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Úvod 

 

V současné době podniky naléhavě potřebují jasnou strategii, která je 

připraví na situace, jež mohou s vysokou pravděpodobností nastat. Musí 

vědět, co chtějí dělat, aby byly zřetelně odlišné a jedinečné, aby nabízely 

něco jiného než jejich konkurenti. Pro řadu našich podniků je nyní typická 

nedostatečně efektivní dynamika produktivity a obtížná finanční situace. 

Proto jen malé procento z nich má skutečnou strategii a řídí se jí. Přitom 

přístupy strategické analýzy by měly představovat nezbytnou součást 

činnosti kvalifikovaného managementu, neboť zkvalitnění strategického 

rozhodování znamená především hledat a využívat nové příležitosti ke 

zvyšování konkurenceschopnosti, k budování konkurenční výhody směřující 

k vyšší tvorbě hodnoty. 

Zvolit správnou strategii rozvoje podniku je o to složitější, že jsme       

v období globalizace, kdy změny vnějších podmínek tvrdě doléhají na 

podnikovou sféru po celém světě. V souvislosti s historickým vývojem je však 

situace našich firem podstatně obtížnější. Jedinou možností je vzít 

budoucnost do vlastních rukou a nikoli jen pasivně přihlížet. Rozhodující je 

schopnost vidět a vnímat příležitosti a být připraven na ně reagovat. 

Cílem této bakalářské práce je strategická analýza strojírenského 

podniku v Hlubočkách – Mariánském údolí.  Jelikož tento podnik vyrábí díly 

pro letecký a vojenský průmysl, hlavně ve Spojených státech amerických, 

podléhá většina informací a dokumentů přísnému utajení. Z tohoto důvodu 

byly možnosti získání informací pro zpracování praktické části značně 

omezené. Hlavními zdroji proto jsou vyhodnocený dotazník, který je zařazen 

v kapitole Přílohy a Výroční zprávy společnosti.  

Práce se dělí na dvě části. Část teoretickou a analytickou. Teoretická 

část se zabývá základními pojmy strategického řízení, jako je formulace 

poslání společnosti, strategická analýza, strategické cíle a vize. Část 

analytická je věnována seznámení se s organizací jako celkem a dále se 

zaměřuje na rozbor činnosti a věnuje se rozboru jednotlivých činností na 

základě provedené analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, důležitého pro 

rozvoj podniku. 
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1. Teoretická východiska 

 

Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi 

podnikem a jeho okolím. Proces formulace strategie je složitý proces, který 

vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů 

působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. 

Nejvýznamnějším úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, 

které s velkou pravděpodobností mohou v budoucnu nastat. K tomu je 

nezbytná strategická předvídavost založená na tvořivém přístupu 

strategického myšlení. (Sedláčková 2006, str.8) 

      Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků 

strategické analýzy. Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky 

využívané i pro identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím 

makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, a zdrojovým 

potenciálem podniku. 

 Analýza je jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím 

základem. Analýza představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé 

součásti. Postupuje od celku k částem, složkám, ze kterých se celek skládá. 

Jejím cílem je odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku. 

 Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit 

všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na 

konečnou volbu cílů a strategie podniku. Velmi důležité je posoudit vzájemné 

vztahy a souvislosti, které mezi faktory existují. Tento krok je pak základem 

pro posouzení vhodnosti současné strategie či rozhodnutí o volbě strategie 

nové. Vychází se přitom nutně z odhadu budoucích trendů a jevů, které 

mohou v průběhu strategického období nastat. Je proto nezbytné snažit se 

co nejkvalifikovaněji analyzovat existující trendy, získávat informace 

umožňující odhalit základy budoucího vývoje, oddělit krátkodobé jevy od 

procesů dlouhodobé povahy. To pak umožňuje na tomto základě určit 

faktory, které strategii podniku ovlivňují, a kvantifikovat jejich očekávaný 

vývoj a vliv na podnik. 

 Zkvalitnění procesu tvorby strategie předpokládá včas identifikovat 

pozitivní i negativní důsledky dosavadního vývoje, na pozitivní navázat         
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a negativní eliminovat, a především vyhledávat, vnímat a využívat nové 

příležitosti k vyšší tvorbě hodnoty. Současně nepustit ze zřetele i možná 

ohrožení. Strategie musí komplexně přihlížet k podnětům a vlivům vnějšího 

okolí. 

 Strategie nemůže být založena pouze na předvídání budoucnosti. Musí 

se snažit budoucnost aktivně vytvářet ve sféře svých zájmů, tj. v oborech, 

segmentech a regionech, v nichž chce uspokojovat poptávku. Toto vytváření 

budoucnosti musí být nutně založeno na pochopení faktor, které budoucnost 

ovlivňují. Zvítězí ten, kdo si bude udržovat náskok před změnami 

probíhajícími u konkurentů. Podniky musí poptávku, resp. Nové trhy aktivně 

vytvářet a využívat všech nových příležitostí. 

 Příprava takto chápané strategie vyžaduje nutně i nové přístupy. 

Strategie se musejí tvořit s ohledem na dravé a drsné konkurenční prostředí, 

na zcela nový charakter konkurence. Konkurence získala globální povahu, 

konkurenční rivalita má vyšší intenzitu. Superkonkurence  je výrazem srážky 

velkých konkurenčních sil. Jedná se daleko více o konkurenci několika 

silných než o konkurenci mnoha slabých a malých. 

 Nové pojetí konkurence se soustřeďuje na zásadní změny, k nimž 

dochází v samostatném charakteru konkurence, ovlivňuje i nové způsoby 

posuzování konkurenčních výhod. To jsou skutečnosti, které je nutné brát 

v úvahu při vytváření příležitosti pro zítřek. 

