ovlivňuje řada politických a legislativních faktorů, především ve formě daňových zákonů. 

Tyto politické a daňové faktory však nepředstavují výrazné ohrožení, ani příležitost, protože 

v případě změn, jsou tyto velice minimální. Významnou příležitostí, kterou bych v této 

souvislosti pozdvihl, jsou dotace, prostřednictvím kterých sbor podnikových hasičů letiště 

Ostrava – Mošnov rozvíjí a v budoucnu může ještě úspěšněji rozvíjet svou působnost na trhu. 

Z hlediska ekonomických faktorů bych zmínil především míru inflace, která významně 

ovlivňuje rozvoj a investice hasičského sboru. Z makroekonomických ukazatelů se poslední 

roky zaznamenává především negativní vývoj u HDP, který je spojen s aktuální ekonomickou 

krizí, která má dopad na všechny podniky na našem trhu.  

Na základě analýzy obecného okolí lze definovat příležitosti a hrozby podnikového 

hasičského sboru. Za příležitosti bych označil: 

• rostoucí poptávka po službách, 

• kvalitní záchranná technika, 

• rostoucí vzdělanost, 
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• zavedení placených služeb, 

• čerpání dotací. 

Za hrozby na základě PESTE analýzy považuji: 

• růst nákladů na novou záchrannou techniku, 

• hrozba snižování platů, 

• stárnutí obyvatelstva, 

• vysoká nezaměstnanost, 

• negativní vývoj HDP státu. 
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7.1.2 Analýza konkurence podniku 

K analýze konkurenčního prostředí podniku v této části použiji Porterův model pěti 

konkurenčních sil. 

Soupeření mezi stávajícími organizacemi 

Hlavními konkurenty pro podnikový hasičský sbor letiště Ostrava – Mošnov jsou především 

hasičské jednotky z mezinárodního letiště Brno, a pražské letiště Václava Havla. I když tyto 

hasičské jednotky dělí velká vzdálenost, jsou mezi sebou silnými konkurenty, především 

z hlediska technické vybavenosti. Dalšími možnými konkurenty jsou nejbližší hasičské 

stanice v moravskoslezském kraji (SDH Ostrava – Mošnov, Hasičská stanice Ostrava – 

Zábřeh, Hasičská stanice Ostrava – Fifejdy, Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava). 

Jednotka podnikových hasičů letiště Ostrava – Mošnov je v případě nutnosti přivolána ke 

spolupráci i mimo svou územní působnost. 

Vzhledem ke skutečnosti, že každá z hasičských stanic v kraji má určenou svou územní 

působnost, která je daná především zákonem č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, ve 

znění pozdějších předpisů, zasahují hasičské jednotky (státní, dobrovolné, podnikové) 

v jiných obvodech především při mimořádných událostech, kdy potřebují dané jednotky 

pomoc k zásahu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že konkurenti, kteří se mohou srovnávat s jednotkou podnikových 

hasičů Ostrava – Mošnov jsou na českém trhu celkem dva. Je to konkurence především 

z hlediska technického vybavení, znalostí a zkušeností v případech nehod a komplikací 

v leteckém provozu. 

Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Bariéry vstupu do odvětví, ve kterém působí podniková hasičská jednotka, jsou velmi vysoké 

nejen z hlediska finančního, ale také především z hlediska byrokratického. Jednotku 

podnikových hasičů si zřizuje právnická či podnikající fyzická osoba, která působí v oboru či 

odvětví, kde je tato jednotka ze zákona (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů) nutná, k bezproblémovému působení podniku na trhu. Zřízení jednotky 

HZS podniku určuje krajský úřad, který vychází z výsledku posouzení požárního nebezpečí v 

podniku. 
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Ohrožení ze vstupu nových konkurentů na trh, se jednotka podnikových hasičů letiště Ostrava 

– Mošnov nemusí obávat, nastanutí této skutečnosti je málo pravděpodobné. 

Ohrožení ze strany substitutů 

Podnikový hasičský sbor letiště Ostrava – Mošnov, jakožto samotné letiště, pod které 

záchranná jednotka spadá, poskytuje pouze služby svému zřizovateli i veřejnosti. Její služby 

nejsou snadno nahraditelné, a problém vzniká pouze ve vztahu s konkurencí, jež stejné služby 

nabízí. V této souvislosti je hrozba substitutů minimální. 

Vyjednávací schopnost odběratelů 

Hlavní odběratele neboli zákazníky podnikového hasičského sboru letiště Ostrava – Mošnov, 

můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny – interní a externí zákazníky. Rozdělení je bráno 

z hlediska místa zásahu hasičské jednotky.  

Interním odběratelem služeb hasičské jednotky je především zřizovatel – letiště Ostrava – 

Mošnov. V této souvislosti je vyjednávací schopnost na velmi vysoké úrovni, jelikož jeho 

jednotky mají za úkol plnit nastalé události, nehody, které se stanou na území letiště. 

Mezi externí odběratele jsem zařadil především: 

• občany – osoby, u kterých podnikový hasičský sbor letiště Ostrava – Mošnov zasahuje 

v případě nehody či mimořádných událostí v blízkosti letiště, 

• orgány státní správy a samosprávy – jako jsou krajské úřady, obecní úřady, správci 

toků, pod které územně spadá místo zásahu, 

• orgány krizového řízení – bezpečnostní rady, povodňové komise – v případě 

mimořádných událostí,  

• složky IZS – Policie ČR, záchranná služba, obecní policie - složky, které jsou 

přítomny každé dopravní nehodě či události, při které jde o záchranu života či majetku 

osob. 

Posláním a úkolem každého hasičského sboru je záchrana života a majetku občanů, popř. 

zřizovatele, tudíž je vyjednávací schopnost odběratelů velice nízká. Služby, které poskytuje 

podnikový hasičský sbor, jsou mnohdy životně důležité a není možnost se rozhodovat o 

lepším dodavateli.  
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Opačná situace by nastala v případě, že by podnikový hasičský sbor nabízel placené služby 

pro obyvatele – např. odstraňování spadaných stromů na soukromých pozemcích, likvidační a 

demoliční práce, odemknutí dveří, zapůjčení určité techniky, atd. V tomto případě by byla 

vyjednávací schopnost odběratelů na vysoké úrovni. Podnikový hasičský sbor by musel 

především vzít v úvahu soukromé společnosti nabízející obdobné služby. 

Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Hasičský záchranný sbor podniku Letiště Ostrava – Mošnov spolupracuje s celou řadou 

dodavatelů, ať již z hlediska dodávky technického a zásahového vybavení hasičské stanice, či 

hasebních prostředků. 

 Mezi hlavní dodavatele hasičské záchranné techniky můžeme zahrnout:  

• JaGa spol. s r.o. – dodávky vyprošťovacího zařízení a průmyslové techniky, 

• TECHNOLEN BOJANOV s.r.o. – požární, hydrantové a průmyslové hadice,  

• Nordstahl s.r.o. – zástupce společnosti LUKAS Hydraulik GmbH. – prodej 

vícefunkčních nástrojů pro rozpínání, tažení a stlačování, 

• Mercedes – Benz Česká republika s.r.o. – dodávka osobních i užitkových automobilů, 

•  Rosenbauer International AG – rakouská firma dodávající letištní hasičské speciály, 

• a další. 

Zásahové vybavení hasičů dodávají především společnosti DEVA FM s.r.o., a Zahas s.r.o., ve 

kterých jsou po několikaleté spolupráci zajištěny smluvní ceny. 

Hasební prostředky, mezi které patří pěnidla, smáčedla, sorbenty, písek, voda, … dodávají 

hlavně společnosti: 

• Pěnidla – Luing Pyrex s.r.o., 

• Pyrocom a.s., 

• Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

• a další. 

Výše uvedené společnosti, jsou silnými podniky na českém i zahraničním trhu. Mají 

dlouholetou tradici a zkušenosti, a podnikový hasičský sbor se obrací především na léty 

prověřené dodavatele. Důležitou roli ve výběru dodavatele hraje cena, jelikož veřejná 
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zakázka, prostřednictvím které se většina techniky a prostředků pořizuje, má stanovený 

rozpočet, který společnost navrhla, a měl by se dodržet.  

Jelikož je specializovaných společností dodávající kvalitní hasící a záchrannou techniku na 

českém trhu malý počet, troufám si říci, že vyjednávací vliv ze strany dodavatelů je na vyšší 

úrovni, než u ostatních podniků. Je tu možnost, aby hasičský podnikový sbor rozšířil 

poptávku po technice a vybavení i do sousedních zahraničních států, ovšem zde existuje 

riziko kurzových rozdílů, které v dnešní době kdy je česká koruna nestálá vcelku vysoké. 

Závěr analýzy konkurence 

Porterův model pěti konkurenčních sil analyzuje mikroekonomické prostředí hasičského 

záchranného sboru a umožňuje definovat příležitosti a hrozby, které v tomto okolí na 

podnikový sbor působí. Za příležitosti považuji: 

• konkurenční postavení v oblasti techniky, 

• nízká rivalita mezi podnikovými hasičskými sbory, 

• zavedení systému zpoplatněných služeb, 

• splnění očekávání potenciálních zákazníků. 

Za hrozby, které působí na podnikový hasičský sbor, považuji: 

• poskytování diferencovaných služeb, 

• nesplnění očekávání potenciálních zákazníků, 

• vznik soukromých subjektů, 

• vyjednávací vliv dodavatelů záchranné techniky. 
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7.1.3 Metoda 4C 

„Customers“ (zákazníci) 

Největším odběratelem služeb podnikového hasičského sboru je jeho vlastník Letiště Ostrava 

Mošnov a.s. Jelikož spádová oblast letiště v sobě zahrnuje také sousední státy Slovensko a 

Polsko, je v určitých případech možné, že hasičská jednotka bude povolána k zásahu mimo 

území ČR. Jedná se především o zásahy na nejbližších zahraničních letištích, pro které je tato 

jednotka technicky vybavena (např. letiště v Katowicích /PL/).  

Všichni potenciální zákazníci na zahraničních i tuzemských trzích se nijak neodlišují, tudíž 

společnosti doporučuji používat tzv. jednotný marketing na všechny skupiny zákazníků. 

„Country“ (národní specifika) 

Vzhledem k obdobnému politickému vývoji v zemích střední Evropy ve 20. století, nemají 

sousední státy, ve kterých jsou zásahy a poskytnutí služeb hasičské jednotky možné, žádné 

zvláštní nároky na dodání těchto služeb oproti českým subjektům. 

„Costs“ (náklady) 

Podnikový hasiči letiště Ostrava Mošnov neprovádí žádný svůj vlastní vývoj, ale samozřejmě 

se mu úměrně zvyšují náklady s technologickou důmyslností zásahové techniky a jejím 

neustálým zlepšováním. Výnosů z rozsahu lze u hasičské jednotky dosáhnout především 

uspořádaností a správnou organizací především personálního zabezpečení jednotlivých směn. 

„Competition“ (konkurence) 

Za největší konkurenty hasičského sboru letiště Ostrava Mošnov lze považovat jednotky 

hasičských záchranných sborů dalších mezinárodních letišť v České republice – Praha, Brno. 

Jedná se především o konkurenci v záchranné technice a zkušenostech se zásahy.  

Závěr „4C“ analýzy 

Určit jakou strategii bych měl použít pro podnikový hasičský sbor letiště Ostrava Mošnov je 

obtížné. Zákazníky tohoto sboru v rámci České republiky můžeme považovat za homogenní a 

nejsou zde významné rozdíly v kultuře či životním stylu, které by sbor nějak zásadně 

ovlivňovaly. Hasičský záchranný sbor je velice specifická forma podniku, jejíž poskytování 

služeb se váže na určitou spádovou oblast, a určitou techniku není možné urychleně dle přání 

převézt na jakékoliv místo.   
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Většina zákazníků a odběratelů využívá služby hasičského sboru v závislosti na spádovost 

daného území, ale existují zde i výjimky. Doporučením je v tomto případě použít globální 

strategii v rámci České republiky a přilehlých sousedních států (Slovensko, Polsko). 

