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Anotace 

Tato práce se zabývá analyzováním konkurenční situace průmyslové firmy působící 

na trhu automobilového průmyslu. Cílem této diplomové práce je provedení tržní analýzy 

společnosti Auto Heller a navržení strategických opatření pro podporu dalšího rozvoje 

zkoumané společnosti. V prvé řadě budou shromážděna teoretická východiska zabývající 

se hodnocením tržní situace podniku. Následně bude analyzovaná situace automobilového 

průmyslu v České republice. Poté bude identifikovaná hlavní konkurence společnosti Auto 

Heller a na základě všech zjištěných informací bude analyzovaná firma podrobena analýze 

konkurenční síly podniku.  

Klíčová slova: konkurenceschopnost, analýza konkurence, konkurence, konkurenční 

síla, automobilový průmysl, Auto Heller 

 

Annotation 

This work deals with analyzing of the competitive situation of the industrial 

company in the market of the automotive industry. The aim of this thesis is to perform a 

market analysis of Auto Heller company and propose strategic measures to support the 

further development of the surveyed company. Firstly theoretical bases will be collected, 

which are dealing with the assessment of the market situation. Subsequently, the situation 

of automotive industry in the Czech Republic will be analyzed. Then, the main competitors 

of this company will be identified and the Auto Heller company will be analyzed itself, 

based on the analysis of the competitive power of this company. 

Keywords: competitiveness, competition analysis, competition, competitive 

strength, automotive industry, Auto Heller 
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1 ÚVOD 

Současná doba je význačná především velmi rychlými a neustálými změnami, které 

se dotýkají nejen ekonomické, ale také politické, legislativní či společenské oblasti. Těmto 

dynamickým změnám se tak nevyhýbá ani české podnikatelské prostředí, a proto je nutné 

tyto změny sledovat a být tak co možná nejlépe připraven na trhu reagovat. 

Moravskoslezský kraj, považovaný za ocelové srdce republiky, prošel v uplynulých 

letech významnými změnami ve všech oblastech života lidí. Rozvíjí se zde nejen kultura a 

společenský život, ale také podnikání, obchod a služby. Těžký průmysl tento kraj pomalu 

opouští a je nahrazován především zpracovatelským odvětvím. Významný rozvoj je 

zaznamenán také v oblasti služeb. 

Automobilový průmysl bezesporu představuje odvětví, které ve značné míře 

ovlivňuje ekonomiku státu. Vývojová tendence tohoto oboru má velmi pozitivní charakter. 

Česká republika je přitom jednou z mála evropských zemí, které se světová hospodářská 

krize v oblasti automobilového průmyslu příliš nedotkla a vykazovala tak růst výroby 

automobilů i v tomto těžkém období. Tak, jak roste počet výrobců a vyráběných 

automobilů, roste také počet subjektů, jež tyto automobily prodávají. Konkurenční boj 

nabyl značné intenzity a podnikatelské subjekty jsou nuceny své chování přizpůsobovat 

stále novým a novým podmínkám. 

S intenzivním konkurenčním bojem velmi úzce souvisí schopnost podniku 

analyzovat své tržní postavení a schopnost přizpůsobovat své budoucí strategie a kroky 

dané situaci. Pro definování tržního postavení podniku je zapotřebí provést jak analýzu 

vnějšího prostředí podniku, kam řadíme jeho makroprostředí (zejména ekonomické a 

legislativní podmínky, rozvoj trhu) a mikroprostředí (analyzované definováním a rozborem 

konkurence, poznáním zákazníků), tak také analýzu prostředí vnitřního, v rámci které se 

hodnotí vlastní podnik (např. kvalita managementu a zaměstnanců podniku). 

Teprve po provedení těchto dílčích analýz a jejich následné syntézy vyúsťující ve 

SWOT analýzu může podnik definovat své postavení na trhu. Výsledná SWOT analýza mu 

pak podává přehledné informace o jeho silných stránkách, jež by měl pro svůj další rozvoj 

využít, ale také o slabých stránkách, které by měl naopak eliminovat. Poskytuje také 



Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            2 

 

přehled nejvýznamnějších příležitostí a ohrožení přicházejících z vnějšího prostředí 

podniku. 

Cílem této diplomové práce je provedení tržní analýzy společnosti Auto Heller a 

navržení strategických opatření pro podporu dalšího rozvoje zkoumané společnosti. 

V prvé řadě budou shromážděna teoretická východiska zabývající se hodnocením 

tržní situace podniku. Následně bude analyzovaná situace automobilového průmyslu 

v České republice. Poté bude identifikovaná hlavní konkurence tohoto podniku a na 

základě všech zjištěných informací bude analyzovaná firma podrobena analýze 

konkurenční síly podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ TRŽNÍ SITUACE 

FIRMY 

V následující kapitole bude na základě teoretických východisek popsáno, jak je 

možné hodnotit podnik z hlediska jeho tržního postavení. V úvodu kapitoly budou 

definovány různé druhy tržních struktur, následně bude popsána metoda situační analýzy 

včetně marketingové analýzy či SWOT analýzy.  

2.1 Tržní struktury 

Chování firmy na trhu je silně ovlivněno typem tržní struktury, ve které se nachází. 

Na trhu mohou, v závislosti na počtu konkurujících subjektů, nastat v zásadě čtyři základní 

tržní situace - dokonalá konkurence, monopol, oligopol a monopolistická konkurence. 

(Krabec, 2009) 

 Dokonalá konkurence 

Dokonalá konkurence na trhu se vyznačuje těmito rysy – v odvětví se vyskytuje 

značný počet prodávajících a kupujících, přičemž žádný z nich není schopen ovlivnit cenu, 

bariéry vstupy ani výstupu z odvětví zde nefigurují, existuje dokonalá mobilita výrobních 

faktorů a homogenní produkty, výrobci i spotřebitelé mají dokonalé informace o 

samotných produktech i jejich cenách. (Jurečka, 2010) 

 Monopol 

Monopol představuje situaci, kdy se na trhu vyskytuje pouze jeden prodávající 

subjekt (výrobce). Kromě přítomnosti pouze jednoho prodávajícího podniku je pro 

monopol typická specifičnost produktu včetně neexistence blízkých substitutů, významné 

bariéry vstupu do odvětví a schopnost svými rozhodnutími ovlivňovat tržní cenu.  

 Oligopol 

Oligopolní tržní struktura naopak značí situaci, kdy se na trhu vyskytuje pouze malý 

počet producentů, jež si mezi sebou vzájemně konkurují. Tyto firmy tak disponují poměrně 

velkým podílem na celkové nabídce odvětví. Z toho však vyplývá také jejich vysoká 

vzájemná závislost a také podmíněnost jejich ekonomického chování a ekonomických 

výsledků.  



Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            4 

 

 Monopolistická konkurence 

Monopolistická konkurence se vyznačuje velkým počtem podniků, které produkují 

výrobky a služby, jež uspokojují v podstatě stejnou potřebu. Produkt je však 

diferencovaný, tzn., že produkty stejného druhu od různých výrobců vyvolávají u 

spotřebitele odlišné reakce. Do odvětví neexistují žádné bariéry vstupu, vstup je tedy 

volný. (Jurečka, 2010) 

Zatímco dokonalá konkurence a monopol jsou pouze teoretickými modely, oligopol 

a monopolistická konkurence představují dle Krabce (2009, s. 90) reálné ekonomické 

situace. 

 

2.2 Situační analýza 

Podnik pro své rozhodování musí provádět tzv. situační analýzu, viz obr. 1. Situační 

analýza je vhodnou metodou pro prozkoumávání složek a vlastností prostředí podniku. 

Prostředí podniku můžeme rozdělit na vnější a vnitřní okolí.  

Vnější prostředí, které činnost firmy ovlivňuje z vnějšku, se dá dále rozčlenit ještě na 

makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí firmy v sobě zahrnuje takové faktory a 

vlivy, které firma může jen stěží či vůbec ovlivnit. Řadí se zde vlivy politické, legislativní, 

ekonomické, sociokulturní, geografické, demografické, technologické, ekologické a další. 

Mikroprostředí představuje prostředí, které působí v blízkosti firmy a firma jej může 

částečně ovlivnit (dodavatelé, zákazníci, veřejnost). 

 Při zkoumání vnitřního prostředí zkoumáme faktory, jako jsou např. kvalita 

managementu a zaměstnanců, firemní strategie, finanční situace, historie, umístění, 

vybavenost, organizační struktura, image aj. (Hendl, 2005) 
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Obr. 1 Situační analýza 

Zdroj: Jakubíková, 2012. 

Smysl provádění analýzy spatřuje Kozel (2011) v nalezení optimálního poměru mezi 

příležitostmi, které přicházejí z vnějšího prostředí a mezi schopnostmi a zdroji firmy využít 

tyto příležitosti. 

U situační analýzy používáme metody označené písmenem C, které charakterizuje 

oblasti, kterými se analýzy budou zabývat.  

 Metoda 5C 

Celý obsah situační analýzy lze také shrnout pod označení 5C. Konkrétně se jedná o: 

- podnik (company), 

- spolupracující osoby a firmy (collaborators), 

- zákazníci (customers), 

- konkurenti (competitors), 

- makroekonomické faktory (climate, context). 

 

 Metoda 4C 

Pro analýzu prostředí podniku lze využít metodu 4C, kde jsou pouze tyto základní 

skupiny, které se v analýze dále zkoumají. Jedná se o: 

- zákazníky (customer), 

- národní specifika (country), 

- náklady (cost), 

- konkurenci (competitors). 
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 Metoda 7C 

S rostoucí globalizací a internacionalizací trhů a podnikání bývá doporučováno 

provádět situační analýzu za pomoci metody 7C. Ta je poněkud rozsáhlejší a zahrnuje tyto 

části: 

- národní specifika (country), 

- makroekonomické faktory (climate, context), 

- podnik + spolupracující osoby a firmy (company), 

- zákazníci (customers), 

- konkurenti (competitors), 

- náklady (cost). 

Pro analýzu firemního prostředí lze však využít i mnoho dalších metod. 

(BusinessInfo.cz) 

 

2.3 Marketingová situační analýza 

Situační analýza v sobě zahrnuje také rozbor současné marketingové situace. Postup 

pro provedení marketingové situační analýzy je dle Jakubíkové (2012) následující: 

1. Informační část – sběr informací a jejich hodnocení 

a) ohodnocení vnějších faktorů firemního prostředí, tzn. makroprostředí a 

mikroprostředí, 

b) ohodnocení vnitřních faktorů firemního prostředí, 

c) matice konkurenčního profilu. 

2. Porovnávací část – generování možných strategií, lze využít některé z těchto metod 

a) SWOT matice (zhodnocení silných a slabých stránek podniku, jeho 

příležitostí a ohrožení), 

b) SPACE matice (hodnocení dvou externích a dvou interních dimenzí 

z pohledu vlivu na podnik a jeho cíle), 

c) BCG matice (pozice SBU se vyhodnocuje z hlediska relativního tržního 

podílu a růstu odvětví), 
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d) interní-externí matice (vychází z hodnot, jež byly získány pomocí analýzy 

interních a externích faktorů). 

3. Rozhodovací část – objektivní hodnocení zvažovaných strategií. 

 

2.4 Analýza prostředí firmy 

Marketingová situační analýza začíná obvykle analýzou firemního prostředí. 

Marketingové prostředí podniku je prostředím velice dynamickým a podniku tak přináší 

nekonečně mnoho příležitostí, ale také hrozeb. Podnik by si měl veškeré podstatné faktory 

identifikovat, analyzovat jejich působení a navrhnout způsoby, jak by se chování firmy 

těmto faktorům mohlo přizpůsobit. Základní podmínkou přežití a prosperity podniku je 

totiž včasná reakce firem na měnící se podmínky okolního prostředí. (Kozel, 2011) 

 

 Vnější prostředí firmy 2.4.1

Jak již bylo ve výše zmíněném textu naznačeno, vnější okolí podniku bývá obvykle 

členěno na makro a mikroprostředí, jejichž analýzy se provádějí samostatně s využitím 

konkrétních metod. 

Analýza makroprostředí 

Makroprostředí tvoří vnější okolí podniku, které je mimo kontrolu samotného 

podniku, a tedy působí na podnik nekontrolovatelnými vlivy a faktory. Analýza 

makroprostředí se nejčastěji provádí za pomoci metody PEST, SLEPT či PESTLE, viz obr. 