 Neexistuje žádná strategie, jejíž aplikaci by bylo možno rozšířit za 

hranice konkrétního podniku. Jedním z obrovských omylů, jichž se podniky 

znovu a znovu dopouštějí, je snaha o používaní nějaké univerzální strategie. 

Myšlení tohoto druhu vede podniky do zkázy. Vhodně formulované 

strategické cíle, kvalitativní i kvantitativní, a na ně navazující strategie musí 

být „šity na míru“ každému podniku. Základní východiska představuje 

syntéza výsledků strategické analýzy. (Sedláčková 2006, str. 9) 

 Z uvedených přístupů vyplývá, že snadné obecně platné řešení 

neexistuje. Je třeba se vyhnout jednoduchým a jednoznačným přístupům. 

Naopak, je třeba rozvíjet dovednosti založené na analýze, vytváření vize        

a učení se a průběžně uplatňovat. V dnešním konkurenčním prostředí je 

nezbytné se zabývat vlastním učením. Je třeba hledat postupy umožňující 

managementům lépe porozumět tomu, co se odehrává v jejich konkurenčním 
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prostředí. Znamená to propojit procesy rozvíjející vizi s procesy 

orientovanými na poznání a reakci na podmínky okolí. 

 S ohledem na cíle strategické analýzy lze vymezit dva základní okruhy 

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

vnitřních zdrojů a schopnosti podniku. Nejedná se však o dvě nezávislé 

roviny, ale naopak je třeba zdůraznit vzájemnou propojenost a souvislost 

mezi oběma okruhy. 

 

 Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktorů okolí podniku, 

které ovlivňují jeho strategickou pozici a vytvářejí potenciální příležitosti        

a hrozby pro jeho činnost. Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých faktorů 

v makrookolí a mikrookolí, zpravidla vymezeného odvětvím. 

 

1. 1. Analýza makrookolí 

Faktory makrookolí jsou faktory, které jsou externí ve vztahu 

k danému mikrookolí, ovlivňují poptávku a působí na podnikový zisk. Mnoho 

těchto faktorů se stále mění a tím je stále vytvářen prostor pro nové 

příležitosti a hrozby (Dedouchová 2001, str.25). Makroekonomické okolí je 

charakterizováno stavem ekonomiky. Tento stav pak ovlivňuje schopnost 

dosáhnout odpovídající výnosnosti.  

Mezi nejvýznamnější nepřímé vnější vlivy patří ekonomika, 

technologie, politika a legislativa, kulturní a sociální vlivy a mezinárodní vlivy. 

Makroekonomické změny přináší podnikům příležitosti i problémy, a proto 

musí manažeři sledovat a analyzovat vývoj důležitých makroekonomických 

ukazatelů, s cílem eliminovat případné hrozby a využívat příležitosti. 

Ekonomické prostředí má pro podnik velkou důležitost, přičemž mezi 

jeho základní charakteristiky patří např. míra inflace, ekonomický růst, 

úroková míra, směnný kurz. 

Technologie je dalším z faktorů vnějšího prostředí a zahrnuje všechny 

znalosti a vědomosti o tom,  jak vyrábět, distribuovat a prodávat výrobky 

nebo služby.  
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Politika a legislativa – mnoho zákonů, předpisů a zákonných opatření 

reprezentuje politické a legislativní síly, které mají na podniky značný vliv. 

Úlohou těchto vlivů je regulovat činnost podniků a udržovat ji v určitých 

mezích. Vláda může prostřednictvích svých politických opatření podporovat 

podniky pomocí stimulace ekonomické expanze, poskytováním daňových 

úlev v určitých situacích apod. Co se týká legislativy, výrazně ovlivňuje 

například velikost mezd, určuje velikost daní, které podniky odvádějí, určuje 

povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, vytváří zákonný rámec ochrany 

spotřebitelů, zabezpečení bezpečnosti pracovníků a ochrany ovzduší. 

Mezinárodní vlivy – zákazníci na zahraničních trzích mohou mít jiné 

potřeby a přání, je zde potřeba používat jiné cenové taktiky a strategie, 

legislativní podmínky se často odlišují od domácí legislativy, kulturní              

a sociální systémy bývají reprezentované odlišnými postoji. 

Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, které na firmu působí 

na makro úrovni. Jednou z metod, které se používají k této analýze je PEST 

analýza. Její výsledky se promítají do dalších částí strategické analýzy, 

například do určení hybných změnotvorných sil či do SWOT analýzy. 

PEST analýza 

Podnikatelské prostředí organizace se skládá ze všech vnějších vlivů, 

které působí na rozhodování firmy a její výkonnost. V souvislosti s analýzou 

prostředí se často používá PEST analýza. Jde o uvědomění si politických, 

ekonomických, sociálních, technologických a stále také častěji ekologických 

(PESTE) faktorů, které ovlivňují vnější prostředí podniku a představují pro 

organizaci zdroj příležitostí nebo hrozeb. Mezi tyto faktory patří: 

 Politicko-legislativní vlivy – politická stabilita, daňová politika, pracovní 

právo, antimonopolní zákony atd. 

 Ekonomické vlivy – míra ekonomického růstu, úroková míra, kupní síla 

atd. 

 Sociokulturní vlivy – demografický vývoj, životní úroveň a životní styl, 

úroveň vzdělání atd. 
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 Technologické vlivy – změny technologie, rychlost zastarávání, nové 

objevy. 

PEST analýza přispívá k celkové strategické analýze čtyřmi způsoby: 

 Lze ji použít jako kontrolního seznamu. 

 Může pomoci identifikovat určitý počet klíčových vlivů v prostředí. 

 Může napomoci identifikovat dlouhodobé hybné síly či spouštěče 

změny. 

 Pomáhá zkoumat různý dopad externích vlivů na organizaci. 