Podnikový hasičský záchranný sbor, který poskytuje jisté specializace v technické 

vybavenosti s nadregionální působností spojené se zkušeným týmem, má co nabídnout i 

regionům, které se nenachází v jeho spádovém území. 
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7.2 Analýza vnitřního prostředí  

7.2.1 Analýza podnikových faktorů 

Analýza podnikových faktorů získává a zpracovává informace z vnitřního prostředí podniku. 

Informace o podnikovém hasičském sboru byly získány za pomoci rozhovoru s velitelem 

jednotky. 

Marketingové a distribuční faktory 

Tyto faktory se v podniku nejlépe přibližují za pomoci základního marketingového nástroje – 

marketingového mixu, který se skládá ze čtyř základních nástrojů (4P): 

• Product (produkt) 

Podnikový hasičský sbor letiště Ostrava – Mošnov nenabízí konečným zákazníkům žádné 

produkty, nýbrž neplacené služby.  Mezi hlavní poskytované služby patří výjezdy k požárům 

na území letiště a jeho okolí, výjezdy k autonehodám a ropným haváriím, asistence při 

tankování LPH a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím.  

Velkou výhodou pro sbor podnikových hasičů by bylo zavedení dalších zpoplatněných služeb 

pro občany z přilehlého okolí.  

• Price (cena) 

Hasičský záchranný sbor letiště Ostrava – Mošnov v současné době poskytuje pouze několik 

zpoplatněných služeb pro ostatní subjekty. Mezi ně patří především asistence při plnění paliva 

do letadel soukromých subjektů, zajištění požární ochrany pro soukromé i právnické subjekty. 

Cena je v těchto případech zajištěna pomocí smluvního ujednání mezi oběma stranami. 

• Place (místo) 

Místo kde hasičský záchranný sbor své služby poskytuje je vymezeno jejich spádovým 

územím, do kterého spadá hlavně celá oblast letiště a nejbližší okolí městské části Ostrava – 

Mošnov. V případě nutnosti či potřeby je záchranný sbor schopen dopravit své technické a 

personální zázemí kamkoliv v ČR a přilehlých sousedních státech – Slovensko, Polsko. 
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• Promotion (propagace) 

Mezi marketingové faktory hasičského podnikového sboru letiště patří především internetové 

stránky. V této souvislosti bych poznamenal, že internetové stránky hasičského sboru by měli 

také zahrnovat informace pro civilní obyvatelstvo, mezi které bych především zařadil nabídku 

zpoplatněných služeb pro obyvatele z okolí, součástí které by byl i ceník. Propagace podniku 

pomocí internetu, je v dnešní době ve většině případů nezbytná, a je nutné ji neustále 

aktualizovat.  

Další formou prezentace je každoroční vydání výroční zprávy letiště Ostrava – Mošnov, ve 

které je, mimo jiné, v posledních letech uvedeno čerpání dotací na nákup nejmodernější 

záchranné techniky.  

Jiná marketingová kampaň neexistuje, ani není u hasičského sboru potřeba.  

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Při plánování a realizaci vybrané podnikové strategie, je důležitá její prezentace a pochopení 

především ze strany zaměstnanců. Podniková kultura je v jednotce podnikových hasičů letiště 

Ostrava – Mošnov velice silná, sjednocená a naplněná důvěrou mezi jednotlivými členy.  

Především při zavádění určité inovace je důležité, aby ji jednotliví členové týmu přijali a 

souhlasili s ní. Prioritou je komunikace se zaměstnanci, naslouchat jejich názorům a náležitě 

objasnit potřebu vybrané změny. V jednotce podnikových hasičů je patrná velká flexibilita a 

nadšení pro přidělenou práci, a lze ji očekávat i v souvislosti se zaváděním určitých změn.  

Velice významným faktorem v souvislosti s pracovními zdroji podniku je průměrná mzda 

zaměstnanců. V 1. pololetí loňského roku činila průměrná hrubá mzda podnikových hasičů 

27.519 Kč. [19] Při komunikaci s jednotlivými členy i s vedením hasičského podnikového 

sboru, mi na přímou otázku průměrné hrubé mzdy nikdo nechtěl odpovědět, pouze mi někteří 

členové sboru potvrdili, že této výše jejich mzda nedosahuje. 

Zřizovatel letiště Ostrava – Mošnov nabízí členům hasičské jednotky celou řadu benefitů, 

která napomáhá k jejich motivaci a loajalitě, především bych jmenoval příspěvek na 

dovolenou, stravenky, příspěvek na penzijní připojištěn a slevu na zapůjčení podnikové 

techniky. 
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Organizační zajištění podnikového hasičského sboru se skládá ze čtyř směn, které se střídají 

po 12ti hodinách, v každé směně je osm podnikových hasičů. Z hlediska zajištění bezpečnosti 

a plynulosti v případě velkého zásahu – například při havárii dopravního letadla, je tento 

počet velice nízký. 

Faktory vědecko-technického vývoje 

Hasičský podnikový sbor letiště Ostrava – Mošnov je součástí akciové společnosti Letiště 

Ostrava, která se nevěnuje žádnému výzkumu ve vědě nebo technickém rozvoji. Hasičský 

sbor veškeré na trhu dostupné technologie pouze přijímá. Pro samotný výzkum nemá podnik 

dostatečné finanční prostředky, a zároveň by nebylo účelné je využít pro výzkumné účely.  

Závěr analýzy podnikových faktorů 

Ve výše uvedené analýze podnikových faktorů jsem vynechal faktory finanční a to z důvodu 

menší důležitosti oproti ostatním faktorům. Podnikový hasičský sbor finanční prostředky 

získává především díky dotacím ze strany kraje, a tudíž by finanční analýza zřizovatele – 

letiště Ostrava – Mošnov, byla v tomto případě lehce zavádějící. 

Z analýzy podnikových faktorů může podnik definovat své silné a slabé stránky.  

Mezi silné stránky podniku bych zařadil: 

• velká motivace a flexibilita zaměstnanců, 

• zaměstnanecké benefity, 

• spádová oblast, 

• kvalitní hasící a záchranná technika. 