2. Jedná se vždy o zkratku, která definuje, kterými vlivy prostředí se analýza bude zabývat.  

(Vaštíková, 2008) 

PEST analýza rozděluje vlivy makrookolí do čtyř základních skupin, přičemž 

každá z těchto skupin pod sebou zahrnuje řadu souvisejících faktorů působících na firmu 

(Kozel, 2006): 

 politicko-právní faktory – politická orientace vládní reprezentace, politika zdanění, 

legislativa podnikatelského sektoru, antimonopolní opatření, liberalizace 
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zahraničních obchodů, legislativa týkající se bezpečnosti práce či ochrany životního 

prostředí a další; 

 ekonomické faktory – trend vývoje HDP, hospodářský cyklus ekonomiky, míra 

inflace, úrokové sazby, dostupnost a ceny energií, míra nezaměstnanosti atd.; 

 sociálně-demografické faktory – demografický vývoj v zemi, míra vzdělanosti, 

vývoj životní úrovně obyvatelstva, mobilita pracovní síly, přístup lidí k práci, 

sociální legislativa; 

 technicko-technologické faktory – podpora vědy a techniky ze strany vlády, 

inovace produktů a trendy, trendy ve vývojích technologií, patentoprávní ochrana 

atd. 

Váchal a Vochozka (2013, s. 90) přibližují rozšířenou verzi této analýzy, metodu 

PESTLE, kdy k výše zmíněným základním skupinám jsou přidány faktory environmentální 

a legislativní (vyčleněné z politických). 

 

Obr. 2 PESTLE analýza 

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

Z veškerých výše uvedených faktorů je však nutno vybrat a analyzovat pouze ty, 

které mají na fungování firmy podstatný vliv. 

Kritika PEST analýzy spočívá především v tom, že velké množství definovaných 

faktorů působí společně a nemohou tak být chápány zcela samostatně. Dalším negativem 

je, že tento model je zaměřen pouze na působení faktorů vnějšího prostředí na podnik, 

http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/pestel
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nikoliv opačně. Při definování jednotlivých faktorů také existuje nebezpečí, že se podnik 

zaměří pouze na faktory současně nadefinované a přitom opomene faktory budoucí, které 

mohou mít na podnik daleko větší vliv. (Kašík, 2015) 

 

Analýza mikroprostředí 

Mikrookolí neboli marketingové prostředí v sobě zahrnuje takové vlivy a faktory, 

které podnik svými aktivitami může významně ovlivnit. 

V prvním kroku této analýzy je zapotřebí analyzovat samotné odvětví, kdy je nutno 

sledovat základní charakteristiky, jako je např. velikost trhu, fáze životního cyklu, 

kapitálové nároky, bariéry vstupu a výstupu či struktura odvětví (mnoho malých 

podniků/několik málo velkých podniků) a další. Podnik však nesmí opomenout, že situace 

v každém odvětví se velmi rychle mění a vyvíjí. (BusinessInfo.cz) 

 

Obr. 3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

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

Pro analýzu tohoto prostředí je nejčastěji používanou analýzou Porterův model pěti 

konkurenčních sil. Tento model je ve své podstatě nástrojem pro prozkoumání 

konkurenčního prostředí podniku. Opět je zde hlavním cílem identifikace a analýza 

základních sil působících na podnik, reakce na ně a případně i změna jejich působení ve 

prospěch podniku. Porterův model definuje těchto pět základních konkurenčních sil, viz 

obr. 3: 

 rivalita mezi konkurenčními firmami (kdo získá konkurenční výhodu), 

 hrozba substitučních výrobků, 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/
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 hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů, 

 vyjednávací pozice kupujících. (Srpová, 2010) 

 

Pro definování jednotlivých sil bychom měli hledat odpovědi např. na tyto otázky: 

 konkurenční rivalita 

- Jaké jsou produkty a služby konkurence? 

- Jaké jsou jejich ceny a cenová politika? 

- Jakou marketingovou strategii konkurence volí? 

- Jak se konkurence vyvíjí, jaká byla její minulost a jaké má perspektivy do 

budoucna? 

- Jaké jsou její silné a slabé stránky? 

 substituční výrobky 

- Jaké množství substitutů je na trhu? 

- Jaká je jejich kvalita a parametry? 

- Jaký vztah mají zákazníci k těmto substitutům? 

- Jaké je riziko vstupu nových substitutů na trh? 

 potenciální noví konkurenti 

- Existují náklady na vstup do odvětví a jaká je jejich výše? 

- Jaké distribuční kanály v odvětví existují? 

- Existují nějaké legislativní překážky vstupu? 

- Existují nějaké technologické překážky vstupu? 

- Jaká je obsazenost trhu? 

- Jak se chovají zákazníci? 

 dodavatelé 

- Jaké množství dodavatelů v oboru existuje? 

- Jak velká je specializace dodávek? 

- Existují i jiné alternativy k dodávkám? 

- Jaké jsou náklady spojené se změnou dodavatele? 

 odběratelé 

- Jaký je počet odběratelů? 
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- Jak velká je různorodost nabízených produktů? 

- Jaké jsou doplňující služby k produktům? 

- Jak velké jsou náklady na změnu dodavatele? 

Při hodnocení intenzity konkurence je dle Kašíka (2015) důležité zaměřit se na tři 

základní klíčové body, kterými jsou hodnocení konkurentů, identifikace klíčových faktorů 

úspěšnosti a potenciál pro strategii modrého oceánu. Při hodnocení konkurentů si klademe 

otázky, jaké faktory přispívají k jejich konkurenční síle. Může se jednat např. o úspory 

z rozsahu, sílu finančního zázemí, regulační ochranu státu, distribuční kanály, image atd. 

Klíčové faktory úspěchu jsou faktory, jež jsou nutné pro úspěch v daném odvětví. Může se 

jednat např. o nízké náklady, vysokou kvalitu, výhodnou polohu, kvalifikovanou pracovní 

sílu, příznivé vnímání značky zákazníky atd. Strategie modrého oceánu představuje 

strategii vytvoření nového tržního prostoru bez konkurence. Zde je nutno vytvořit a 

podchytit novou poptávku. (Kašík, 2015) 

Porterův model může být rozšířen i o šestou sílu – Groeův model. Tento model 

vychází z Porterova modelu 5 konkurenčních sil a k těmto základním silám přidává ještě 

sílu šestou, sílu komplementářů, jež představují odvětví, která jsou na sobě vzájemně 

závislá. (BusinessInfo.cz) 

 

 Vnitřní prostředí firmy 2.4.2

Analýza vnitřního prostředí firmy, jejich schopností a zdrojů, navazuje na analýzu 

prostředí vnějšího. Vnitřní prostředí firmy je tvořeno firemními zdroji, materiálními, 

finančními a lidskými. K těmto zdrojům řadíme např. management a zaměstnance, kdy 

posuzujeme jejich kvalitu, organizační strukturu, firemní kulturu, mezilidské vztahy, etiku 

a materiální prostředí firmy. Faktory vnitřního prostředí mohou být, na rozdíl od faktorů 

prostředí vnějšího, podnikem přímo řízeny a ovlivňovány. 

Analýza vnitřního prostředí podniku sestává z ohodnocení realizace strategických 

cílů podniku, jeho finanční situace, vstupní a výstupní logistiky, výrobních operací, 

technologie a techniky, marketingu, prodeje, poprodejního servisu, vývojových a 

vědeckovýzkumných zdrojů, lidských zdrojů, organizace práce a úrovně řízení, image a 
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goodwillu podniku atd. Všechny výše uvedené faktory by měly být ohodnoceny z hlediska 

vlivu na budoucí prosperitu podniku. (Sedláčková, 2006) 

K analýze tohoto prostředí je možno využít, jako jednu z mnoha, např. metodu 

VRIO. Tato metoda je dle Palatkové (2013, s. 68) zaměřena na hledání konkurenční 

výhody podniku, z pohledu čtyř základních skupin zdrojů. Jedná se o zdroje fyzické, 

finanční, lidské a nehmotné. V rámci každé skupiny zdrojů je nutno ohodnotit čtyři 

základní aspekty: hodnost neboli významnost zdroje (jak je zdroj nákladný a jak je snadné 

jej získat), vzácnost neboli výjimečnost zdroje, napodobitelnost zdroje a schopnost 

podniku dané zdroje využít. Možné vyhodnocení analýzy zobrazuje následující tabulka č. 

1. 

Tab. 1 VRIO analýza 

Hodnost 

zdroje 

Vzácnost 

zdroje 

Výjimečno

st zdroje 

Soulad s 

organizací 

Vyhodnocení zdroje Výkonnost 

zdroje 

nízká x x ano konkurenční nevýhoda pod normálem 

vysoká nízká x ano konkurenční parita normál 

vysoká vysoká nízká ano dočasná konkurenční 

výhoda 

nad normálem 

vysoká vysoká vysoká ano udržitelná konkurenční 

výhoda 

nad normálem 

Zdroj: Palatková, 2013. 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je poznání schopností podniku jeho produkty 

vyvíjet, vyrábět, prodávat, poskytovat služby a také posouzení zdrojů firmy. Na tomto 

základě se poté v podniku identifikují jeho silné a slabé stránky, jež jsou jedním ze vstupů 

SWOT analýzy. 

 

 SWOT analýza 2.4.3

Souhrnný výstup analýzy vnitřního a vnějšího prostředí představuje analýza SWOT. 

Název metody vznikl kombinací počátečních písmen jednotlivých faktorů – Strenghts 

(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby).  
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SWOT analýza je univerzální analytickou technikou, jež se zaměřuje na ohodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost organizace. 

Základem metody je identifikace a ohodnocení faktorů, které jsou rozděleny do již 

zmíněných skupin, tedy slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení. Jednotlivé faktory se 

přiřadí do patřičných skupin a bodově se ohodnotí, včetně stanovení vah (tab. č. 2). 

Tab. 2 SWOT analýza – ohodnocení faktorů 

Silné stránky Váha Hodnocení 

Unikátní výrobek   

Cena   

Vlastní výzkum   

Zdroj: Dědková, 2003. 

Silné stránky a příležitosti hodnotíme na kladné stupnici např. od 1 do 5, kde 5 

představuje nejvyšší spokojenost a 1 naopak spokojenost nejnižší. Slabé stránky a hrozby 

hodnotíme na stupnici záporné, např. od -1 do -5, kde -1 znamená nejnižší nespokojenost a 

-5 naopak nespokojenost nejvyšší. Co se týče vah, součet dílčích vah v dané kategorii se 

musí rovnat 1. Vyšší váhové ohodnocení pak představuje větší důležitost dané položky 

v kategorii a opačně. (Dědková, 2003)  

Pro získání přehledu o firmě jako celku můžeme postupovat dle následujících kroků: 

1. hodnotu váhy vynásobíme bodovým hodnocením, 

2. vynásobené hodnoty v každé kategorii sečteme, 

3. sečteme interní část SWOT analýzy, tzn. silné a slabé stránky, 

4. sečteme externí část SWOT analýzy, tzn. příležitosti a hrozby, 

5. vypočítáme výslednou bilanci. 

Grafickým výstupem SWOT analýzy může být tabulka či graf. (Kozel, 2011) 
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 Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
E

x
te

rn
í 

an
al

ý
za

 

Příležitosti Strategie SO: vývoj nových 

metod, které jsou vhodné pro 

rozvoj silných stránek podniku 

Strategie WO: odstranění slabin pro 

vznik nových příležitostí 

Hrozby Strategie ST: použití silných 

stránek pro zamezení hrozeb 

Strategie WT: vývoj strategií, díky 

nimž je možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé stránky 

Obr. 4 Strategie vycházející ze SWOT analýzy 

Zdroj: Dědková, 2003. 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, do jaké míry jsou současná strategie podniku 

a její specifická silná a slabá místa relevantní a jak je schopna se vyrovnat se změnami, 

které vyvstávají z okolního prostředí. (Jakubíková, 2012) 

 

Obr. 5 SWOT analýza – výsledné grafické zobrazení 

Zdroj: Weber, 2000. 
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3 SPECIFIKACE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Automobilový průmysl představuje v České republice jedno z nejrozvinutějších 

automobilových odvětví v regionu střední a východní Evropy. Díky své dlouholeté tradici, 

robustní dodavatelské základně a technickému know-how se českému automobilovému 

průmyslu podařilo vyvinout ve vyspělý automobilový sektor za předpokladu udržení si 

svého atraktivního poměru kvalita/cena. (CzechInvest) 

3.1 Základní údaje o trhu 

Tato kapitola podává přehled o základních datech týkajících se automobilového 

průmyslu. Jak lze vidět v obrázku 6, od roku 1985 množství vyrobených vozidel na území 

ČR prudce vzrostlo. Od roku 2004 zaznamenáváme každoroční nárůst až do roku 2011. 