  

1. 2. Analýza mikrookolí 

 

 Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na 

konkurenční prostředí. Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které 

činí odvětví více či méně atraktivním. Analýza vychází ze základních 

charakteristik odvětví. Jejími stěžejními částmi je vymezení hybných 

změnotvorných sil, které významně ovlivňují vývoj a změnu odvětví,               

a klíčových faktorů úspěchu, jež ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost podniků 

v odvětví. Vývoj a trendy v odvětví mají často na různé podniky či skupiny 

podniků v daném odvětví odlišný dopad. 

 Významnou součástí analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, 

která navazuje na analýzu odvětví, přičemž do popředí zájmu se dostávají 

konkurenční síly. I podnik ve velmi atraktivním odvětví se totiž působením 

konkurenčních sil může dostat do závažných potíží. Nejbližším 

konkurenčním okolím podniku bývá většinou odvětví, avšak někdy může být 

vymezeno i úžeji, například pomocí strategických konkurenčních skupin, 

které umožňují detailnější pohled na strukturu odvětví. Na druhou stranu 

některé konkurenční síly mají svůj zdroj i mimo dané odvětví, například 

v substitučních výrobcích podniků jiných odvětví. 

 Tradiční metodou je zde Porterův model pěti sil, zaměřený na 

identifikaci vlivů působících na ziskovost odvětví. Model pěti sil je doplněn 

nákladovým řetězcem odvětví, jenž ukazuje, které podniky jsou v dobré 
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pozici pro konkurenci cenou a naopak, které z nich jsou zranitelné při 

případném cenovém útoku. Každá z pěti sil je tím větší, čím je silnější daný 

rozhodující činitel/faktor. Těchto pět sil je reprezentováno: 

 Hrozbou vstupů nových konkurentů do odvětví. 

 Vyjednávací silou (schopností) dodavatelů. 

 Vyjednávací silou (schopností) kupujících. 

 Hrozbou substitutů (náhradních produktů). 

 Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví. 

Primárním účelem Porterovy analýzy (modelu) je analyzovat 

atraktivnost odvětví, aby bylo možné předvídat ziskovost v odvětví. 

Hlavní kritika Porterova modelu se týká jeho teoretických základů a také 

toho, že konkurování je dynamický proces, v němž nikdy není dosaženo 

rovnováhy. Neustále se tedy mění i struktura odvětví. 

Vlivy okolí sehrávají v procesu tvorby strategických cílů a strategie 

dominantní úlohu. Předvídání vývoje základních faktorů ovlivňujících strategii 

podniku lze označit za jeden z nejobtížnějších kroků strategické analýzy. 

 

Analýza konkurence 

 

Jedním z nezbytných východisek pro určení konkurenční pozice je 

podrobná analýza konkurence navazující na analýzu konkurenčních sil. 

Nejprve je tedy nutné určit, kdo je konkurentem a kdo ne, poté vybrat hlavní 

konkurenty a provést analýzu např. z hlediska následujících oblastí. 

 

Konkurenční rámec - záměr konkurenta z hlediska působení na trhu 

Strategický záměr - jakou strategii z hlediska působení v odvětví konkurent 

uplatňuje 

Podíl na trhu - cíle konkurenta z hlediska podílu na trhu a způsobu jeho 

dosažení 

Konkurenční pozice - současná pozice konkurenta v odvětví 

Strategické vystupování - jak konkurent vystupuje navenek  

Konkurenční strategie - konkurenční strategie konkurenta 
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1. 3. Interní analýza 

 

 Interní analýza neboli analýza vnitřních zdrojů a konkurenčních 

schopností podniku směřuje k identifikaci zdrojů a schopností podniku, resp. 

strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl schopen reagovat 

na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Analýza zdrojů je 

proto velmi zásadním východiskem orientovaná jak na jednotlivé druhy 

zdrojů, tak na schopnosti je využívat. Komplexně pojatá analýza vnitřních 

zdrojů a schopností směřuje k identifikaci specifických předností podniku jako 

základu konkurenční výhody. 

 

Strategie se zaměřuje na sladění zdrojů a schopností firmy 

s příležitostmi, které se vyskytnou ve vnějším prostředí. Toto pojetí se hodně 

rozvinulo v 90. letech, kdy se začalo na schopnosti firmy a na její zdroje 

pohlížet jako na hlavní základnu pro strategii a primární zdroj ziskovosti 

firmy. Zdroje ovšem neposkytují hodnotu pokud nejsou zorganizovány 

systémů, které zajišťují, že výrobek nebo služba budou mít hodnotu pro 

konečného spotřebitele nebo uživatele. 

Přístup ke strategii založené na zdrojích zahrnuje tři klíčové prvky: 

 Výběr strategie, která využívá hlavních zdrojů a schopností 

organizace. 

 Zajištění, že jsou zdroje plně využity a jejich potenciál k vytváření 

zisku je využit na maximum. 

 Budování základny zdrojů organizace. 

Východiskem je identifikace a zpřístupnění zdrojů a schopností, které jsou ve 

firmě k dispozici. Tyto zdroje lze rozdělit do čtyř skupin: 

Hmotné zdroje 

Typickými hmotnými zdroji jsou stroje a zařízení, pozemky, budovy               

a dopravní prostředky. K analýze je třeba přistoupit s otázkami, zda mohou 
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tyto zdroje být potenciálem k vybudování konkurenční výhody, jaké jsou 

možnosti využít těchto zdrojů s větším ziskem apod. 

Nehmotné zdroje 

Nabývají stále většího významu, zahrnují jednak oblast technologie (patenty, 

licence, obchodní tajemství, know-how ) i oblast zahrnující pověst podniku 

(ochrannou známku, značku). Jde o věci, které se nazývají pojmem 

intelektuální kapitál. 