Slabé stránky podnikového hasičského sboru bych definoval takto: 

• neexistence vlastního výzkumu a vývoje, 

• internetová prezentace hasičského sboru, 

• nízký počet členů sboru ve směně, 

• malá nabídka placených služeb. 
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7.2.2 Model „7S“ 

Strategie 

Hlavním cílem podnikového hasičského sboru je záchrana osob a majetku. Pro jeho dosažení 

je důležitá neustálá připravenost jednotky k zásahu, která se zajišťuje pravidelnými výcviky 

členů sboru a používáním kvalitní záchranné techniky. 

Struktura 

Struktura podnikového hasičského sboru letiště Ostrava – Mošnov kopíruje organizační 

zajištění, které jsem popsal v kapitole „Charakteristika společnosti“.  Organizační zajištění 

požární jednotky jednoznačně určuje nadřízenost a podřízenost pracovníků. Hasičský 

záchranný sbor spadá pod podnik letiště Ostrava – Mošnov, který má svou organizační 

strukturu, do které je sbor zahrnut. Vrcholným orgánem podniku je generální ředitel, který 

koordinuje vedoucí pracovníky jednotlivých provozů společnosti. Hasičská záchranná služba 

podniku spadá pod provozního ředitele. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce mezi 

pracovníky a vedoucími úseků. V rámci hasičského záchranného sboru je hlavním vedoucím 

úseku velitel jednotky. 

Systémy řízení 

V akciové společnosti letiště Ostrava – Mošnov se používá především liberální styl řízení, 

v němž vrcholný orgán přenechává řízení jednotlivých úseků na vedoucích provozů. V rámci 

hasičské jednotky se používá hlavně byrokratický styl řízení v kombinaci s liberálním, který 

spočívá hlavně na přímé delegaci podřízených. Hlavním komunikačním prostředkem mezi 

pracovníky a vedoucími je elektronická komunikace (hlavně mezi vedoucími pracovníky) a 

mobilní komunikace, jednotlivé výjezdy spolu komunikují pomocí radiostanic.  

Spolupracovníci 

Vzájemná spolupráce a bezkonfliktní prostředí, je důležitou podmínkou pro fungující tým 

pracovníků, jakým je hasičská záchranná jednotka. V průběhu běžného pracovního procesu 

neustále dochází ke stmelování kolektivu, ať již je to spolupráce při záchranných pracích, 

nebo ve chvílích volna, sportovními aktivitami či účastí členů hasičské jednotky na soutěži 

TFA („Toughest Firefighter Alive“ – Nejtvrdší hasič přežije). Každým rokem také pořádá 

společnost Letiště Ostrava a.s. reprezentační ples a vánoční večírek, na kterém se snaží stmelit 

pracovní kolektiv. 
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Schopnosti 

Důležitým faktorem, týkajících se schopností pracovníků je fyzická zdatnost, která se 

prověřuje při výběrovém řízení, které v případě úspěchu předchází zaměstnání u hasičské 

jednotky. Dalším důležitým faktorem je dosažené vzdělání. Vedení sboru podnikových hasičů 

Ostrava – Mošnov zaměstnává hasiče minimálně s dokončeným středoškolským vzděláním 

s maturitou. Schopnosti a dovednosti jednotlivých příslušníků jsou zaměřeny na odbornost, 

samostatnost, odpovědnost, týmovou spolupráci a profesionalitu v hasičském oboru. 

Kvalifikace pracovníků je zvyšována pomocí pravidelných školení. 

Styl 

Představuje činnosti, metody a postupy vedoucího pracovníka, které vedou k dosahování 

vytýčených cílů v daných podmínkách společnosti. Jednotka podnikových hasičů má jasně 

definované vztahy podřízenosti a nadřízenosti. V rámci vnitřního chodu hasičské jednotky se 

používá organizační řízení, které je vyjádřeno organizačním řádem. Při výkonu činností mimo 

organizaci (zásahy) se musí stanovit mimořádné oprávnění k řízení, takové řízení se nazývá 

operační, jehož postup je ukotven v právních předpisech. 

Sdílené hodnoty 

Jsou dalším zdrojem motivace pro obyvatele a ovlivňují jejich chování, jsou to hodnoty, které 

hasičská jednotka sdílí se svým okolím. Z tohoto pohledu je jednoznačně jasné, že na 

veřejnost působí v pozitivním slova smyslu. Jejich posláním je ochrana života a zdraví 

obyvatel, jejich majetku a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.  

Jednotka podnikových hasičů se snaží v maximální míře o nejefektivnější využití svých 

finančních prostředků. Momentálně sama neprovozuje žádnou hospodářskou činnost, a tudíž 

je plně závislá na státních a krajských dotacích a na svém zřizovateli. 
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8 SWOT analýza 

Na základě strategické analýzy vnějšího prostředí podniku jsem definoval příležitosti a 

hrozby, strategickou analýzou vnitřního prostředí podniku jsem získal jeho silné a slabé 

stránky. Shrnutím těchto výstupů získaných z předešlých kapitol je analýza SWOT, která 

umožní posoudit podnikový hasičský sbor letiště Ostrava – Mošnov jako celek, jak z vnějšího 

pohledu, tak z pohledu interních procesů.  

Pro jednotlivé skutečnosti je zvoleno bodové ohodnocení, které měří jejich významnost (od 1 

– nejnižší do 10 – nejvyšší možné ohodnocení).  

Příležitosti 

• rostoucí poptávka po službách (7), 

• kvalitní záchranná technika (9), 

• rostoucí vzdělanost (5), 

• čerpání vládních a krajských dotací (5), 

• nízká rivalita mezi podnikovými hasičskými sbory (4), 

• konkurenční postavení v oblasti techniky (4), 

• zavedení systému zpoplatněných služeb (8), 

• splnění očekávání potenciálních zákazníků (8). 

Hrozby 

• růst nákladů na novou záchrannou techniku (5), 

• hrozba snižování platů (3), 

• stárnutí obyvatelstva (2), 

• vysoká nezaměstnanost (3), 

• negativní vývoj HDP státu (4), 

• vznik soukromých subjektů (7), 

• vyjednávací vliv dodavatelů záchranné techniky (8). 