V roce 2012 a 2013 byl zaznamenám mírný pokles, kdy v roce 2012 činil tento pokles -

1,64 % a v roce 2013 činil -3,98 %. Rok 2014 byl naopak pro automobilový průmysl velmi 

plodný, neboť byl zaznamenán meziroční nárůst o 10,4 % a v ČR bylo vyrobeno 1 252 295 

kusů motorových vozidel. (AutoSAP - I.) 

 

Obr. 6 Výroba motorových vozidel na území ČR od roku 1985 

Zdroj: Statistiky Sdružení automobilového průmyslu od roku 1985, údaje výrobců. 
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Česká republika je jednou z mála evropských zemí, jež v období světové 

hospodářské krize v roce 2009 vykazovala růst výroby automobilů. Další země v podobné 

situaci byly Slovinsko, Rumunsko a Polsko. Tvrzení tedy nenaznačuje, že by se 

automobilový průmysl v této době ocitl v krizi. Českému exportu napomáhalo zavedení 

šrotovného v okolních státech. V Česku také zahájila svou výrobu automobilka HMMC, 

tudíž nárůst vyráběných vozů je v tomto případě logický. Působení krize na český 

automobilový průmysl však ukazuje srovnání plánů automobilek s realitou. Automobilky 

uvádějí, že v tomto období bylo vyrobeno o 383 000 aut méně, než bylo původně 

naplánováno, a to převážně kvůli nenaplněným předpokladům automobilek Škoda a 

Hyundai. (Pavlínek, 2011) 

V období nejintenzivnějšího působení krize, tedy v letech 2008 a 2009, došlo 

v České republice k patnácti případům ukončení činnosti či přestěhování výroby v oboru 

automobilového průmyslu, viz obr. č. 7. Z toho v jedenácti případech, kdy došlo k uzavření 

továren, bylo propuštěno alespoň sto zaměstnanců. Množství přestěhované výroby bylo 

v období krize velmi malé. Důvodem může být finanční náročnost, náročnost na dopravu, 

zásobovací řetězce a také nutnost blízkosti dodavatelů.  

 

Obr. 7 Současní výrobci motorových vozidel a výrobci, kteří ukončili svou výrobu 

Zdroj: Statistiky Sdružení automobilového průmyslu od roku 1985, údaje výrobců. 
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Pokles české výroby v roce 2012 byl odrazem poklesu poptávky v EU po téměř 

všech průmyslových odvětvích. Pokles poptávky pro automobilový průmysl byl však 

nejstrmější. Tato skutečnost se, jak je vidět na obrázku č. 8, promítla do vývoje produkce 

českého průmyslu i přesto, že vývozní orientace na mimoevropské trhy sílila.  

Zahraniční poptávka po autech z České republiky tento rok značně kolísala, 

v klesajícím trendu. Největší riziko představovalo německé oslabování, neboť na jeho trh 

směřovalo 20 % až 25 % exportovaných aut z ČR. Export automobilových dílů ale na 

rozdíl od vývozu hotových automobilů postižen nebyl. (ČSU) 

Na obrázku 8 je vyobrazen konkrétně vývoj výroby osobních a malých užitkových 

automobilů. 

 

Obr. 8 Výroba osobních a malých užitkových automobilů 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

3.2 Vývoj automobilového průmyslu 

 Vývoj v Evropě 3.2.1

U produkce motorových vozidel v celé Evropské unii pozorujeme v posledních 

letech poměrně dynamický vývoj. Nejvíce motorových vozidel bylo v EU vyprodukováno 

v letech 2006 až 2007. V roce 2007 výroba činila 19,725 mil. motorových vozidel všech 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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kategorií a z toho bylo 17,104 mil. osobních aut. V důsledku globální hospodářské krize 

však dochází v následujících letech k výraznému poklesu výroby automobilového 

průmyslu. V roce 2008 pokles výroby činil 6,6 % oproti roku předchozímu a v roce 2009, 

jež byl ekonomicky nejslabším rokem, došlo k meziročnímu poklesu dokonce o 17 % 

oproti předchozímu období.  

Od roku 2010 se automobilová produkce mírně stabilizuje, evropskému 

automobilovému průmyslu se však prozatím nedaří navrátit k předkrizovým hodnotám. 

V roce 2012 bylo v Evropské unii vyrobeno celkem přes 16 mil. motorových vozidel, 

jejichž drtivou většinu tvoří osobní automobily (14,6 mil.). (Jedlička, 2013) 

 

Obr. 9 Vývoj počtu vyrobených vozidel v EU 

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. 

Za největšího producenta osobních automobilů je jednoznačně považováno 

Německo. Německo je zemí největší, nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější ze zemí EU a 

působí zde mnoho výrobních závodů různých automobilek (např. Volkswagen či Audi). 

K dlouhodobě nejúspěšnějším výrobcům automobilů patřily státy jižní a západní Evropy, 

jako např. Německo, Francie, Belgie, Velká Británie, Španělsko a Itálie. V poslední době 

je však dohánějí také země střední a východní Evropy, jako je např. Česká republika, 

Polsko či Slovensko. V roce 2012 prudce poklesla výroba v Itálii, kdy v důsledku nízkého 

prodeje automobilů docházelo v rámci snižování nákladů dokonce k uzavírání některých 

továren. (Jedlička, 2013) 
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Tab. 3 Výrobci motorových vozidel v EU-27 v roce 2012 

 

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. Do užitkových automobilů patří kategorie lehká 

komerční vozidla, nákladní automobily a autobusy. *) součet za EU-27 je menší než součet za jednotlivé země, neboť je 

očištěno o dvojité započítané výkony. 

Výroba motorových vozidel se v posledních letech přesouvá ze zemí západní Evropy 

směrem na východ. Nejvíce je tento trend zřejmý u výroby osobních automobilů. V roce 

2003 byly hlavními výrobci automobilů rozvinuté jižní a západní státy, kdežto v roce 2012 

je možné pozorovat radikální přesun výroby směrem do zemí východní Evropy. 

Nejmarkantnější změna je pozorovatelná u Rumunska.  

V roce 2012 v této zemi došlo k nárůstu prodeje o 331,3 % oproti roku 2003. Růst 

výroby je možno pozorovat také v České republice a na Slovensku. Výroba v rozvinutých 

západních státech rapidně klesá, továrny určené k výrobě automobilů se uzavírají a 

přemisťují se do zemí s levnější pracovní silou, tedy na východ. Největší úbytek produkce 

zaznamenávají země jako Finsko, Nizozemsko, Itálie či Francie. (Jedlička, 2013) 
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Tab. 4 Vývoj výroby osobních automobilů v EU v letech 2003 až 2012 

 

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. *) Součet za EU-27 je menší než součet za jednotlivé 

země, neboť je očištěno o dvojité započítané výkony. 

V současné době se evropskému trhu daří velmi dobře. Portál AUTO.CZ vydal 

článek, ve kterém se uvádí, že prodeje na evropském trhu v březnu 2015 vzrostly o 10,8 %. 

Registrace aut v Evropě tak rostly všem důležitým výrobcům. Výjimku tvoří pouze 

americká společnost General Motors.  

Na evropském trhu se během března roku 2015 prodalo 1 650 730 nových 

automobilů. Za první čtvrtletí tak vzrostly evropské prodeje o 8,5 %, kdy bylo prodáno 

celkem 3 637 635 nových automobilů. Prodeje aut v březnu rostly téměř ve všech státech 

EU. Výjimku tvoří pouze Nizozemsko (- 1,1 %) a Polsko (- 6,3 %). Výrazně si ovšem 

polepšila Itálie (+ 15,1 %), Španělsko (+ 40,5 %), Portugalsko (+ 41,8 %) i Česká 

republika (+ 27,6 %). (Bureš, 2015) 

 

 Vývoj ve světě 3.2.2

Velkými změnami prochází v posledních letech také vývoj počtu vyrobených aut ve 

světě. Evropa již ztratila své výsadní postavení a do popředí se nezadržitelně dostává Asie. 

Náskok Asie se stále navyšuje od roku 2005, kdy Evropa začala ztrácet své prvenství. 

Pokles v Evropě i v Americe je patrný především v období ekonomické krize, jež zasáhla 

také automobilový průmysl.  

Propad výroby v tomto období (rok 2009) činil za Evropu a Ameriku více než 5 mil. 

osobních aut oproti roku 2008. Asie a Oceánie již produkuje více než polovinu z celkového 
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počtu vyrobených automobilů v roce 2012 (60 mil.) a ostatní světadíly tak nechává daleko 

za sebou. (Jedlička, 2013) 

 

Obr. 10 Vývoj výroby osobních automobilů v letech 2005 – 2012 

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufactureres. 

Co se týče vývoje prodeje osobních aut, tam je situace podobná vývoji jejich výroby. 

Jediným rozdílem je, že Evropa si udržela pozici největšího odbytiště osobních aut až do 

roku 2009, tedy do období globální hospodářské krize. V roce 2009 tak došlo k poklesu 

prodejů osobních aut v Americe i v Evropě a naopak k velmi prudkému růstu prodejů 

v Asii. Tento růst bude pokračovat i nadále, ale pravděpodobně ne tak vysokým tempem 

jako mezi lety 2008 až 2010. (Jedlička, 2013) 

 

Obr. 11 Vývoj prodejů osobních automobilů v letech 2005 – 2012 

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. 
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AUTOWEEK.CZ čerpá z informací vydaných Sdružením automobilového průmyslu 

a uvádí, že v roce 2014 zaznamenala světová výroba i prodeje vozidel růst. Vývoj 

v jednotlivých regionech se však různí. Mezinárodní organizace výrobců automobilů 

OICA
1
 uveřejnila údaje o výrobě a prodejích nových motorových vozidel za rok 2014. 

V roce 2014 tedy bylo celkem vyrobeno 89 747 430 motorových vozidel, což představuje 

2,56% nárůst oproti předchozímu roku 2013. Prodej nových vozů vzrostl o 3,15 %, což 

činí 88 164 642 vozů.  

Portál AUTOWEEK.CZ dále uvádí, že téměř 62 % světové produkce vozidel je 

vyrobeno v pěti zemích, v pořadí Čína, USA, Japonsko, Brazílie a Německo. Údaje 

mezinárodní organizace OICA zaznamenávají data o prodejích v celkem 144 zemích, kdy 

dle velikosti je český trh na 38. místě ve světě. 

 

Obr. 12 Celková výroba a celkový prodej motorových vozidel ve světě v roce 2005 a 2014 

Zdroj: http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-svetovaprodukceautomobilu2014-4264  

 

                                                 
1
 Organisation Internationala des Constructeurs d’Automobiles 

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-svetovaprodukceautomobilu2014-4264
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3.3 Vývoj automobilového průmyslu v ČR 

Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP podává každoročně přehled vývoje 

automobilového průmyslu, vývoj v jednotlivých letech bude popsán v následujících 

kapitolách. Pokud není uvedeno jinak, byl použit právě tento zdroj. 

(www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje) 

 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2007 3.3.1

V roce 2007 se v České republice vyrobilo 942 118 kusů vozidel, což oproti roku 

2006 představuje 9,83% nárůst. Tuzemský prodej přitom vzrostl o 2,32 % a nárůst exportu 

činil 12,34 %. Nárůst výroby byl zaznamenán nejen u jednotlivých kategorií vozů, ale také 

u všech výrobců. Vedle již dříve rostoucí produkce osobních a malých užitkových 

automobilů (+ 9,58 %) a autobusů (+ 7,94 %) došlo také k výraznému růstu výroby 

nákladních automobilů (+ 58,96 %) a motocyklů (+ 110,84 %), a to po jisté stagnaci 

v uplynulých letech. Došlo také ke zvýšení výroby přípojných vozidel. (AutoSap_2007) 

Tab. 5 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2007 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2008 3.3.2

V roce 2008 byl zaznamenán pouze mírný nárůst výroby motorových vozidel, 

produkce vzrostla pouze o 1 %. V ČR bylo tak celkem vyrobeno 950 552 kusů vozidel, 

kdy z toho 948 128 kusů vozidel bylo motorových. Nejvíce bylo vyrobeno osobních 

automobilů a malých užitkových vozů, jejichž počet činil 940 334 kusů, což představuje 

pouze 0,97% nárůst oproti roku předchozímu.  