Lidské zdroje 

Z pohledu na zdrojích založené strategie jsou lidské zdroje produktivní 

službou lidí, kterou nabízejí organizaci díky svým znalostem, schopnostem, 

dovednostem. V ekonomice se tyto zdroje nazývají lidský kapitál. Analýza 

lidských zdrojů se musí zabývat řadou otázek a souvislostí. Konkurenční 

výhoda podniku může být založena na vysoce kvalifikovaných manažerech, 

pracovnících výzkumu nebo vývoje nebo velmi schopných prodejních 

zástupcích. 

Finanční zdroje 

Jsou charakterizované vlastními a cizími zdroji, ovlivňují finanční strukturu     

a stabilitu podniku. Analýza finančních zdrojů zahrnuje širokou škálu aspektů 

od získání kapitálu, přes řízení pracovního kapitálu, míru zadluženosti až po 

vztahy s dlužníky a věřiteli. Cílem je určit, které zdroje jsou nezbytné a jsou 

k dispozici většině konkurentů a které zdroje jsou potencionálním základem 

pro konkurenční výhodu. 

  

Portfolio analýza 

Tato analýza je především využívána v marketingu (řízení prodeje). Jejím 

smyslem je vyhodnotit perspektivy jednotlivých produktů se zřetelem na 

relativní podíl firmy na trhu a na předpokládaném růstu produktu. Rozděluje 

produkty do 4 kvadrantů: 
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1)      Otazníky – nízký podíl na trhu, perspektiva rychlého růstu. 

2)      Hvězdy – vysoký podíl na trhu, perspektiva rychlého růstu. 

3)      Dojné krávy – vysoké podíl na trhu, lze očekávat stagnaci růstu. 

4)      Bídní psi – nízký podíl na trhu, útlum výroby produktu. 

 

1. 4. SWOT analýza 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení 

veškerých relevantních stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, 

projektů atd.) a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou 

analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik 

strategické analýzy. 

Identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je 

s hlavními vlivy z okolí podniku. SWOT analýza je zde pojata ve 

strukturovanější formě, než s jakou se lze běžně setkat, tj. nikoliv jako 

seznam silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Navazující odhad 

relativní konkurenční síly ukáže, zda je podnik slabší nebo silnější 

v klíčových faktorech úspěchu než jeho nejbližší konkurenti. Takto pojatá 

analýza má předpoklady plnit roli při identifikaci relativní konkurenční síly       

a od toho se odvíjejících strategických předností jako základu konkurenční 

výhody. Syntéza výsledků představuje mimořádně náročnou činnost             

a v podstatě představuje vrcholný krok strategické analýzy.  

Jádro metody spočívá v klasifikaci  a ohodnocení jednotlivých faktorů, 

které jsou rozděleny do 4 základních skupin. Analýzou  vzájemné interakce 

jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  

Cílem SWOT analýzy je určit silné a slabé stránky firmy z hlediska 

předností a nedostatků firmy. Zkratka  SWOT vznikla z anglických slov: 

Strengths – přednosti, silné stránky organizace, 

Weaknesses – nedostatky, slabé stránky organizace, 
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Opportunities – příležitosti ve vnějším prostředí, 

Threats – hrozby z vnějšího prostředí. 

Přednosti  jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují získat převahu 

nad konkurencí. Například dobrá poloha podniku, možnost získat výhodně 

vstupy do výroby, kvalifikovaní pracovníci. 

Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší 

produktivnosti efektivnosti firmy. Např. problémy se získáním vstupů, 

zaostalé stroje, nekvalifikovaní dělníci. 

Příležitosti jsou současné nebo budoucí příznivé podmínky ve výrobě, 

prodeji, možnosti získání vstupů za příznivých podmínek, nové technologie, 

možnosti prodeje v zahraničí. 

Hrozby jsou nepříznivé vyhlídky z hlediska získávání vstupů, problémy 

s prodejem, pokles počtu nebo kupní síly zákazníků. 

 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a 

hrozeb. 

 

Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech : 

 Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné            

a budoucí pozice jejich organizace. 

 Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické 

alternativy, které by mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

 Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, 

které interní nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na 

významu vzhledem k podnikovým činnostem. 

 Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 

 

Na základě této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit ve 
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výhodu. Důvodem může být například  nízká důležitost. Obdobně                   

i  soustředění  na překonání slabých stránek nemusí přinést očekávaný efekt, 

jestliže  náklady na jejich změnu  převýší celkový užitek. 

 

2. Charakteristika podniku 

 

2. 1. Historie a identifikace podniku 

Prvopočátky závodu v Mariánském Údolí jsou spojeny se jménem 

Jana Zvěřiny, který zde v roce 1825 založil huť pro tavbu železných rud 

z domácích zdrojů. Tato huť odlívala surové železo jednak jako litinu, jednak 

zkujňovala v kujných výhních. 

O dvacet let později přešla železná huť do svazu Vítkovických 

železáren – tehdy v majetku Rotchildů, pro něž vyráběla surové železo. 

V roce 1861 byly železárny v Mariánském Údolí zrušeny pro 

nerentabilnost  a jejich objekt výhodně koupil I.G. Machánek, obchodník se 

železem v Olomouci. Ten přestavěl objekt železné hutě na továrnu pro 

výrobu zámečnického zboží. 

V roce 1870 byla založena akciová společnost Moravia – tehdy čítající 

už 600 dělníků. První světovou válku přežila akciová společnost bez 

pohromy a otřesů a poměrně dobře a rychle se vpravila do poměrů první 

republiky. Od roku 1919 vyrábí závod plynové spotřebiče nejen pro 

domácnost, ale i pro živnosti. V období druhé světové války závod přešel 

plně na válečnou výrobu. 