Silné stránky 

• zkušený tým kvalifikovaných pracovníků (8), 

• investice do technologického vybavení (7), 

• finanční stabilita podniku jako celku (5), 
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• velká motivace a flexibilita zaměstnanců (7), 

• široká spádová oblast (6),  

• kvalitní hasící a záchranná technika (9). 

Slabé stránky 

• internetová prezentace hasičského sboru (6), 

• malá nabídka placených služeb obyvatelům (8), 

• stejný průběh většiny školení (8), 

• počet členů sboru ve směně (6), 

• velká fluktuace zaměstnanců do státní správy (7). 

 

 
Silné stránky Slabé stránky 

6 5 
Příležitosti 

14 13 
8 

Ohrožení 
13 12 

7 
Tabulka 8-1: SWOT matice 

Předchozí tabulka zobrazuje počty faktorů zjištěných analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. 

Následným krokem je součet těchto faktorů v rámci jednotlivých možných strategií.  

Výstupem SWOT analýzy jsem došel k závěru, že se nyní podnikový hasičský sbor nachází 

v kvadrantu matice s tzv. přístupem „maximalizace silných stránek s maximálním využitím 

příležitostí na trhu“ – tedy strategie využití. Ovšem tato pozice není úplně jednoznačná. 

Podnikový hasičský sbor by si měl vzít ponaučení ze svých slabých stránek a snažit se je 

v blízké době alespoň částečně odstranit. A dále neopomíjet významné hrozby na trhu. Pro 

hasičský sbor je tedy důležité maximálně využít příležitostí k přeměně slabých stránek na 

silné a k překonání hrozeb vyskytujících se v jejím okolí.  

V souvislosti s výše uvedeným může podnikový hasičský sbor využít konkurenčního 

postavení oproti hrozbě vzniku soukromých subjektů na trhu, stejně tak doporučuji sboru 

zavést systém zpoplatněných služeb. Veškeré slabé stránky, které byly zjištěny po rozhovoru 

s vedoucími pracovníky sboru, lze v následujících letech přeměnit v přednosti hasičského 

sboru. Především aktualizaci webové prezentace sboru, a zefektivnění procesů školení členů 

sboru.  
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9 Strategické plánování podniku 

Při tvorbě strategického plánu podnikového hasičského sboru letiště Ostrava – Mošnov 

doporučuji užít komunitního přístupu – tzv. zdola – nahoru. Tento přístup je nejvhodnější 

z hlediska právní struktury letiště.  

Jelikož zřizovatel podnikového hasičského sboru, Letiště Ostrava – Mošnov, je akciová 

společnost, závisí především na zaměstnancích a hlavních vedoucích úseků, aby sami podali 

návrhy na zlepšení a zefektivnění podnikových procesů. Vedení samotné nemá šanci se 

naplno věnovat každému úseku zvlášť. 

9.1 Řízení lidských zdrojů 

Z hlediska strategického plánování řízení lidských zdrojů je důležité, aby si podnikový 

hasičský sbor ujasnil a sjednotil pravidla a podmínky výběrových řízení. V současné době se 

výběrové řízení skládá ze dvou částí – fyzické testy a teoretické testy. Podmínkou přijetí je 

minimálně středoškolské vzdělání, jakéhokoliv směru a úspěšnost při výběrovém řízení. Po 

zaškolení a získání potřebných kvalifikací a odborností (profesní průkazy, atd.) se členové 

hasičského sboru zdokonalují ve svých schopnostech na pravidelných školeních.  

Z analýzy podnikových faktorů (pracovních zdrojů) a z analýzy „7S“ je patrné, že v řízení 

lidských zdrojů v podnikovém hasičském sboru existují určité mezery, které je nutno vyplnit a 

ošetřit. V prvé řadě bych sboru doporučil sjednotit podmínky přijetí nových členů, které by se 

skládaly jako doposud z teoretických a fyzických testů, minimálně dosaženého 

středoškolského vzdělání s maturitou, oproti dnešní situaci bych sboru doporučil přijímat 

nové členy s již hotovými odbornými zkouškami – profesní průkazy na řízení vozidel, 

svářečské kurzy, zdravotní kurzy, členství v SDH, atd. Vedení sboru podnikových hasičů 

bych doporučil zvážit absolvování a úspěšné splnění psychologických testů jednotlivými 

členy sboru, z důvodu poznání chování a reakcí v krizových a stresových situacích.  

Z hlediska pravidelných školení chybí členům hasičského sboru především školení přímo 

v oblasti leteckých havárií – hasičský sbor by se měl domluvit s ostatními letišti a jejich 

podnikovými hasičskými sbory na možnosti výměnných pobytů, přispělo by to k tomu, že by 

členové sboru přišli do styku i s jinou požární technikou, s jinými typy letadel a situacemi. 
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9.2 Řízení podnikových rizik 

Jak bylo v teoretické části uvedeno, předmětem strategického řízení rizik je identifikace, 

analýza a kvantifikace firemních rizik, která ovlivňují výkonnost a prosperitu hasičského 

podnikového sboru. Rizika, která na sbor působí, budu vyhodnocovat za pomoci výsledků 

předešlých analýz, především z vysledovaných ohrožení hasičského podnikového sboru. 

Nejvýznamnějším rizikem, které ovlivňuje postavení hasičského sboru mezi svou konkurencí 

je především finanční závislost na svém zřizovateli. Tomuto riziku se může sbor vyhnout 

pomocí zavedení vícera placených služeb obyvatelům v blízkém okolí.  

V souvislosti s využíváním lidských zdrojů ve společnosti, bych za významné riziko označil 

malý počet členů v jedné směně. V případě velké letecké havárie, či nebezpečné události, 

nemá jednotka podnikových hasičů dostatek členů, kteří by obsadili potřebnou hasičskou 

techniku. Tzn., že počet záchranných vozidel překračuje počet zaměstnanců. V tomto případě, 

by musela podniková jednotka požádat o pomoc krajské hasičské sbory, a tím by se 

prodloužila doba záchrany životů a majetku. 

Velkým rizikem, které bohužel hasičský záchranný sbor nemůže sám ovlivnit ani se mu 

vyhnout je riziko zrušení podnikové hasičské jednotky, a převzetí jejích úkolů krajskými 

hasičskými stanicemi. Návrh na toto zrušení již zazněl na konci roku 2012, avšak nedosáhl 

potřebné podpory, a díky tomu mohou podnikové hasičské sbory poskytovat své služby 

nadále.  