Výroba nákladních automobilů poklesla o necelých 14 % na 2 737 kusů nákladních 

automobilů. Poklesla také výroba motocyklů, a to o 27 %, jejich výroba tedy činila 1 561 

kusů. Nárůst výroby byl však zaznamenán u výroby autobusů, jichž bylo vyrobeno 3 496 

kusů, což představuje 10% nárůst oproti roku 2007. (AutoSap_2008) 

Tab. 6 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2008 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

V posledních letech lze pozorovat zvýšené počty registrací u nově vyrobených 

automobilů, což značí, že lidé mají větší zájem o nové, nežli ojeté vozy, zatímco dříve 

tomu bylo přesně naopak. Zlomovým rokem byl právě rok 2008. (Jedlička, 2013) 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2009 3.3.3

I v období hospodářské krize se v ČR zvyšovala výroba vozidel, kterých bylo v roce 

2009 vyrobeno 984 753 kusů, z toho 983 992 kusů vozidel motorových. Tato výroba 

představuje 3,60% nárůst oproti předchozímu období. Výroba automobilů vzrostla o  

4,12 % a konkrétně jich bylo celkem vyrobeno 979 085 ks. Pokles výroby však nastal u 

dalších kategorií vozů, tedy u nákladních automobilů (- 60,14 %), u autobusů (- 12,27 %) i 

u motocyklů (- 52,02 %). (AutoSap_2009) 

Tab. 7 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2009 

 

Zdroj: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2010 3.3.4

Za rok 2010 bylo v ČR vyrobeno celkem 1 094 988 kusů silničních vozidel, což 

oproti roku 2009 představuje 9,44% nárůst. Došlo také ke zvýšení domácích prodejů o 4,39 

% a ke zvýšení exportu vozidel o 11,19 %. Na tomto výsledku má rozhodující podíl výroba 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA


Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            26 

 

osobních automobilů, kterých bylo v tomto roce vyrobeno 1 072 263 kusů, což představuje 

9,52% nárůst. V České republice se tak poprvé podařilo překonat hranici 1 000 000 kusů 

vyrobených osobních automobilů.  

Nárůst produkce byl zaznamenán také u nákladních vozidel, kterých bylo vyrobeno 

1 410 kusů, což představuje nárůst o 29,24 % oproti předchozímu roku. Pokles však 

zaznamenala výroba autobusů, jejichž produkce poklesla o 11,61 % a bylo jich vyrobeno 

2 711 kusů. Co se týče motocyklů, zde byl zaznamenán nárůst produkce o 4,41 %, kdy 

bylo vyrobeno 782 kusů. (AutoSap_2010) 

Tab. 8 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2010 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2011  3.3.5

V roce 2011 bylo v ČR vyrobeno 1 220 779 kusů silničních vozidel. Z toho činí 

1 201 000 kusů vozidla motorová a 19 779 vozidla přípojná. Tento rok představuje 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky, resp. 

Československa. Nárůst produkce osobních automobilů činil 11,44 %, kdy těchto 

automobilů bylo vyrobeno 1 194 981 kusů.  

Nárůst produkce zaznamenala i výroba autobusů, kterých bylo vyrobeno 3 562 kusů, 

což představuje meziroční nárůst o 31,39 %. K nárůstu výroby došlo také u motocyklů, 

kdy firma JAWA Moto zvýšila svou produkci na 1 155 strojů, což představuje 47,70% 

nárůst oproti roku předchozímu. Co se týče nákladních automobilů, těch bylo za rok 2011 

vyrobeno 1 302, došlo tak k poklesu výroby o 7,66 %. (AutoSap_2011) 

Tab. 9 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2011 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2012 3.3.6

V roce 2012 byla zaznamenána produkce celkem 1 181 314 motorových vozidel. 

V dosavadní historii se jedná o druhou nejvyšší roční produkci v ČR, resp. ČSR, a to i přes 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA


Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            28 

 

pokles výroby oproti roku předchozímu. Výroba osobních automobilů poklesla o 1,73 %, 

kdy bylo vyrobeno celkem 1 174 267 kusů těchto automobilů.  

K nárůstu výroby došlo naopak u nákladních vozidel, celkem o 15,13 %. O tento růst 

se postarala především společnost AVIA Ashok Leyland Motors, kdy oproti předchozímu 

roku zvýšila svou produkci o 67,17 %. Druhý největší domácí výrobce, tedy TATRA 

Kopřivnice, naopak svou produkci snížil. Celkem bylo vyrobeno 1 499 kusů nákladních 

automobilů. Třetí nejvyšší produkce v historii ČR byla zaznamenána u výroby autobusů, 

kdy v roce 2012 bylo vyrobeno celkem 3 229 kusů autobusů. Oproti předchozímu roku 

došlo k poklesu výroby o 9,35 %. Podíl dvou hlavních domácích výrobců autobusů se 

téměř nezměnil a činí 85,88 % u firmy IVECO CR a 12,95 % u firmy SOR Libchavy. 

Výroba motocyklů byla navýšena na celkem 2 319 kusů strojů, což je o 100,78 % více než 

v roce 2011. (AutoSap_2012) 

 

Obr. 13 Struktura výroby vozidel v ČR 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2013 3.3.7

Osobních automobilů bylo v roce 2013 vyrobeno celkem 1 128 473 kusů, což 

představuje 3,9% pokles produkce oproti předchozímu období. V tomto roce došlo ke 

změně podílů jednotlivých automobilek na produkci osobních aut. Podíl Škoda Auto 

vzrostl na 56,70 % na celkové výrobě osobních automobilů, podíl HMMC
2
 vzrostl na 

26,90 % a podíl TPCA Czech
3
 poklesnul na 16,40 %.  

Pokles produkce byl zaznamenán u nákladních vozidel o 48,83 %. Důvodem tohoto 

razantního poklesu je ukončení výroby ve společnosti Avia Ashok Leyland Motors, kdy 

výroba v roce 2013 činila pouze 4 kusy. Jediným výrobcem nákladních vozů na území 

České republiky je tak nyní pouze firma TATRA Trucks, která v uvedeném roce vyrobila 

763 kusů nákladních vozidel. Její nárůst produkce v tomto roce činil 53,83 %. Historicky 

nejvyšší produkce v historii ČR, resp. ČSR byla zaznamenána u výroby autobusů, kterých 

bylo v roce 2013 vyrobeno celkem 3 691 kusů, což představuje 14,31% nárůst oproti roku 

předchozímu. K poklesu výroby však došlo u výroby motocyklů, kdy firma JAWA Moto 

vyrobila pouze 1 354 kusů motocyklů, což představuje pokles o 41,61 %. I přesto se jedná 

o druhou nejvyšší produkci motocyklů od roku 2009. (AutoSap_2013) 

Tab. 10 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2013 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

                                                 
2
 Hyundai Motor Manufacturing Czech 

3
 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (automobilka TPCA je společným podnikem japonské 

společnosti Toyota Motor Corporation a francouzské společnosti PSA Peugeot Citroën) 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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 Vývoj automobilového průmyslu v roce 2014 3.3.8

V roce 2014 bylo v ČR vyrobeno celkem 1 277 877 kusů silničních vozidel. 

1 252 295 z celkového počtu tvořila vozidla motorová a 25 582 vozidla přípojná. V 

dosavadní historii České republiky, respektive Československa se jedná o nejvyšší roční 

produkci vozidel. Osobních automobilů bylo v tomto roce vyrobeno 1 246 506 kusů. Při 

porovnání s předchozím rokem to je o 10,46 % více. Výroba osobních automobilů v tomto 

období byla realizována třemi výrobci: Škoda Auto (59 %), firma HMMC Nošovice (25 

%) a TPCA Czech (16 %).  

K nárůstu výroby došlo také u autobusů, kterých se za tento rok vyrobilo 3 893 kusů, 

což představuje nárůst o 5,47 %. Nárůst produkce byl zaznamenán také u výroby 

nákladních automobilů o 7,60 %. Těchto automobilů bylo vyrobeno 821 kusů. Jedinou 

kategorií, u které došlo k poklesu výroby, je produkce motocyklů. Těch bylo v tomto roce 

vyrobeno pouze 1 075 kusů, což představuje pokles o 20,6 %. (AutoSap_2014) 

Tab. 11 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za rok 2014 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

 Vývoj automobilového průmyslu na začátku roku 2015  3.3.9

Na území České republiky bylo za 1. pololetí roku 2015 vyrobeno celkem 690 302 

kusů silničních vozidel, z toho 676 775 kusů tvořila vozidla motorová a 13 527 kusů 

vozidla přípojná. Osobních automobilů bylo vyrobeno celkem 673 241 kusů. V porovnání 

s 1. pololetím roku 2014 byl tak zaznamenán nárůst výroby o 6,04 %.  

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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Narostla také výroba autobusů, která v 1. pololetí roku 2015 činila 2 196 kusů, což 

představuje nárůst výroby o 33,58 % oproti stejnému období předchozího roku. Nákladní 

automobily na našem území produkuje pouze firma TATRA TRUCK, která se v 1. pololetí 

roku 2015 postarala o výrobu 406 kusů nákladních vozidel. Toto navýšení výroby oproti 

stejnému období roku předchozího představuje nárůst o 20,47 %. O výrobu motocyklů se 

stará pouze firma JAWA Moto, která za 1. pololetí 2015 vyrobila 932 kusů motocyklů této 

značky. (AutoSap_2015) 

Tab. 12 Souhrnný přehled vývoje automobilového průmyslu za 1. pololetí roku 2015 

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA  

 

 Shrnutí vývoje automobilového průmyslu v ČR 3.3.10

Vývoz automobilového průmyslu narůstá vyšším tempem. Vývoz firem sdružení 

AutoSAP roste o 5,9 % oproti roku 2014. (MotoFocus.cz) 

Co se týče počtu zaměstnanců ve firmách automobilového průmyslu, tak ten je ve 

své podstatě stabilní. V celkovém českém autoprůmyslu je zaměstnaných 150 000 osob, 

z toho u firem sdružení AutoSAP 109 000 osob. „Nutno zdůraznit, že automobilový 

průmysl se na celkovém počtu osob zaměstnaných v průmyslových činnostech podílí  

11,2 %, ale jeho podíl na průmyslové produkci je 23,5 %. Z těchto dvou údajů jasně 

vyplývá, že produktivita práce v automobilovém průmyslu je zhruba 2x vyšší než v 

ostatních průmyslových odvětvích“ uvedl prezident AutoSAP. (MotoFocus.cz) 

Portál MotoFocus.cz dále uvádí, že vývoj průměrných mezd je v dlouhém období 

úměrný růstu tržeb a také růstu přidané hodnoty. Průměrná mzda v automobilovém 

průmyslu vzrostla o 3,51 %, přičemž její hodnota je přibližně 25 % nad průměrnou mzdou 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#GRAFVYROBA
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v ČR. Dle tiskové zprávy sdružení AutoSAP z roku 2014 tvoří automobilový průmysl 

v tomto roce 21,3 % celkové průmyslové produkce v ČR. Dle propočtů se tedy podílí 

přibližně 6,5 % až 6,8 % na celkovém hrubém domácím produktu. 

 

3.4 Nejprodávanější značky a modely v ČR 

Přehled nejvýznamnějších firem automobilového průmyslu, které působí na území 

České republiky je uveden v příloze č. 1. 

Poláček a Šprincl (2009, s. 10) uvádějí fakt, že dlouhodobě nejprodávanější domácí 

značkou je Škoda Auto. Její podíl na trhu nových vozidel však rok od roku klesá. Mezi 

nejprodávanějšími modely dlouhodobě drží první dvě příčky domácí značka Škoda 

s modely Fabia a Octavia. Na předních místech se také od roku 2006 umisťuje Roomster. 