Po roce 1945 nastal prudký rozvoj výroby, stabilizace a specializace 

výrobního programu pokročila do té míry, že z výroby postupně došlo 

k vyloučení všeho, co se nedalo zahrnout pod topná a varná zařízení pro 

domácnost. Naproti tomu přibyla vysoce náročná speciální výroba – výroba 

letecká. Její první počátky byly položeny v roce 1951, a to jako kooperátora 

pro finálního výrobce podnik Motorlet Praha – Jinonice zavedením dodávek 
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žárových a plechových částí proudových leteckých motorů. Rozhodnutí 

vyrábět tyto díly padlo na Moravii proto, že zde byly dlouholeté zkušenosti 

s lisováním plechu a jeho zpracováním vůbec, což skýtalo i záruku 

technického zvládnutí problémů spojených s vysoce náročnou technologií 

nerezových materiálů. Pro úspěšné zvládnutí letecké výroby byla 

uskutečněna celá řada předpokladů, která se jako celek stala významným 

přínosem pro rozvoj technické a výrobní základny podniku. 

 

Předmět podnikání 

Předměty podnikání Mora Aerospace, a. s. jsou dle Obchodního 

rejstříku tyto činnosti: 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 zámečnictví, 

 nástrojářství, 

 kovoobráběčství, 

 laboratorní rozbory, 

 vývoj a konstrukce cyklistických komponentů (MORATI), 

 vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace         

a konstrukční změny letecké techniky, 

 galvanizérství, 

 provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. 

 

Podnik má sídlo v Hlubočkách – Mariánském Údolí a je akciovou 

společností. Předmět podnikání je letecká technika, obor podnikání – letecký 

průmysl. Firma převážně působí na zahraničním trhu, z domácích zákazníků 

můžeme uvést např. ČZ Strakonice, Walter Engines Praha, Aero Vodochody. 

Podnik nyní zaměstnává 800 zaměstnanců. Roční tržby za rok 2005 byly 714 

mil. Kč. Základní kapitál je 1 mil. Kč. Výroba zde převažuje malosériová        

a kusová. Podíl exportu na celkovém obratu podniku je 75% a podíl exportu 

do Evropské Unie na celkovém exportu činí asi 20%.  
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2. 2. Technologie 

 

Výsledky oddělení technologie jsou v každé strojírenské firmě 

podřízeny především těmto kritériím:  

- 100% kvalita 

- co možná nejnižší nákladovost 

- ideální využití kapacity strojů a pracovních sil 

- maximálně úspěšná opakovatelnost technologických procesů 

Pokud bychom chtěli jedno z těchto kritérií zdůraznit pro letecký 

průmysl, byla by to právě kvalita. Už se několikrát ve firmě stalo, že udržení 

nákladů v minimální výši muselo ustoupit snaze o dosažení  požadované 

kvality výrobku. 

 

Co se týče struktury oddělení technologie ve firmě, po odborné 

stránce se dělí do čtyř klasických částí: 

1) Technologická příprava výroby – jejím úkolem je zpracování 

technologických postupů, technologických výkresů zákazníků, 

zapracování konstrukčních výkresů do postupů, normování práce, 

evidence interních i externích norem, evidence jakýchkoliv 

technologických změn a zejména pro firmu kritickým bodem, totiž 

přerozdělováním požadavků zákazníka prostřednictvím informačního 

systému na jiná příslušná oddělení (např. oddělení nákupu, jakosti, 

výroby apod.) 

2) Provozní technologie – sem patří pracovníci, kteří přímo na provoze 

operativně řeší technologické problémy a přímo iniciují případné 

změny technologických postupů. Do jejich zodpovědnosti přináleží 

každý sériově vyráběný dílec na provoze. Organizačně spadají pod 

vedoucí jednotlivých výrobních úseků (améb), odborně však pod 

vedoucího technologie. 

3) Technologie speciálních procesů – v oblasti leteckého průmyslu 

existují tzv. klíčové výrobní procesy, pro které je zapotřebí mít 

technology-specialisty pro daný obor. Ve firmě se jedná o tepelné 

zpracování, tváření (lisování a obrábění), pájení, svařování                 

a povrchové úpravy (niklování, plazmování apod.). Z důvodu klíčovosti 
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těchto procesů vznikla nutnost vyčlenit toto oddělení jako samostatně 

řízené a nespadající pod provozní technologii. 

4) Oddělení nářadí – stará se o konstrukci, nákup a správu přípravků      

a speciálního nářadí. Pro konstrukci nářadí byla dokonce pozvána 

externí firma, jejíž zaměstnanci působí přímo v areálu firmy. 

 

Do technologického oddělení bychom měli zařadit ještě jednu část. 

Jmenuje se „Transitions“ a nejlépe bychom ji mohli přirovnat k oddělení 

vývoje. Pracovníci této části podniku mají na starosti převod výroby dílců 

z jiných divizí této nadnárodní společnosti (zejména z USA) a od předchozích 

přímých dodavatelů těchto divizí. Abychom dokonale pochopili význam 

tohoto oddělení, musíme si uvědomit, že ve výrobě se nově zavádí tolik 

dalších produktů, že je třeba každý rok zvládat až 60% nárůst výroby. Počet 

různých vyráběných dílců v roce 2001 byl 88, naproti tomu v roce 2005 se 

produkovalo už 500 odlišných dílců. Nyní se očekává narůst nových výrobků 

řádově 100 ročně. Právě pro výjimečnost tohoto oddělení bylo určeno, že 

vedoucí „Transitions“ bude podléhat přímo generálnímu řediteli a nikoliv 

vedoucímu technologie. Při takovémto převodu dílců ovšem nemůžeme 

mluvit o klasickém vývoji, protože dostáváme k dispozici technologické 

postupy výroby u předešlých výrobců. Naším úkolem je především vývoj 

jednotlivých technologických operací a jejich přizpůsobení našim podmínkám 

a našim výrobním prostředkům. 