Blíže se tímto tématem budu zabývat v kapitole 10. 

9.3 Budování podnikové identity 

Strategický plán budování podnikové identity je důležitý jak z hlediska veřejnost – jak podnik 

a jeho části vnímají příjemci služeb, tak i interní zaměstnanci. Výstupem strategického plánu 

budování podnikové identity podnikového hasičského sboru letiště Ostrava – Mošnov bude 

soubor zásad a postupů směřujících k výrazné profilaci podniku. 

V současné době jediným prostředkem budování podnikové identity s veřejností jsou 

internetové stránky hasičského sboru. V dnešní internetové době, bych apeloval na 

pravidelnou aktualizaci těchto internetových stránek, především z hlediska zavedení většího 

množství placených služeb pro veřejnost. Veřejnosti vnímá v současnosti hasiče jen jako 

„krotitele plamenů“ či záchranáře zasahující u dopravních nehod. 
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V souvislosti s image podniku bych hasičskému sboru doporučil užívání loga sboru, které je 

k vidění na internetových stránkách. Toto logo by bylo vhodné umístit na veškerou pojízdnou 

hasičskou techniku, která bude v případě zásahu veřejnosti na očích. Toto logo bych doporučil 

zviditelnit také na stejnokrojích hasičského sboru. 

 

Obrázek 9-1: Logo podnikového hasičského sboru [21] 
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10 Strategický management rizika 

Na základě interního rozhovoru s velitelem podnikových hasičů a výsledky podnikových 

analýz, jsem vyhodnotil pro podnik následující rizika: 

• Finanční závislost na zřizovateli – hasičský sbor je závislý z finančního hlediska na 

letišti Ostrava – Mošnov, popř. na státních či evropských dotacích. 

• Zrušení podnikového hasičského sboru státem. 

• Malý počet členů sboru v jedné směně – vzhledem k počtu dopravních prostředků a 

technického vybavení jednotky. 

• Vznik soukromých subjektů nabízejících záchranné služby. 

• Závislost na letecké dopravě – hasičský sbor se specializuje především na záchranu a 

pomoc v oblasti letecké dopravy. 

• Věková struktura sboru. 

• Malá kvalifikace nových pracovníků – nově nastupující členové sboru nemusí mít 

potřebné kvalifikace (zbytečné výdaje podniku na jejich zaškolení a odbornost). 

• Odchody kvalifikovaných pracovníků do státní správy – z důvodu většího finančního 

ohodnocení a vícera zkušeností. 

• Technologické havárie a poruchy zařízení – vzhledem k velkému vozovému parku 

hasičského sboru, je tu riziko poruchovosti či nefunkčnosti. 

• Poškození technologického zázemí hasičského sboru – možnost neočekávané události 

či havárie v rámci zázemí podnikového hasičského sboru. 

Rizika mohou mít i pozitivní dopady: 

• Rostoucí poptávka po nově nabízených službách – v případě zavedení většího spektra 

placených služeb pro okolní obyvatelstvo. 

Následně jsem jednotlivá rizika zanesl do níže uvedené tabulky a určil jejich význam dopadu 

na podnikový hasičský sbor a pravděpodobnost jejich vzniku. Bodové ohodnocení významu 

dopadu rizika a pravděpodobnost jeho vzniku jsem si určil v rozmezí 1 – 5, tzn. 1 = nejmenší 

význam dopadu a nejmenší pravděpodobnost vzniku, 5 = největší význam dopadu a nejvyšší 

pravděpodobnost vzniku rizika. Bodové ohodnocení dopadu rizika a výskytu její 

pravděpodobnosti jsem sestavil na základě konzultace s velitelem hasičské jednotky. 
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Identifikované riziko 

Ohodnocení rizika Opatření 

Význam 

dopadu 

rizika 

Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
Realizovaná Navrhnutá 

1 

Finanční závislost na 

zřizovateli sboru 4 2  

větší nabídka 

placených 

služeb 

veřejnosti 

2 
Zrušení podnikového 

hasičského sboru 
5 3   

3 

Malý počet členů sboru 

v jedné směně 3 5  

rozšíření 

směny o dva 

pracovníky 

4 

Vznik soukromých 

subjektů 

2 2 

koupě kvalitní 

techniky, pro 

nově 

vstupující - 

nákladné 

rozšíření 

nabídky svých 

služeb 

veřejnosti a 

okolním 

obcím 

5 

Závislost na letecké 

dopravě 

2 4  

rozšíření 

nabídky svých 

služeb 

veřejnosti a 

okolním 

obcím 

6 

Věková struktura 

sboru 3 3 

nábor 

čerstvých 

absolventů 

 

7 

Odchody 

kvalifikovaných 

pracovníků 

4 4 

nefinanční a 

finanční 

motivace 

školení a 

programy 

růstu 

8 

Technologické havárie 

a poruchy  5 4 

pojištění, 

pravidelné 

kontroly a 

prohlídky 

nákup 

novějšího 

vybavení 

9 Poškození zázemí 4 1 pojištění modernizace 

10 
Vznik nedobytných 

pohledávek z plac. 
4 5  pojištění 
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služeb 

11 

Rostoucí poptávka po 

službách 5 3  

zvýšení počtu 

pracovníků ve 

směně 

12 

Malá kvalifikace 

nových pracovníků 5 4  

podmínkou 

přijetí – 

odborné 

zkoušky 

Tabulka 10-1: Tabulka rizik a jejich ohodnocení 

Na základě ohodnocení jednotlivých stanovených rizik jsem provedl zanesení výsledků do 
tzv. mapy rizik. 