V první desítce neprodávanějších vozů se dlouhodobě drží levná malá auta, jako je 

například Peugeot 206 či 207, Renault, Clio/Thalia, Ford Fusion či levné modely 

automobilek Kia, Hyundai a Dacia. Také modely Škodovky se prodávají převážně v tom 

nejlevnějším provedení a se slabšími motory. 

Portál AUTOREVUE.CZ vydal v únoru roku 2015 přehled deseti nejprodávanějších 

modelů v měsíci lednu roku 2015. Mezi nejoblíbenější modely tak patří Volkswagen Golf, 

Volkswagen Polo či Renault Clio. Pod stupni vítězů se dále nachází Ford Fiesta, Opel 

Corsa E, Nissan Qashqai, Škoda Octavia, Peugeot 208, Audi A3 a Toyota Yaris. 

Tab. 13 Pořadí modelů automobilů v lednu 2015 

 

Zdroj: http://www.autorevue.cz/evropsky-trh-v-lednu-2015-top-10-nejprodavanejsich-modelu  

  

http://www.autorevue.cz/evropsky-trh-v-lednu-2015-top-10-nejprodavanejsich-modelu
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4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ FIRMY 

Kapitola č. 4 bude věnována analýze vybrané společnosti, konkrétně společnosti Auto 

Heller. 

 

4.1 Základní údaje společnosti 

Společnost Auto Heller je rodinná firma založena v roce 1992 Ing. Janem Hellerem. 

Působí na automobilovém trhu již od roku 1992. Zabývá se prodejem nových i ojetých 

automobilů. Jedná se o společnost s ručením omezeným, jejíž základní kapitál je ve výši 20 

mil. Kč a je plně splacen. Společnost Auto Heller je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a 

Eko auditu za šetrný a citlivý přístup k životnímu prostředí. (www.autoheller.cz) 

 

Obr. 14 Logo společnosti 

Od roku 2014 je společnost Auto Heller členem Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o. 

Porsche Inter Auto CZ je 100% dceřinou společností rakouské firmy Porsche Inter Auto 

GmbH se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost Porsche Holding Salzburg. 

Porsche Inter Auto CZ byla založena již v roce 1992 a za dobu své působnosti se stala 

lídrem na českém trhu v prodeji nových vozů. Ve svých provozovnách nabízí portfolio 

značek Audi, Škoda, SEAT, Volkswagen osobní vozy a Volkswagen užitkové vozy. V 

luxusním segmentu působí jako oficiální prodejní a servisní místo vozů značek Bentley a 

Lamborghini a je výhradním importérem vozů značky Porsche v ČR. Ročně se v Porsche 

Inter Auto CZ prodá na 13 500 nových a 3 500 ojetých automobilů a poskytne přes 450 

000 produktivních hodin. V ČR má deset provozoven, které jsou vybaveny nejnovějšími 

technologiemi i know-how mezinárodní společnosti. (PORSCHE INTER AUTO) 

Síť provozoven Porsche Inter Auto CZ: 

 1992 Porsche Praha-Smíchov 

 1996 Porsche České Budějovice 

 1999 Porsche Brno 

 2000 Porsche Plzeň-Borská pole 
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 2001 Porsche Praha-Prosek, Porsche Plzeň-Lochotín 

 2006 Porsche Olomouc 

 2009 Porsche Hradec Králové 

 2009 Porsche Centrum Praha 

 2011 Bentley Praha 

 2014 Auto Heller Ostrava, Auto Heller Opava 

 2014 Lamborghini Praha 

 

 Služby a sortiment společnosti 4.1.1

Společnost je autorizovaným prodejcem nových vozů značky Volkswagen, Audi, 

SEAT a Škoda a také zprostředkovatelem prodeje vozů značky Porsche. Mimo nové vozy 

nabízí k prodeji i vozy ojeté, kdy je tento prodej realizován v programech Das WeltAuto a 

ŠKODA Plus. (www.ostrava.autoheller.cz) 

Kromě prodejních služeb, kde patří nejen prodej nových a ojetých vozů, ale také 

náhradních dílů a příslušenství, nabízí společnost také služby servisní, včetně karosářských 

a lakýrnických prací. Jako non-stop služby fungují odtahové služby a SEVICE Mobil. 

Společnost svým klientům poskytuje také leasingové či úvěrové služby. Pro své klienty má 

Auto Heller připravenou možnost zapůjčení automobilu z půjčovny, možnost předváděcích 

jízd, pojištění vozů přímo v autosalonu, vyřízení administrativních záležitostí spojených 

s pojistnými událostmi, vyřízení SPZ, uskladnění kol či pneu, opravy čelních skel, čištění 

exteriéru a interiéru vozu či svatební servis (zapůjčení luxusního vozu včetně řidiče). Při 

dodání auta na servis je samozřejmostí nabídnout klientovi odvoz. Klienti si u společnosti 

mohou zřídit kartu Sphere Card, se kterou mohou čerpat řadu výhod a slev. (Výroční 

zpráva společnosti) 

Na společenské akce, které firma pořádá, zve ráda také své klienty. Může se jednat o 

akce jako je představování nových modelů vozů, Škola smyku, Moderní žena a další. 
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 Aktivity společnosti 4.1.2

Mimo svou hlavní činnost se společnost Auto Heller věnuje také činnosti charitativní 

a sponzorské. K významným partnerům společnosti patří např. FC Baník Ostrava, HC 

Oceláři Třinec, HC Vítkovice Steel, ZOO Ostrava či Basketbalový klub NH Ostrava. Auto 

Heller také podporuje činnost Nadace Terezy Maxové, Charitu Ostrava, hudebníky Šajtar, 

Jumping Drums, Car Club a mnoho dalších individuálních zájmů a potřeb. Společnost je 

sponzorem předních sportovních klubů v regionu v oblasti masových sportů. 

(www.autoheller.cz) 

Společnost byla v období mezi lety 2003 a 2008 oceněna oceněním Top dealer 

SEAT. V letech 2009 a 2010 oceněním Best Dealer ŠKODA. Nejprestižnějším oceněním 

koncernu je však držení Zlaté
4
 a Diamantové jehlice

5
 koncernu Volkswagen. (Interní 

materiály společnosti) 

 

 Strojní vybavení servisních středisek 4.1.3

Základní vybavení servisních dílen je ve své podstatě stejné, liší se však 

specializovanými zařízeními pro každou konkrétní značku. Zcela odlišná jsou vybavení 

dílen určených ke karosářským a lakýrnickým opravám. Odlišnost těchto dílen je 

způsobena specializací oprav, které se v těchto dílnách provádí ve srovnání s klasickými 

servisními dílnami. 

Veškeré díly však mají základní zařízení, bez nichž svou činnost nemohou 

vykonávat. Výpadek těchto zařízení má tak negativní vliv na služby poskytované 

zákazníkům. V případě nesprávné funkce nebo nenadálé poruchy má také část těchto 

zařízení vliv i na ohrožení života a zdraví pracovníků. (Interní materiály společnosti) 

                                                 
4
 Zlatá jehlice je udělována vedením koncernu Volkswagen na základě nominací, navržených národními 

importéry jednotlivých zemí. Hodnotící kritéria jsou velmi komplexní. Sledují se zde prodejní výsledky, 

spokojenost zákazníků se servisní péčí, úroveň servisních služeb, schopnost dealera rychle a správně 

aplikovat nově zaváděné programy či aktivity při uplatňování nejmodernějších technologických postupů. 

5
 Diamantová jehlice je každoročně udělována nejlepším dealerům značky a získat ji může pouze držitel 

ocenění Zlaté jehlice. 
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Základní stroje a zařízené servisní části společnosti Auto Heller tvoří: dvousloupová 

zvedací zařízení o nosnosti 4 až 5,5 tuny, čtyřsloupová zvedací zařízení o nosnosti 5 tun, 

diagnostické přístroje s měřicí technikou V.A.S. 5051B a V.A.S. 6150 či lakovací a sušící 

kabina. Dalšími potřebnými zařízeními jsou např. zařízení pro demontáže a montáže 

pneumatik, pro vyvažování kompletních kol, pro měření geometrie náprav, pro měření 

účinnosti brzd a účinnosti tlumičů pérování, svařovací agregáty, přenosná hydraulická 

zdvihací zařízení, ultrazvukové zařízení pro čištění piezo vstřikovacích trysek a další. 

(www.autoheller.cz) 

Mezi nejmodernější vybavení patří automatizovaná diagnostika řídících jednotek.  

 Realizace prodeje 4.1.1

V současnosti sídlí společnost na ulici Cihelní ve městě Ostrava. Další lokalitou, kde 

je možno nabízené vozy shlédnout, je centrum města Ostravy u Nové Karolíny anebo také 

v Opavě. Společnost provozuje i své webové stránky, kde si zákazník může vybrat 

z nabízených produktů. (http://ostrava.autoheller.cz/kontakty) 

 

Obr. 15 Sídlo společnosti Auto Heller ve městě Ostrava 

Zdroj: http://ostrava.autoheller.cz/kontakty/  

Dle údajů z roku 2012 dominovala v prodeji nových vozů značka Volkswagen, jež 

byla následována značkou Škoda. V obrázku 16 jsou údaje vyobrazující prodej nových 

vozů v letech 2009 až 2012. (Pastuszek, 2014) 

http://ostrava.autoheller.cz/kontakty/
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Obr. 16 Prodej nových vozů v letech 2009 až 2012 (v kusech) 

Zdroj: Pastuszek, 2014 

Co se týče struktury obratu, v roce 2012 tvořil tento obrat téměř ze 70 % prodej 

nových vozů, 13,6 % se na něm podílely servisní činnosti a 11,7 % prodej ojetých vozů. 

Zbylá část obratu byla tvořena prodejem náhradních dílů a ostatními činnostmi.  

 

Obr. 17 Struktura obratu v roce 2012 dle činností 

Zdroj: Pastuszek, 2014 

 

4.2 Obchod a marketing 

 Zaměstnanci a organizační struktura společnosti 4.2.1

Zaměstnanci společnosti v 1. linii a rovněž servisní mechanici jsou školeni a 

certifikováni dle požadavků společnosti Import Volkswagen Group s.r.o. a také samotného 

koncernu Volkswagen a.g. Toto nákladné školení zajišťuje společnosti Auto Heller vysoce 
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odborně kvalifikované pracovníky a tím i získání jistého konkurenčního náskoku před 

neautorizovanými servisy. Zaměstnanci jsou také motivováni řadou firemních benefitů 

v oblasti péče o zaměstnance, finančních výhod, volného času a rodiny nebo třeba 

vzdělávání a rozvoje. S počtem zaměstnanců se firma pohybuje na hranici středně velkého 

až velkého podniku. Přibližně 50 % pracovníků je zaměstnaných v servisní činnosti, 

zhruba čtvrtina pracovníků vykonává svou práci ve správě společnosti a zbytek pracovníků 

se stará o prodejní činnost. 

Společnost Auto Heller je kontrolována dvoustupňovým řízením po linii vedení 

firmy – středisky. Střediska se z hlediska charakteru činností člení do tří divizí, na divizi 

obchodní, servisní a divizi správní. Co se týče ekonomického hlediska, zde je využíván 

systém středisek, kdy jsou vnitropodnikovým účetnictvím sledovány ekonomické 

výsledky. Při sjednávání nových smluvních vztahů má každé ze středisek relativní 

samostatnost, přičemž však musí ctít obchodní i cenové zásady politiky podniku. 

Velkou výhodou společnosti je spolupráce s kvalifikovanými zaměstnanci. 

 

Obr. 18 Organizační struktura společnosti Auto Heller 

Zdroj: Mayer, 2012  

 Struktura a charakter zákazníků 4.2.2

Zákaznická struktura na trhu osobních vozů je poměrně členitá, významnými 

zákazníky jsou jak právnické, tak i fyzické osoby. Struktura konkurenčního prostředí byla 

identifikována již dříve a vzhledem k velkému počtu konkurentů lze charakter trhu 
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pojmenovat jako polypolistický. Trh, který je charakteristický polypolistickou konkurenční 

strukturou a polypsonní zákaznickou strukturou, se projevuje tím, že nikdo nemá na trhu 

rozhodující vliv a nikdo nemůže na nikoho vykonávat ekonomický nátlak. Z hlediska 

faktoru struktury a charakteru zákazníků se atraktivita trhu jeví jako mírně pozitivní, je 

však nutno brát ohled na cenovou citlivost zákazníků, která již však byla adekvátním 

způsobem vyvážena v posouzení faktoru citlivosti na konjunkturu. 