 

 

2. 3. Oddělení prodeje 

 

Dalším samostatným oddělením firmy  je „Supply Chain“, což zhruba 

znamená něco jako dodavatelský řetězec. Základním rysem zodpovědností 

tohoto oddělení je plánování a správa procesu od přijetí objednávky či 

poptávky zákazníka do firmy, a dále naplánování výroby a nákupu materiálu. 

Z toho vyplývá, která další oddělení jsou podřízena Supply Chain 

managerovi: 
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Prodejní oddělení – tak jako v každé strojírenské či jiné firmě 

povinností prodeje je jednání se zákazníky, evidování objednávek, tvorba 

prodejního plánu, správa procesu přezkoumání objednávek či poptávek, na 

kterém spolupracuje s ostatními oddělení jako jsou nákup, technologie, 

výroba a jakost). Firma nemá žádné obchodní zástupce či pracovníky 

marketingu, což vychází z podstaty a ze specifik leteckého průmyslu a ze 

sortimentu produkce firmy. Konkurence zejména ve střední Evropě není co 

do počtu příliš rozsáhlá a konkurenceschopnost vůči srovnatelným firmám 

v USA je založena v první řadě na ceně pracovní síly při zachování vysoké 

kvalifikovanosti a dostatečné technologii. Vyhledávání nových obchodních 

příležitostí provádí generální ředitel, na případné cenové nabídce potom 

spolupracují všechna dotčená oddělení (viz proces přezkoumání poptávky 

zákazníka). Smluvně potom dotahuje záležitost právní oddělení. 70% 

veškeré produkce prodává firma svému jedinému vlastníkovi, mateřské 

společnosti ve Phoenixu (USA), 15% potom dalším asi 6 společnostem 

z oblasti leteckého průmyslu v USA a ČR a 15% zahraniční firmě (Německo) 

mimo oblast letectví. Tržby se od roku 2002 pravidelně meziročně zvyšovaly 

o 25-30% až k roku 2005 a hodnotě 57,8 mil USD.  

 

2. 4. Oddělení plánování 

 

Oddělení plánování výroby – až do roku 2004 patřilo toto oddělení do 

pravomocí výrobního ředitele. V popisu práce má vytvořit výrobní plán na 

základě prodejního plánu, plánu využití kapacitních mezí jednotlivých améb 

(dle standardních hodin) a průběžných časů výroby. Úkolem výrobního plánu 

je umožnit výrobnímu oddělení plnit požadavky zákazníků s ohledem na 

linearitu výroby. K tomu také slouží snaha plánovat v tzv. dávkách, kdy se 

stanoví pevné množství, které se má každý týden vyrobit, což ovšem není 

jednoduché, protože v drtivé většině lze výrobu ve firmě charakterizovat jako 

malosériovou až kusovou.  

V současnosti se ve firmě dlouhodobě zavádí již druhý a ne poslední 

systém plánování. Stejně jako každý softwarový produkt ho pronásledují při 

provozu četné potíže. Nicméně se daří díky němu plnit základní zásady 
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plánování jako je pravidelné a spolehlivé předávání informací                        

o materiálových požadavcích oddělení nákupu, dobrá sledovatelnost výroby 

v kterémkoliv okamžiku, možnost kdykoliv zkontrolovat plnění plánu              

a informovat výrobu u tom, kdy je třeba začít se zakázkou pro určitý dílec. Do 

roku 2005 k oddělení plánování výroby patřili dispečeři (dílenští plánovači 

výroby), kteří ovšem v současnosti spadají organizačně pod vedoucí améb   

a po odborné stránce mají svého vedoucího dispečerů. 

 

2. 5. Oddělení nákupu 

 

Oddělení nákupu – i ono prošlo vývojem od doby, kdy náleželo k výrobnímu 

oddělení, přes období samostatnosti s povinností se zodpovídat pouze 

generálnímu řediteli, až po nynější stav, kdy je částí řetězce Supply Chain. 

Nosnými a strategickými a strategickými nákupními artikly jsou hutní 

materiály ze speciálních slitin. Jedná se o vysoce žáruvzdorné slitiny na bázi 

niklu a kobaltu, které se jinak používají už pouze v automobilovém nebo 

olejářském průmyslu. Jelikož mluvíme o technologicky náročných slitinách, 

výběr dodavatelů bývá velmi úzký. Některé slitiny totiž používá výhradně 

letecký průmysl a nezřídka existuje pouze jeden výrobce. Pak záleží velmi na 

vyjednávacích schopnostech nákupčích a na silné pozici firmy jako 

zákazníka.  

Po několika letech, které následovaly po útocích ze září 2001 a kdy 

docházelo k recesi v leteckém průmyslu se za poslední dva roky obrovsky 

navýšila poptávka po těchto speciálních slitinách. To vyústilo v naplnění 

kapacit dodavatelů, v prodloužení průběžných dodacích lhůt                          

a k dramatickému navýšení cen materiálů pro letectví. Snahou je proto vždy  

podepisovat dlouhodobé kontrakty s dodavateli (na 3-5 let), kdy se dodavatel 

zaváže k postupnému snižování cen každý rok.  

Tyto smlouvy má ovšem většinou v kompetenci Strategický nákup 

v centrále firmy ve Phoenixu, který vybírá dodavatele, sepisuje s nimi 

smlouvy a dojednává podmínky. Z těchto smluv potom těží všechny divize po 

celém světě. Přesto nákupní oddělení také dojednává smluvní závazky, a to 

zejména s dodavateli z Evropy, kteří dodávají pouze do této jediné divize. 
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Dodavatelé, se kterými jsou sepsány dlouhodobé smlouvy, nám drží ve 

svých skladech pojistnou zásobu a další svoji výrobu rozjíždějí podle 

výhledů, které jim nákupní oddělení pravidelně poskytuje s horizontem až 

jednoho roku. Celosvětovou strategií je opouštět dodavatele v USA               

a vychovávat nové v Evropě a Asii. 