 

Obrázek 10-1: Mapa rizika 

Ze sestaveného grafického znázornění mapy rizika je patrné, že většina rizik se nachází 

v oblasti „velkých rizik“. Z rozhovorů s velitelem jednotky a s provozním ředitelem je patrné, 
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že veškerá rizika se řeší, až v případě vzniku, vyplývá to z absence realizovaných opatření 

proti zjištěným rizikům (viz tabulka 10-1). Tudíž jsem u nově zjištěných rizikových situací 

navrhnul nová opatření, díky kterým by se dopad rizika na hasičský podnikový sbor alespoň 

snížil na minimum. Jednotlivá navržená opatření jsou dle konzultace v současné době reálná a 

finančně dostupná.  
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11 Návrhy dalšího strategického rozvoje podniku 

Krátkodobá opatření do jednoho roku 

V souvislosti s definovanými krátkodobými cíli podnikového hasičského sboru a s výsledky 

podnikových analýz jak vnějšího tak vnitřního prostředí (především slabých stránek) bych 

navrhnul pro podnikový sbor hasičů následující opatření. 

V rámci zvyšování kvalifikace pracovníků bych doporučil výměnné pracovní pobyty pro 

členy hasičského sboru. Jednalo by se především o spolupráci mezi třemi mezinárodními 

letišti v České republice (letiště Václava Havla Praha, letiště Brno – Tuřany a letiště Ostrava – 

Mošnov). Toto opatření by zajistilo jednotlivým členům podnikového hasičského sboru větší 

rozhled v oblasti techniky, nabytí vícera zkušeností s nejrůznějšími typy zásahů, a 

v neposlední řadě by mohlo zamezit vysoké fluktuaci zaměstnanců do státní správy.  

Do jednoho roku bych podnikovému hasičskému sboru doporučil aktualizaci webové 

prezentace, především doplnění fotogalerií, článků ze zásahů, a dalších společenských akcí 

konajících se v areálu letiště, či na kterých hasičský sbor konal požární dohled. 

Dalším opatřením, které bych hasičskému sboru doporučil je sledování rizik působících na 

sbor. 

Střednědobá opatření v horizontu od jednoho roku do tří let 

Hlavní cíl, kterého chce v budoucích letech podnikový hasičský sbor letiště Ostrava – 

Mošnov dosáhnout, je lepší finanční situace hasičského sboru. Doporučil bych získání 

finančních prostředků z placených služeb, které hasičský sbor může nabídnout občanům. 

Jednalo by se především o následující služby: odemykání uzamčených prostor, odstraňování 

překážek na soukromých pozemcích, čerpání vody, zápůjčka určitého technického vybavení, 

odklízení sněhu ze soukromých objektů, … Souvisí s tím i výše uvedená prezentace na 

webových stránkách podnikových hasičů, zde by pro obyvatele v přilehlém okolí byl 

uveden ceník poskytovaných služeb. 

Dalším opatřením, které bych hasičskému sboru podniku letiště Ostrava – Mošnov doporučil 

je zvýšení počtu členů v jedné směně. V případě, že by podnikový sbor zavedl zpoplatněné 

služby pro okolní obyvatele, je zde možnost, že při nutnosti hasičského zásahu by nebyl 

dostatečný počet členů na stanici. Dalším důvodem pro zvýšení počtu pracovníků na jedné 

směně je počet hasičských vozidel a techniky – v současné době tento počet převažuje, a 
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s nákupem nových automobilů vznikne nedostatek členů hasičského sboru pro ovládání celé 

hasičské flotily. Současně s tím vznikne problém zvýšených mzdových nákladů pro 

zřizovatele letiště, který by alespoň zčásti vyřešilo zavedení zpoplatněných služeb. 

  



 
64 

 

Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení stávající situace podnikového hasičského sboru 

letiště Ostrava – Mošnov na základě strategické analýzy sboru, zjištění jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a ohrožení, a možných rizik působících na hasičský záchranný sbor. 

Výsledky analýz použitých v diplomové práci měly vést k návrhům dalšího rozvoje sboru. 

Ve své diplomové práci jsem provedl analýzu vnitřního prostředí a vnějšího okolí 

podnikového hasičského sboru letiště Ostrava – Mošnov. Na základě provedených analýz 

jsem sestavil matici silných a slabých stránek sboru a jejich možných hrozeb a příležitostí. 

Současně jsem provedl analýzu rizik působících na hasičský sbor. Z provedených analýz lze 

jasně definovat návrhy a opatření, která by měla být pro hasičský sbor v následujících letech 

závazná. 

Hasičský záchranný sbor podniku by se měl v nejbližším roce především zaměřit na řízení 

lidských zdrojů. Zefektivnit přijímací řízení nových členů, a stávající členy hasičského sboru 

neustále motivovat a zvyšovat jejich kvalifikaci.  

V dnešní době, kdy finanční krize doléhá skoro na všechny podniky na českém trhu, by se 

hasičský záchranný sbor podniku Letiště Ostrava – Mošnov měl, alespoň částečně vymanit 

z finanční závislosti na svém zřizovateli, a začít poskytovat placené služby okolním 

obyvatelům kraje. 

Výše uvedené analýzy a doporučení by měly přispět k vytvoření vhodné strategie pro 

budoucnost, ve které se snad podaří stabilizovat momentální situaci hasičského sboru podniku 

a zabezpečit jeho další životaschopnost. 

  



 
65 

 

Seznam použité literatury a jiných zdrojů 

 

[1] DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001. 

[2] FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S., Tvorba strategie a 

strategické plánování: Teorie a praxe, 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 

2012. 

[3] HRON, J., TICHÁ, I., DOHNAL, J. Strategické řízení, 2. vydání, Praha: Česká 

zemědělská univerzita, 1995. 

[4] CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2006. 

[5] KONEČNÝ, M. Strategický management, 1. vydání. Ostrava: Ediční středisko 

VŠB – TU Ostrava, 2010. 

[6] KOTLER, P.; KELLER, L, K., Marketing management, 12th edition. Prentice 

Hall, New Jersey 2006. 

[7] KOVÁŘ, F. Strategický management, 1. vydání, Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2008. 

[8] LEDNICKÝ, V. Strategický management, 2. vydání, Ostrava: Akademie Jana 

Amose Komenského, 2003. 

[9] LHOTSKÝ, J. Strategický management, 1. vydání, Vydejteknihu.cz, 2010. 

[10] MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování, 1. vydání, Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2001. 

[11] PORTER, M. Competitive Strategy (Konkurenční strategie), Translated by: 

Karel Kvapil, Praha: Victoria Publishing, 1994. 