Společnost Auto Heller je v očích veřejnosti považována za stabilizovanou a dobře 

zavedenou společnost, a to nejen díky velmi kvalitním poskytovaným službám, ale také s 

pomocí efektivního marketingu společnosti. (www.autoheller.cz) 

 

 Ekonomické řízení podniku 4.2.3

Z hlediska ekonomického řízení firmy je používán systém hospodářských a 

nákladových středisek, jejichž ekonomické výsledky jsou sledovány ve vnitropodnikovém 

účetnictví a jsou měsíčně vyhodnocovány. Hospodářská střediska mají relativní 

samostatnost při sjednávání smluvních vztahů, avšak při respektování zásad cenové a 

obchodní politiky stanovené vedením firmy.  
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5 ANALÝZA KONKURENČNÍ SÍLY PODNIKU 

V kapitole č. 5 bude podnik Auto Heller analyzován z pohledu geografického 

působení, budou identifikováni hlavní konkurenti a bude provedena analýza podniku 

v oblasti jeho konkurenční síly.  

5.1 Analýza trhů z hlediska geografického rozsahu 

Za účelem získání obecného nadhledu je první část páté kapitoly věnována posouzení 

situace v regionu celé Evropské unie, i když takto široký trh nelze považovat pro 

společnost Auto Heller za relevantní.  

Dle Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo v zemích EU 15
6
 a zemích 

EFTA
7
 od roku 1990 do konce roku 2014 dle statistik poprvé zaregistrováno 336 525 141 

kusů nových osobních automobilů. V přepočtu na rok jich bylo průměrně zaregistrováno 

13 461 006 kusů. Celkově ve všech stávajících zemích EU 28 a zemích EFTA bylo od 

roku 1990 poprvé zaregistrováno přes 355 milionů nových osobních automobilů. Vývoj 

v Evropě zobrazuje obrázek č. 19. 

 

Obr. 19 První registrace nových osobních automobilů v Evropě v letech 1990 až 2014 

Zdroj: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/  

                                                 
6
 K zemím EU 15 se řadí prvních patnáct členů Evropské unie. Jedná se o Belgii, Dánsko, Francii, 

Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Španělsko, 

Rakousko, Švédsko a Finsko. 

7
 EFTA představuje anglickou zkratku pro Evropské sdružení volného obchodu. K členským státům se 

řadí Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/
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Od roku 1990 do roku 1994 jsou započítávány údaje ze zemí EU 15 společně 

s Norskem a Švýcarskem. Od roku 1995 se k těmto zemím připojuje i Island. V roce 2003 

se ke stávajícím zemím přidala také Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, 

Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Bulharsko a Rumunsko se do těchto statistik 

zařadilo v roce 2007. Poslední přistoupivší zemí je Kypr, se kterým se počítá od roku 2013. 

Celkem bylo v tomto období zaregistrováno 347 320 741 kusů nových osobních 

automobilů. Obrázek č. 20 detailněji popisuje vývoj od roku 2005 v zemích EU a zemích 

EFTA. 

Celkem tak bylo v těchto zemích v období 2005 až 2014 zaregistrováno 141 612 717 

kusů nových osobních automobilů. 

 

*) EU „other members“ = Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, 

Bulharsko, Rumunsko, Kypr; **) EFTA = Norsko, Švýcarsko, Island 

Obr. 20 První registrace nových osobních automobilů v Evropě v letech 2005 až 2014 

Zdroj: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/  

Na geograficky bližším a jednoznačně více relevantním trhu České republiky je 

situace ve sledovaném období podstatně zajímavější. Od roku 2006 dochází pravidelně 

k meziročnímu nárůstu až do posledního sledovaného roku 2013, kdy počet prvních 

registrací nových vozů mírně poklesl. Jak je z tabulky 14 vidět, počet prvních registrací 

nových vozů narůstal i v období globální hospodářské krize.  

 

http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/
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Tab. 14 První registrace nových osobních automobilů v ČR v letech 2006 až 2014 

Počet 

osobních vozů 

(ks) 

Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet prvně 

registrovanýc

h nových 

vozů 

120 009 130 573 141 617 160 614 168 372 172 787 173 173 164 627 

Meziroční 

index 
x 108,8 108,5 113,4 104,8 102,6 100,2 95,1 

Kumulovaný 

index 
100 108,8 118,0 133,8 140,3 144,0 144,3 137,2 

Zdroj: Český statistický úřad. 

 

Tab. 15 Počet osobních automobilů celkem registrovaných v ČR v období 2008 až 2014 

Počet 

osobních 

vozů (ks) 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Osobní 

automobily 

celkem 

4 423 370 4 435 052 4 496 232 4 581 642 4 706 325 4 729 185 4 833 386 

Meziroční 

index 
x 100,3 101,4 101,9 102,7 100,5 102,2 

Kumulov. 

index 
100 100,3 101,6 103,6 106,4 106,9 109,3 

Zdroj: Český statistický úřad. 

Důležité informace pro další vývoj podnikání společnosti Auto Heller vyplývají 

z údajů o vývoji nejrelevantnějšího trhu v rámci Moravskoslezského kraje. Tento postupně 

narůstal od roku 2006 do roku 2010, kdy došlo k mírnému poklesu počtu registrací nových 

osobních vozidel. Tento pokles probíhal až do roku 2013, kdy počet registrací činil 12 439. 

V roce 2014 se trh v rámci Moravskoslezského kraje začíná opět prudce zvedat (viz 

tabulka 16). 
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Tab. 16 Registrace nových osobních vozidel v Moravskoslezském kraji v letech 2006 až 2014 

Počet 

osobních 

vozů (ks) 

Rok 

2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

osobních 

vozů celkem 

11 352 12 623 14 629 15 798 15 393 15 029 13 456 12 439 13 671 

Meziroční 

index 
x 111,2 115,9 108 97,4 97,6 89,5 92,4 109,9 

Kumulovaný 

index 
100 111,2 128,9 139,2 135,6 132,4 118,5 109,6 120,4 

Podíl registrací 

v kraji 

k registracím 

v ČR 

9,16 % 9,52 % 10,18% 9,77 % 9,10 % 8,67 % 7,73 % 7,55 % 7,11 % 

*) Údaje jsou srovnávány se stejným obdobím porovnávaného roku (předchozího, případně 

výchozího roku) 

Zdroj: Svaz dovozců automobilů, http://portal.sda-cia.cz/  

V rámci analýzy relevantních trhů byly identifikovány spíše příznivé faktory 

spočívající v předpokladu pokračování růstu regionálně relevantního trhu. Tempa růstu 

mohou být do značné míry ovlivněna aktuálně vysoce volatilním
8
 makroekonomickým 

prostředím. Rozhodování cílových spotřebitelů o významných investičních aktivitách, ke 

kterým koupě osobního vozu rovněž náleží, je do značné míry ovlivněno právě důvěrou 

v udržení příjmové struktury domácnosti. Stejné faktory obdobným způsobem ovlivňují i 

rozhodování podnikatelských subjektů. 

 

 

 

                                                 
8
 Slovo volatilní je zde chápáno ve významu nestálý, podléhající prudkým výkyvům. 

http://portal.sda-cia.cz/
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5.2 Identifikace hlavních konkurentů  

 Intenzita přímé konkurence 5.2.1

Intenzitu přímé konkurence na trhu společnosti dokládá existence 64 autosalónů 

v rámci Moravskoslezského kraje
9
. Z tohoto počtu je 16 autorizovaných prodejců Škoda. 

Intenzita přímé konkurence je silná jak z hlediska počtu ostatních prodejců stejných i 

jiných značek vozů, tak i z hlediska konkurence jiných značek vozů obecně. Faktor 

intenzity přímé konkurence je z hlediska atraktivity trhu nutno hodnotit jako mírně 

negativní. 

 Identifikace hlavních konkurentů 5.2.2

Hlavními přímými konkurenty společnosti Auto Heller jsou zejména tyto regionálně 

nejvýznamnější společnosti ze skupiny autorizovaných distributorů značky Škoda: 

 RT Torax, s.r.o. 

 Autodružstvo Frýdek Místek 

 Autocentrála, s.r.o. 

 Adiv spol. s r.o. 

 Unicar spol. s r.o. 

 Auto Color Design, s.r.o. 

 Autosalon Kudrna s.r.o. 

 Karireal a.s. 

 Autoservis Czudek s.r.o. 

 Autoset centrum s.r.o. 

 

O podnikání konkurenčních společností byly v rámci analýzy ostatních faktorů 

následně zjištěny tyto další skutečnosti nefinančního charakteru: 

 

                                                 
9
 Údaj získaný v sekci „Automobily – osobní prodej“ prostřednictvím Obchodního adresáře na 

www.inform.cz. 



Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            45 

 

RT Torax, s.r.o. 

Jedná se o soukromou společnost, která byla založena v roce 1994. Od počátku jsou 

společníky a jednateli stejné osoby, které mají shodný podíl na základním kapitálu a 

hlasovacích právech. Jedná se o Tomáše Häringa a Mgr. Radka Šnitu. Firma se od počátku 

zaměřuje na komplexní služby pro motoristy, je autorizovaným prodejcem vozů Škoda, 

autorizovaným servisem VW, AUDI SEAT a BOSH. Firma provozuje lakovnu, 

pneuservis, poskytuje pronájem motorových vozidel s důrazem na dlouhodobý operativní 

pronájem. Společnost je leasingovou společností zapsanou v České leasingové a finanční 

asociaci a poskytuje finanční leasing zejména u osobních a malých nákladních automobilů. 

(www.rt-torax.cz) 

Činnost je vykonávána ve dvou provozovnách v nových objektech, které byly postupně 

postaveny z vlastních zdrojů firmy. Společnost zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců. 

 Autorizovaný prodej a servis: Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda. 

 Jeden z největších prodejců automobilů v Moravskoslezském kraji. 

 

Autodružstvo Frýdek Místek 

Společnost vznikla v roce 1991 na základech Severomoravského autodružstva 

v Ostravě, jehož historie sahá až do roku 1955. Dceřinou společností je ADO Ostrava, jenž 

se ve Frýdku Místku zabývá prodejem vozidel značky Škoda, SEAT, Citroën a ojeté vozy. 

Nabízí autorizovaný servis na tyto značky a má vlastní STK a emise. Společnost je 

družstvem. (www.ado-autodruzstvo.cz) 

Prodej vozů je realizován na třech provozovnách v Ostravě, Frýdku Místku a Českém 

Těšíně.  

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda, SEAT, Citroën 

 Pobočky v Ostravě, Frýdku, Českém Těšíně 
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Autocentrála, s.r.o. 

Firma Autocentrála s. r. o. jako prodejce a autorizovaný servis Škoda Auto a.s. 

působí na trhu již od roku 1994. Je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000. 

Zakladatelem i současným vlastníkem společnosti je Ing. Eduard Skaba. Společnost chystá 

v roce 2016 otevření nového showroomu, ve kterém se budou prodávat zánovní a 

referentské vozy z Škoda Auto Mladá Boleslav. (www.autocentrala.cz) 

Prodej vozů je realizován ve třech autosalónech v Hlučíně, Ostravě a Karviné. 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda 

 Nabízí také ojeté vozy. 

 

Adiv spol. s r.o. 

Firma ADIV, spol. s r.o. vznikla v roce 1990. Základní činností společnosti byl a 

nadále je prodej a servis osobních vozů značky Škoda. Činnost byla prováděna 

v pronajatých prostorách v areálu ZP Otice, a.s. ve středisku Slavkov. Dne 18. 10. 1991 

uzavřela společnost smlouvu se společností Škoda Auto, a.s. o prodejním zajištění nových 

vozů Škoda. V červnu 1992 společnost koupila v rámci malé privatizace nemovitost 

„Sklad lihovin s.p. Pramen“ a 1.9.1992 zahájila její rekonstrukci. Rekonstruované prostory 

byly otevřeny a provoz byl zahájen 19. 12. 1992. Od roku 1996 společnost zahájila 

dvousměnný provoz servisu. 20. 11. 1996 byl společnosti udělen certifikát ISO 9002. Od 

roku 1997 je společnost pilotním servisem a poskytuje nonstop služby. V roce 2003 došlo 

ke změnám v organizační struktuře společnosti, byly zaváděny nové formy řízení založené 

na manažerském způsobu řízení a budování nové obchodní strategie společnosti. 