 Nákupní oddělení je hodnoceno podle ukazatelů včasnosti dodávek 

do výroby, včasnosti dodávek od dodavatelů vůči objednávkám, podle 

hodnoty stavu skladu a podle tzv. Days of supply (vypočítá se: stav skladu 

v Kč lomeno průměrná plánovaná denní spotřeba v Kč a dostaneme počet 

dnů na kolik máme ve skladu zásobu). Měření kvality dodávek od dodavatelů 

má na starosti oddělení jakosti, které také spravuje seznam schválených 

dodavatelů. Dříve pod nákup patřilo i oddělení vstupní kontroly, ale nyní už je 

také pod oddělením jakosti. Sklad MTZ a jeho provoz je řízen oddělením 

logistiky. K oddělení nákupu také patří pracovníci zabývající se nákupem 

kooperací. Ti dojednávají s externími firmami dodávky prací, které není 

možno provádět z důvodu kapacit, popř. vysokých režijních nákladů. Jde 

zejména o frézování, obrábění a elektroerozivní řezání. 

 

2. 6. Logistika 

 

Oddělení logistiky je velmi nové a dosud přesně nevyhraněné 

oddělení, jehož povinnosti obnášejí správu skladů. V současné době jsou 

skladovací místa rozdělena takto: 

 sklad základního výrobního materiálu –  patří sem všechny jednicové 

a režijní materiály,  

 sklad výdejny – režijní materiál, nářadí, 

 mezisklady na amébách – dílce v různém stupni rozpracovanosti mezi 

výrobními operacemi, 

 sklad hotových výrobků  = expedice – zde jsou výrobky baleny podle 

technologických procesů balení vytvořených podle potřeb zákazníka.  

 

Toto oddělení dále zajišťuje včasnost dodávek zboží k zákazníkovi. S tím 

souvisí postupy proclení a zajišťování licencí  pro vojenské dílce.  
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 2. 7. Výroba     

V 60 a 70. letech došlo v divizi leteckých motorů k velkému rozšíření 

výroby.  Pro zajímavost uvádím některé letecké motory s vyráběnými díly 

z Moravie: proudový motor M 05, později M 05 FA pro stíhací letouny MIG 15 

a MIG 17, M 06 pro bombardovací letouny IL 28, od roku 1961 dále M 701 – 

první proudový motor čs. konstrukce pro školní a cvičné letouny Aero L 29 

„Delfín“, dvouproudový motor AI 25 W (rok 1967), turbovrtulový motor M 601 

pro malé dopravní letouny Aero L 410 (rok 1971), turbospouštěč Saphir pro 

cvičné letouny Aero L 39 „Albatros“ a další. 

V roce 1991 divize letecké výroby navázala spolupráci s americkou 

firmou Aerospace Company Garret Division (následně Allied Signal, dnešní 

Honeywell), která vyrábí letecké motory. Bylo nutno splnit velice přísná 

kritéria obvyklá v Americe, tzn. přizpůsobení organizace práce dle příručky 

kvality, které musí odpovídat evropskému standardu ISO 9000-9004             

a příslušným americkým normám. 

1.1. 2000 došlo k prodeji části podniku. Letecká divize byla odprodána 

firmě Mora Aerospace, a.s.  

Od 5. 2. 2002 je majitelem společnosti americký vlastník,  jedna          

z předních celosvětových společností společnost Honeywell. Globální, 

progresivní a obohacená dlouholetým dědictvím vývoje a úspěchů. 

 

Z hlediska sortimentu se výroba ve firmě skládá ze tří hlavních 

produktových programů. Jsou to tyto: 

- výroba kompletních sestav pro turbíny leteckých motorů, 

- oprava statorových součástí leteckých motorů, 

- výroba nerezových zásobníků pro neletecký průmysl. 

Kromě třetí kategorie, kterou lze označit za sériovou výrobu, se zbývající dvě 

kategorie dají charakterizovat jako technologicky značně rozmanité               

a poptávka po nich je co do počtu kusů velmi pohyblivá od objednávky 

k objednávce. 
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Struktura oddělení výroby prošla za poslední 4 roky obrovským 

přerodem, tak aby nejlépe vyhovovala všem organizačním i prostorovým 

požadavkům. Tyto změny byly nastartovány rokem 2002, kdy se 

stoprocentním vlastníkem firmy stal Honeywell. Zavedlo se členění výroby 

dle vzoru mateřské firmy do  buněk nebo, jak se častěji používá ve firmě, do 

„améb“ (anglicky: „cell“). Záměrem bylo vytvořit výrobní améby tak, aby 

sdružovaly ve svém výrobním programu dílce, které jsou co možno nejvíce 

příbuzné svým charakterem výroby. To znamená, že každá améba má jasně 

stanovenou a kontrolovatelnou zodpovědnost za určité výrobky a všechny 

stroje a zařízení, které potřebuje ke svému programu, má také ve své 

kompetenci a tato zařízení jsou fyzicky sestavena v určitém vymezeném 

prostoru každé jednotlivé améby.  

V jednom období vývoje firmy existovaly i procesní améby, které 

neměly v programu žádné dílce s kompletní zodpovědností za výrobu, 

jednalo se totiž o améby se speciálními procesy jako je např. svařování, 

plazmování, pájení apod. V současnosti jsou tyto speciální procesy sdíleny 

všemi výrobními amébami. Nyní tedy ve firmě funguje 8 různých výrobních 

améb, plus améba generálních oprav a améba kontroly. Poslední dvě mají 

ovšem své vlastní vedení a jsou zařazeny pod jiné vedoucí než je výrobní 

ředitel. 8 výrobních améb spravuje 5 vedoucích améb s povinností 

zodpovídat se výrobnímu řediteli. Každá améba je řízena provozním týmem, 

jehož členy jsou dispečeři, provozní technologové, směnoví mistři                 

a kontroloři. Pravidlem a samozřejmostí jsou kromě ranních směn                  

i odpolední, a u některých améb se ukázalo nezbytností pracovat i na noční 

směně. 