[12] PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. Obchodní podnikání, Retail Management, 1. 

vydání, Praha: Management Press, 1997. 

[13] STADLER, S. Strategický management: nástroje, aplikace. Strategishes 

Management: Instrumente, Anwendlung. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2000. 

Internetové zdroje 

[14] Českomoravská konfederace odborových svazů. Dostupné z: 

http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2533.pdf 



 
66 

 

[15] Český statistický úřad. Czso.cz [online]. © Český statistický úřad, 2013. 

Dostupné z: www.czso.cz/csu/csn.nsf/informace/cpok1513.doc 

[16] Český statistický úřad. Czso.cz [online]. © Český statistický úřad, 2013. 

Dostupné z: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/inflace_spotrebitelske_ceny 

[17] Český statistický úřad. Czso.cz [online]. © Český statistický úřad, 2013. 

Dostupné z: www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt  

[18] Český statistický úřad. Czso.cz [online]. © Český statistický úřad, 2013. 

Dostupné z: www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt  

[19] Číselník – rychlý přehled v nejrůznějších oborech – Artega. [online]. © 2009-

2011, ARTEGA, o.s. Dostupné z: 

http://ciselnik.artega.cz/prumerne_mzdy_podle_profese.php 

[20] Hasiči letiště Ostrava.Hasici Airport Ostrava [online]. CoreWEB © 2011. 

Dostupné z: http://www.hasici.airport-ostrava.cz/informace/nase-cinnost/5 

[21] Hasiči letiště Ostrava.Hasici Airport Ostrava [online]. CoreWEB © 2011. 

Dostupné z: http://www.hasici.airport-ostrava.cz/ 

[22] Hasiči letiště Ostrava.Hasici Airport Ostrava [online]. CoreWEB © 2011. 

Dostupné z: http://www.hasici.airport-ostrava.cz/informace/historie/3 

[23] Hasiči letiště Ostrava.Hasici Airport Ostrava [online]. CoreWEB © 2011. 

Dostupné z: http://www.hasici.airport-ostrava.cz/informace/technika/4 

[24] Hasičský záchranný sbor České republiky. [online] © 2010 Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/pravni_a_ostatni_predpisy_588431.aspx 

[25] Hasičský záchranný sbor České republiky. [online] © 2010 Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Dostupné z: 

www.hzscr.cz/clanek/krizove_rizeni_a_cup_predpisy_predpisy.aspx 

[26] Informační server pro piloty a zájemce o létání. Aeroweb [online].Aeroweb.cz, 

(c) 2005-2013. Dostupné z: 

http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=1586&kategorie=3 

[27] Modernirizeni.cz: Manažerský digest o teorii a praxi řízení v ČR i ve světě. 

[online] © 1996-2013 Economia, a.s., Hospodářské noviny IHNED ISSN 1213 - 

7693 Dostupné z: http://modernirizeni.ihned.cz/c1-35843630-revoluce-v-rizeni-

firemnich-rizik 



 
67 

 

[28] Oficiální portál pro podnikání a export. [online] © 1997-2013 CzechTrade. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tvorba-strategickeho-planu-

33089.html#! 

[29] Technický portál – aktuální informace z vašeho oboru. [online] 

Copyright © 1997 - 2013 by Dashöfer Holding, Ltd. Dostupné z: 

http://www.techportal.cz/iso2/onb/images/iso2/CZ_ISO2_010_003_003_0001_01.

jpg 

[30] The Czech Republic. Czech.cz [online]. Czech Republic - The Official 

Website. Operator: Ministry of Foreign Affairs © 2013. Dostupné z: 

http://www.czech.cz/cz/podnikani/vyhody_investovani_a_podnikani/Investicni_kli

ma 

[31] Byznys slovíčka [online]. Dostupné z: 

http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/pestel 

[32] Poradenský portal “Vlastní cesta” [online]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1.html 

[33] Scritube. [online]. Dostupné z: http://www.scritube.com/limba/ceha-

slovaca/Rozvojov-projekt10118231516.php 

[34] Výroční zpráva letiště Ostrava – Mošnov. [online]. © 2003-2013 Letiště 

Ostrava, a.s. Dostupné z: http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-vyrocni-zpravy/ 

  



 
68 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1-1: Proces tvorby strategie [29] ................................................................................ 11 

Obrázek 2-1: Schéma analýzy PESTEL[31] ............................................................................ 16 

Obrázek 2-2: Porterův model pěti konkurenčních sil [32] ....................................................... 17 

Obrázek 2-4: Struktura modelu „4C“ ....................................................................................... 19 

Obrázek 2-5: Vazby v modelu „7S“ ......................................................................................... 22 

Obrázek 3-1: SWOT matice ..................................................................................................... 25 

Obrázek 4-1: Plánovací cyklus [33] ......................................................................................... 27 

Obrázek 4-2: Struktura podnikové identity [2]......................................................................... 29 

Obrázek 5-1: Proces managementu rizika [2] .......................................................................... 30 

Obrázek 6-1: Logo letiště [21].................................................................................................. 34 

Obrázek 6-2: Spádová oblast letiště [21] .................................................................................. 34 

Obrázek 9-1: Logo podnikového hasičského sboru [21] .......................................................... 57 

Obrázek 10-1: Mapa rizika ....................................................................................................... 60 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 8-1: SWOT matice…………………………………………………………………..54 

Tabulka 10-1: Tabulka rizik a jejich ohodnocení…………………………………………….60 

  



 
69 

 

Seznam zkratek 

 

• A. G. – Akcien Gesselschaft – německy akciová společnost 

• a.s. – akciová společnost 

• aj. – a jiné 

• atd. a tak dále 

• CAT – kategorie letiště 

• ČNB – Česká národní banka 

• HDP – Hrubý domácí produkt 

• ICAO  

• IZS – Integrované záchranné složky 

• LPH – letecké pohonné hmoty 

• s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

• Sb. - sbírka 

• SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

• TFA – Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije 

• TWR – řídící věž 

• tzn. – to znamená 

• tzv. – tak zvaně 

• VPD – vzletová a přistávací dráha 

• ZPSL – záchranná požární služba letiště 
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