(www.adiv.cz) 

Prodeje vozů a servisní služby jsou realizovány ve dvou provozovnách v Ostravě a Opavě. 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda 

 Mnoho akcí a slev. 

 

 

 

 



Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            47 

 

Unicar spol. s r.o. 

Společnost Unicar, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a už od zahájení svých 

podnikatelských aktivit se zabývá prodejem vozů značky Škoda. Veškerá činnost je 

soustředěna v jednom objektu, tento se nachází v Ostravě. Počet zaměstnanců ve 

společnosti je stabilní na úrovni 58 osob. (www.skoda-auto.cz/dealers/unicar) 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda 

 Prodej nových i ojetých vozů. 

 

Auto Color Design, s.r.o. 

Společnost byla založena 13. 10. 1992. Zakladateli a majiteli společnosti jsou 

manželé Komůrkovi (Ing. Igor Komůrka a paní Marie Komůrková), jedná se o uzavřenou 

kapitálovou společnost rodinného typu, kde od jejího založení nedošlo k žádným změnám 

ve vlastnické struktuře.  

Prodej je uskutečňován ve dvou vlastních autosalonech s dílnami a sklady 

v Rýmařově a v Bruntále, vlastním prodejním autosalonu v Krnově a dále v Uničově. 

Společnost je aktivní ve východní části Moravskoslezského kraje, obsluhuje užší cílové 

trhy v Rýmařově, Bruntále, Krnově a Uničově. Společnost je držitelem certifikátu kvality 

ISO 9001:2000, certifikační audit proběhl v prvním pololetí roku 2008. 

(www.autocolordesign.cz) 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda 

 Cílový trh zaměřen na západ MS kraje. 

 

Autosalon Kudrna s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 1998, prodejní činnost probíhá na jedné provozovně 

v Orlové. Jediným společníkem ve společnosti je Ing. Vladimír Kudrna. 

(www.autosalonkudrna.cz) 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda, KIA 

 Individuální přístup, prodej KIA vozů. 
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Karireal a.s. 

Firma KARIREAL s.r.o. vznikla v roce 2003, ale již od roku 2000 se zabývá servisní 

činnosti, v té době ještě pod názvem KARIPER s.r.o.. Vstupem strategického partnera 

společnost zaznamenala, kromě změny názvu, také dynamický růst v oblasti rozvoje 

servisní i prodejní činnosti. Vlastníky společnosti jsou tři fyzické osoby: Irena Lipusová 

(Jednatel; 60 %), Ing. Ján Moder (25 %) a Jiří Mikula (Jednatel a ředitel; 15 %). 

(www.karireal.cz) 

Prodej i servis realizuje společnost v jedné provozovně v Třinci. 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda 

 Jeden z nejvýznamnějších prodejců a opravců vozidel Škoda na Třinecku. 

 

Autoservis Czudek s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 1996. Autorizovaným prodejcem vozů Škoda je od 

roku 1999. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9002. Jedná se rodinnou kapitálovou 

společnost, třemi vlastníky se shodným podílem jsou Josef Czudek (jednatel), Bohuslav 

Czudek (jednatel) a MUDr. Stanislav Czudek. Společnost zaměstnává 40 zaměstnanců. 

(www.autoservisczudek.cz) 

Prodeje a servisní činnost společnost realizuje ve dvou provozovnách v Jablunkově a 

v Českém Těšíně. 

 Autorizovaný prodej a servis: Škoda, KIA 

 Cílový trh zaměřen na východ MS kraje. 

 

Autoset centrum s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1998 změnou názvu svého předchůdce, společnosti 

Autoxeda s.r.o., která byla založena v roce 1996. Aktuálním vlastníkem společnosti je pan 

Tomáš Michalík. (www.autoset.cz) 

Prodeje společnosti jsou realizovány ve čtyřech autosalonech (2 x Třinec, Ostrava, 

Havířov), ale vozy Škoda jsou prodávány pouze v Třinci. 
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 Autorizovaný prodej a servis: Škoda, Renault, Dacia 

 Prodej vozů Renault a Dacia. 

 

V tabulce 17 jsou výše uvedení konkurenti srovnání dle parametrů, které byly sestaveny na 

základě rozhovorů s manažery firmy (zelená znamená - splnil zadaná kritéria, červená – 

nesplnil). 

1. Prodej – Má alespoň 3 a více autorizovaných značek pro prodej vozů. 

2. Servis – Má alespoň 3 a více autorizovaných značek na servis vozů. 

3. Dostupnost – Disponuje alespoň 2 a více prodejnami. 

4. Tradice – Funguje déle než 15 let (2001) 

Tab. 17 Komparace hlavních konkurentů 

Název společnosti Prodej Servis Dostupnost Tradice 

Auto Heller, s.r.o.     

RT Torax, s.r.o.     

Autodružstvo Frýdek Místek     

Autocentrála, s.r.o.     

Adiv spol. s r.o.     

Unicar spol. s r.o.     

Auto Color Design, s.r.o.     

Autosalon Kudrna s.r.o.     

Karireal a.s.     

Autoservis Czudek s.r.o.     

Autoset centrum s.r.o.     

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Výše uvedené základní informace o konkurenčních společnostech budou využity 

následně v části věnované vyhodnocení konkurenční síly společnosti. 
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5.3 Analýza konkurenční síly podniku  

Cílem následující části je posouzení schopnosti firmy čelit konkurenci a vyhodnocení 

jejího vnitřního potenciálu k udržení a navyšování tržního podílu. Za tímto účelem je 

provedeno konkurenční srovnání, které postihuje zejména tyto klíčové faktory: 

 

 Obchod a marketing. Zde se jedná zejména o hodnocení situace v dílčích 

oblastech marketingového mixu. Jsou srovnány oblasti nabídky produktů a služeb, 

cenové politiky, oblasti marketingové komunikace a distribučních cest. 

 Management a řízení. K dílčím oblastem, na jejichž základě je možno provádět 

srovnání kvality managementu a řízení, patří zejména schopnost tvořit nové vize a 

strategie, schopnost prognózovat, styl vedení, schopnost učení, schopnost 

rozhodování a vyváženost technických a ekonomických hledisek. 

 Personální oblast. Zde jsou hodnoceny oblasti jako kvalifikace a fluktuace 

personálu, klima v podniku a osobní náklady. 

V následujících kapitolách je provedeno samotné vyhodnocení výše zmíněných 

faktorů. Ve všech bodech je nutno vnímat fakt, že střední úroveň hodnocení je brána jako 

průměrná konkurenční úroveň na sledovaném trhu. 

Ve spolupráci se třemi členy vrcholového managementu, v zastoupení za vedení 

jednotlivých oblastí, byla vyhodnocena následující analýza konkurenční síly podniku, kdy 

každý manažér dle svých zkušeností a názorů vyhodnotil následující tabulky – jejich 

hodnocení je zaznačeno křížkem. Dále bylo nutné stanovit váhu, kterou pro management 

jednotlivá kritéria nesou. (viz tab. 18, 19, 20).  

Hodnocení jednotlivých oblastí probíhalo na bodové škále 0 až 6 bodů, kdy nula je 

nejvíce negativní hodnocení a 6 nejvíce pozitivní hodnocení daného kritéria, stejné 

hodnocení platí i pro stanovení vah jednotlivých faktorů. Následně je vypočten průměr za 

jednotlivé hodnocené faktory, který je vynásoben váhou daného kritéria.  

Výsledné hodnocení je součtem všech dílčích výsledků daných kritérií. Je vypočítáno 

také jaké podnik mohl získat maximální bodové hodnocení v této sekci a k tomuto číslu je 

pak vztažen celkový výsledek skupiny. Proto je pak možné určit procentuální úspěšnost 

firmy v dané oblasti.  
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Všechny uvedené analýzy byly provedeny na základě kvalifikovaných rozhovorů s vedením 

firmy Auto Heller a porovnáním se s konkurencí v oboru. 

 

 Obchod a marketing 5.3.1

Vyhodnocení jednotlivých oblastí marketingového mixu je naznačeno v tabulce 18. 

Valuace signalizuje celkově nadprůměrnou situaci v obchodně marketingové oblasti. 

Nabídka produktů a služeb je u společnosti Auto Heller dobrá, zejména díky aktivnímu 

přístupu k zavádění inovací. Firma aktuálně nabízí pokročilý technický i finanční servis, 

disponuje vlastním leasingem, možností dlouhodobého operativního pronájmu vozidel, a 

také nabízí širší spektrum značek vozů, především koncernu Volkswagen, Audi, SEAT, 

Škoda či Porsche. Nabídku technických služeb rozšiřuje moderní klempírna a lakovna, a 

tato skutečnost je příčinou dobrého hodnocení v oblasti nabídky produktů a služeb. Situace 

v cenové oblasti je negativně ovlivněna tím, že společnost nabízí kvalitní služby, a tudíž 

jsou tyto služby i cenově dražší.  

Marketingová komunikace je zajišťována zejména sponzoringem. Mezi významné 

partnery společnosti patří např. FC Baník Ostrava, HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Steel, 

ZOO Ostrava nebo Basketbalový klub NH Ostrava. Auto Heller sponzoruje také např. 

Nadaci Terezy Maxové, Charitu Ostrava, hudebníky Šajtar a další. Propagační aktivity jsou 

zajišťovány na úrovni nejsilnějších přímých konkurentů. Jako negativum se může hodnotit 

zastaralá internetová prezentace.  

Společnost má vazby na velké a prosperující podnikatelské subjekty v regionu. 

Kvalita distribučních cest je nadprůměrná hlavně z důvodu existence prodejních center 

v oblasti dobré dostupnosti od hospodářského centra regionu, které je zároveň pokryto 

distribučními aktivitami nejsilnějších konkurentů.  
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Tab. 18 Vyhodnocení obchodně marketingových faktorů konkurenční síly 

Kritérium Váha 

Bodové hodnocení kritéria obchodně 

marketingových faktorů 

Váha x body 
Negativní    Průměr      Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

Nabídka produktů a služeb 3     x x x  14,00 

Cenová politika 3  x x x     4,00 

Marketingová komunikace 3    x xx   11,00 

Distribuční cesty 3   x  x x  11,00 

Celkem  
       

40 z 72 

(55,55 %) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Management a řízení 5.3.2

Konkurenční pozice společnosti z hlediska faktorů managementu a řízení je 

hodnocena opět nadprůměrnou hodnotou (viz tabulka 19). Schopnost tvorby vizí a strategií 

je otevřena, tuto hypotézu lze doložit faktem, že společnost již dlouhodobě rozšiřuje své 

podnikání. Od roku 2013 je členem Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o.  

Styl vedení a řízení je možno hodnotit jako mírně pozitivní, a to zejména díky snaze 

managementu o zajištění dostatečné odborné a zkušenostní úrovně zaměstnanců. 

Schopnost učení i schopnost rozhodování jsou také na nadprůměrné úrovni, inovace 

procesů probíhá rychleji než u konkurence. Technologická a ekonomická hlediska jsou 

v podnikání společnosti vyvážená, což dokládá i úspěšné hospodaření společnosti 

v posledních letech a zvyšování technického standardu společnosti. 
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Tab. 19 Vyhodnocení faktoru managementu a řízení jako faktoru konkurenční síly 

Kritérium Váha 

Bodové hodnocení kritéria faktoru 

managementu a řízení 

Váha x body 
Negativní       Průměr         Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

Schopnost tvořit vize a strategie 4    x x x    12,00 

Schopnost prognózovat 4      x x x 21,33 

Styl vedení a řízení 3     x x x  14,00 

Schopnost učení 3      x x x 17,00 

Schopnost rozhodování 3      x x x 17,00 

Vyváženost technických a 

ekonomických hledisek 
2   x   x x  

8,00 

Celkem  
       

89,33 ze 114 

(78,36 %) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Personální oblast 5.3.3

Výsledkem posouzení personální oblasti jako faktoru konkurenční síly jsou 

indikátory uvedené v tabulce 20. Stejně jako u předchozích dvou hodnocení konkurenčních 

sil vyznívá tato oblast nadprůměrně. Management společnosti dbá o rozvoj vzdělanostní a 

odborné úrovně zaměstnanců, tento fakt je s ohledem na nebezpečí fluktuace zaměstnanců 

podpořen vyšší mzdovou úrovní, což dokládá jak srovnání s průměrem celého odvětví 

(tabulka 20), tak i další tabulka 21.  

Klima ve firmě je nesporně pozitivně ovlivněno rostoucími tržbami, jež jsou 

zjevným motivačním faktorem pro každého zaměstnance. Zaměstnanci jsou dále 

motivováni řadou podnikových benefitů v oblasti péče o zaměstnance, finančních výhod, 

volného času, rodiny či vzdělávání a rozvoje. Jistota ohledně budoucí existence firmy je 

příčinou pozitivního hodnocení této oblasti. Nadprůměrné hodnocení ochoty k výkonům 



Jan Fabík: Zvýšení konkurenceschopnosti vybrané průmyslové firmy 

2016                                                                                                                            54 

 

pro firmu a průměrná míra nebezpečí fluktuace klíčových osob je dána poměrně vysokým 

věkovým průměrem zaměstnanců (36 let). 

Tab. 20 Vyhodnocení personální oblasti jako faktoru konkurenční síly 

Kritérium Váha 

Bodové hodnocení kritéria faktoru 

personální oblasti 

Váha x body 
Negativní       Průměr         Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

Kvalifikace personálu 4     x x x 20,00 

Nebezpečí fluktuace klíčových 

osob 
3    

x x 

x 
   

9,00 

Obecné hodnocení klimatu ve 

firmě 
3    x x x   

10,00 

Ochota k výkonům pro firmu 3      x x x 17,00 

Vývoj osobních nákladů 4     x x x  17,33 

Celkem  
       

73,33 ze 102 

(71,89 %) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tab. 21 Srovnání osobních nákladů na zaměstnance v roce 2014 – srovnání s největšími konkurenty 

(kalkulován stav 18 zaměstnanců) 

Osobní náklady na zaměstnance 

(měsíční průměr v Kč) 

2014 

Auto Heller 32 754 

RT Torax 11 915 

Autocentrála, s.r.o. 23 709 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Shrnutí analýz 5.3.4

Z výše provedených analýz je možno vyvodit následující průměrné posouzení všech 

faktorů konkurenční síly podniku: 

 Obchod a marketing  = 56 %  

 Management a řízení = 78 % 

 Personální oblast   = 72 % 

__________________________________ 

            Průměr                 = 69 % 

 

Obr. 21 Úspěch hodnocení v dané oblasti 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Nadprůměrné hodnocení na úrovni 69 % signalizuje značný potenciál ke 

konkurenčnímu boji a schopnost k udržení či nárůst stávajícího tržního podílu, ale také 

naznačuje velký prostor ke zlepšení. Tržní podíl bude v následujících letech velmi 

pravděpodobně dále růst a podnikání se bude dále rozšiřovat. Potenciál zvýšení či udržení 

tržního podílu je do značné míry podmíněn silným strategickým řízením. Společnost Auto 

Heller by měla každoročně toto hodnocení provádět a soustředit svou pozornost na 

zlepšení v tomto hodnocení. Je zde možnost zlepšení až o 31 %. Zejména by pak měla 

pozornost věnovat obchodně marketingové oblasti, kde získala nejméně bodů. 
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5.4 SWOT analýza Auto Heller 

Na základně detailní analýzy podniku a srovnání s konkurenčním prostředím byla ve 

firmě Auto Heller spolu s vrcholovým managementem společnosti provedena SWOT 

analýza společnosti. Byly nastíněny slabé a silné stránky, viz subkapitola 5.4.1, působící 

uvnitř firmy a příležitosti a hrozby (viz subkapitola 5.4.2) ovlivňující podnik z vnějšku. 

Vybrané faktory ze všech kvadrantů jsou u vnitřního prostředí hodnoceny podle 

výkonosti na daný podnik a podle závažnosti působení na škále 1 až 5. Kdy 1 je nejmenší 

závažnost (výkonnost), 5 je nejvyšší závažnost (výkonnost), u faktoru externího prostředí 

jsou hodnoceny stejně, avšak parametrem je atraktivnost a závažnost příslušného faktoru. 

Grafickým výstupem hodnocených faktorů je poziční mapa. Hodnocení faktorů je 

provedeno na základě kvalifikovaných rozhovorů s managementem firmy. 

 

 Silné a slabé stránky společnosti Auto Heller 5.4.1

S využitím poznatků předchozích analytických částí čtvrté a páté kapitoly je možno 

definovat tyto silné a slabé stránky společnosti: 

 Silné stránky: 

- Styl vedení a řízení společnosti. 

- Kvalifikace a zkušenosti personálu. 

- Ochota zaměstnanců k výkonům pro firmu. 

- Certifikáty ISO. 

- Doprovodné služby. 

 Slabé stránky: 

- Vyšší cena. 

- Starší personál. 

- Málo atraktivní webové stránky 
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Faktory, které se nacházejí v obrázku č. 22, charakterizují nejsilnější a nejslabší 

stránky podniku. Na první pohled lze vidět, které silné stránky posilovat a udržet a u 

kterých se vyplatí zvážit úsilí do jejich udržení. Také lze pozorovat, které silné stránky jsou 

zanedbatelné a na které je potřeba se zaměřit.  

 

Obr. 22 Poziční mapa silných a slabých stránek společnosti Auto Heller 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedeného je vidět, že silné stránky společnosti výrazně dominují nad těmi 

slabými. Vyšší cena produktů, kterou podnik požaduje je kompenzována vysokou kvalitou 

nabízených produktů a služeb, jejichž kvalita odpovídá také certifikátům ISO. Společnost 

ke svým výrobkům poskytuje také řadu doprovodných služeb. Nevýhoda staršího 

personálu je naopak kompenzována jejich kvalifikací a zkušenostmi a ochotou k výkonům 

pro firmu. Velmi pozitivně je vnímán také styl vedení a řízení společnosti. Slabou 

stránkou, která však není ničím kompenzována, jsou mála propracované webové stránky 

společnosti.  

  

 Příležitosti a hrozby společnosti Auto Heller 5.4.2

Ze zjištění a konstatování předchozích kapitol je možno vzhledem k vnějšímu okolí 

analyzované společnosti definovat tyto příležitosti a hrozby: 
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 Příležitosti: 

- Předpoklad posilování pozice nabízených značek automobilů na 

celoevropském trhu. 

- Růstový tržní potenciál na relevantním regionálním cílovém i na širším 

celorepublikovém trhu. 

- Předpoklad posilování pozice nabízených značek automobilů na 

relevantním regionálním cílovém trhu. 

 Hrozby: 

- Růst intenzity konkurenčního prostředí. 

- Horší než očekávané recesní vlivy vedoucí k prudšímu poklesu růstu 

trhu. 

- Pokračování poklesu tržního podílu nabízených značek automobilů na 

celorepublikovém tuzemském trhu. 

- Další pokles rentability odvětví. 

- Vysoká citlivost odvětví na hospodářský růst. 

Na obrázku č. 23 jsou zobrazeny největší příležitosti a ohrožení. Na první pohled lze 

vidět, které příležitosti posílit a udržet a u kterých se vyplatí zvážit úsilí do jejich udržení. 

Totéž platí u hrozeb, které jsou zanedbatelné a na které je potřeba se zaměřit. 
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Obr. 23 Poziční mapa příležitostí a hrozeb společnosti Auto Heller 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Významným tzv. „soft“ faktorem zjištěným v rámci analýzy vnějšího prostředí byla 

průměrná atraktivita trhu, na kterém společnost působí. Pro relevantní cílový trh bylo 

rovněž prognózováno pokračování růstu ve finančním vyjádření, růst však již nebude tak 

dynamický jako v předchozích několika letech. Tempo růstu v průběhu následujících tří let 

bude velmi pravděpodobně oscilovat kolem 6% úrovně. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provedení tržní analýzy společnosti Auto Heller a navržení 

opatření pro podporu jeho dalšího rozvoje. 

Společnost Auto Heller je rodinnou firmou založenou v roce 1992 Ing. Janem 

Hellerem. Zabývá se prodejem nových i ojetých automobilů. Prodej vozů je realizován ve 

městě Ostrava a Opava. Společnost uplatňuje dvoustupňové řízení po linii vedení firmy – 

středisko. Z hlediska charakteru činnosti jsou střediska zařazena do tří divizí: divize 

obchodní, divize servisní a divize správní. Z hlediska ekonomického řízení firmy je 

používán systém hospodářských a nákladových středisek, jejichž ekonomické výsledky 

jsou sledovány ve vnitropodnikovém účetnictví a jsou měsíčně vyhodnocovány. 

Hospodářská střediska mají relativní samostatnost při sjednávání smluvních vztahů, avšak 

při respektování zásad cenové a obchodní politiky stanovené vedením firmy. Společnost je 

certifikována podle ISO 9001:2008. Je sponzorem předních sportovních klubů v regionu 

v oblasti masových sportů. 

Z provedené analýzy konkurenční síly podniku vyplynulo nadprůměrné ohodnocení 

společnosti. Nejlepšího ohodnocení dosáhla společnost v rámci personální oblasti. Je zde 

vidět, že management společnosti dbá o rozvoj svých zaměstnanců a o příznivé klima 

uvnitř firmy. Vysokého bodového ohodnocení dosáhla společnost také v oblasti 

managementu a řízení, kde byly vyzdviženy především schopnost učení, styl vedení a 

řízení organizace a vyváženost technických a ekonomických hledisek. Poslední 

hodnocenou oblastí byl obchod a marketing. Zde byla kladně hodnocena především 

nabídka produktů společnosti Auto Heller včetně řady doprovodných služeb. Vyzdvižena 

byla také marketingová komunikace zajišťovaná především sponzoringem. V závislosti na 

existenci prodejních center v dobré dostupnost byla kladně vyhodnocena i kvalita 

distribučních cest. Společnost však za tuto marketingovo – obchodní oblast dostala 

v porovnání s ostatními oblastmi nejslabší hodnocení. Měla by se proto na tuto oblast do 

budoucna ještě více zaměřit.  

V rámci výše uvedených analýz byla identifikována celá řada příležitostí a hrozeb. 

K příznivějším faktorům náleží zejména předpoklad pokračování dynamického růstu 

regionálně relevantního trhu v rámci Moravskoslezského kraje, který bude indukován 

růstem koupěschopnosti cílových spotřebitelů a stále nedostatečnou penetrací. Ve prospěch 
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společnosti rovněž hovoří předpoklad dobré práce s trhem ze strany producentů 

odpovídajících značek automobilů.  

Největší ohrožení pro společnost je nutno spatřovat v redukci zákaznického sklonu 

ke spotřebě osobních automobilů, který může být v důsledku vyššího než očekávaného 

zpomalení ekonomiky i zcela zásadní. Tento vliv bude také jedním z podpůrných faktorů 

pro další zostřování konkurenčního boje mezi producenty automobilů. Následná iniciace 

tlaku na snižování nákladů v rámci celého distribučního řetězce je velmi pravděpodobná. 

Z hlediska vnitřních sil společnosti je nutno konstatovat vysoký potenciál 

k udržování tržního podílu, který však může být ještě navýšen inovací obchodně 

marketingových procesů a intenzivním přístupem ke strategickému řízení. Dalším 

faktorem vysoké podnikatelské úspěšnosti společnosti v posledních letech je také kvalitní 

rozpočtové a finanční řízení. Velmi pozitivní je také vědomí, že společnost se vždy může 

spolehnout na své vysoce kvalifikované zaměstnance, jenž jsou společnosti plně oddáni. 

V očích veřejnosti získává společnost mnoho plusových bodů díky vysoce kvalitním 

výrobkům a široké nabídce doprovodných služeb. 

Společnost Auto Heller je podnikem působícím na středně atraktivním trhu, a je také 

firmou s nadprůměrnou konkurenční silou. Jedná se tedy o podnik s dobrou perspektivou 

vzhledem k okolním podmínkám, který je však výrazně podpořen interními faktory 

podnikání. Vzhledem k předpokladu dalšího růstu tržního podílu společnosti lze očekávat 

výraznější kladné výsledky hospodaření. Tento fakt by měl výrazně pozitivně ovlivnit její 

tržní hodnotu. 

Cíl práce, tedy provedení tržní analýzy společnosti a navržení dalších opatření, byl 

naplněn. 

Do budoucna je také možno v této spolupráci pokračovat, analýzu více rozpracovat 

či nabídnout společnosti další směry podnikání. 
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