Oddělení výroby je ve firmě prezentováno jako oddělení naprosto 

nejdůležitější a vůči všem ostatním (např. oddělení nákupu, technologie, 

kontroly apod.) je v postavení zákazníka k dodavateli. S tím jde samozřejmě 

ruku v ruce také maximální kontrola výkonnosti tohoto oddělení. Zde jsou 

některé hlavní ukazatele, dle kterých je oddělení výroby (a potažmo 

jednotlivé výrobní améby) hodnoceno: 

1) včasnost dodávek do skladu hotových výrobků – plnění je 

vykazováno oproti hlavnímu výrobnímu plánu, který je týdně vytvářen 
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oddělením plánování s horizontem šesti měsíců a s každotýdenní 

aktualizací 

2) denní plnění – na základě týdenních požadavků vycházející 

z hlavního výrobního plánu si každá améba sama stanovuje plnění 

v každém dni určeného týdne, tak aby v konečném hodnocení splnila 

celotýdenní požadavek. Toto denní plnění je plánováno na konkrétní 

týden + výhled na další tři týdny 

3) výkonnost améby – amébě byl stanoven limit standardních hodin (tj. 

ukazatel kapacity), které musí daná améba plnit. Zlepšování limitu 

standardních hodin je plánováno také na půl roku dopředu. Vedoucí 

améby může zvyšovat svůj limit nabíráním nových pracovníků, 

nákupem nových strojů apod. 

4) náklady na nejakost – snahou je minimalizovat náklady spojené se 

zmetkovitostí, opravami, údržbami apod. 

Každý měsíc se konají prezentační schůzky v rámci celé firmy, na 

kterých vedoucí jednotlivých oddělení a tedy i vedoucí améb představují své 

plány a nápravná opatření vedoucí ke zlepšení výše uvedených ukazatelů. 

 

 

2. 8. Organizační struktura 

V čele akciové společnosti Mora Aerospace stojí generální ředitel, pod 

něhož spadá 13 oddělení. Vedoucí jednotlivých oddělení spolu s ředitelem 

tvoří Top Management.  

V souvislosti se zavedením štíhlé výroby byla ve společnosti vytvořena 

amébová organizační struktura. Améba je základní organizační jednotka, ve 

které jsou zaměstnanci seskupeni za účelem splnění konkrétního úkolu. 

Společnost vytváří dva druhy améb. Výrobní, vytvořené za účelem výroby 

konkrétního produktu a procesní, sdružující výkony, které z různých příčin 

nemohou být součástí jednotlivých améb. Střední Management je tvořen jak 

ve výrobní oblasti (vedoucími výrobních améb), tak i ve většině podpůrných 

oblastí. Liniový Management se nachází pouze ve výrobní oblasti. Tvoří jej 

mistři odborných pracovních skupin.  

 



 22 

 Organizační struktura společnosti 
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3. Strategická analýza podniku  

 

Strategická analýza podniku je vypracována na základě informací 

z dotazníku Průzkum situace v podniku v oblasti strategického řízení             

a správy společnosti, jehož vyplněný exemplář je uveden jako příloha 

bakalářské práce. V něm jsou shrnuty hlavní poznatky o společnosti, které 

jsou soustředěny do následujících podkapitol: 

 

3. 1. Identifikace podniku 

 

Podnik Mora Aerospace, a.s. má sídlo v Hlubočkách – Mariánském 

Údolí a je akciovou společností. Předmět podnikání je letecká technika, obor 

podnikání – letecký průmysl. Firma převážně působí na zahraničním trhu, 

z domácích zákazníků můžeme uvést např. ČZ Strakonice, Walter Engines 

Praha, Aero Vodochody. Podnik nyní zaměstnává 800 zaměstnanců. Roční 

tržby za rok 2005 byly 714 mil. Kč. Základní kapitál je 1 mil. Kč. Výroba zde 

převažuje malosériová a kusová. Podíl exportu na celkovém obratu podniku 

je 75% a podíl exportu do Evropské Unie na celkovém exportu činí asi 20%.  

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří: 

 HONEYWELL PHOENIX (U.S.A.) 

 AERO VODOCHODY 

 PBS - PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA 

 TRUMA (Německo) 

 WALTER PRAHA 

Hlavní aktivity: 

 vývoj, výroba, montáž, údržba, servis, opravy, marketing a prodej 

cvičných a lehkých bojových letounů L39, L139, L59, L159 ALCA,  

 výroba a dodávky náhradních dílů, 

 opravy a modernizace civilních a vojenských letadel, výroba 

letadlových konstrukcí, dílů letadel, podsestav a sestav. 
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Mateřskou firmou společnosti Mora Aerospace, a.s. je Honeywell, 

která je nadnárodní společností se sídlem v USA, s ročním obratem okolo 25 

miliard USD, výrobce a dodavatel různorodých technologií a služeb po celém 

světě. Honeywell má vedoucí pozici ve vývoji speciálního softwaru, je 

provozovatelem  Internetových portálů. Honeywell zaměstnává na celém 

světě přibližně 125 000 lidí v 95 zemích.  

Honeywell může nabídnout svým zákazníkům služby v těchto oblastech:  

 letecká technika a služby, 

 technologie řízení pro domov, budovy a průmysl, 

 automobilový průmysl, 

 výroba elektrické energie, 

 speciální výrobky chemické, 

 skleněná vlákna, 

 výroba plastů. 

 

Podnikový systém 

Současné celosvětové zvyšování produktivity je umožněno zaváděním 

převratných japonských manažerských technik do podnikových systémů. 

Společnost Mora Aerospace, a. s. rovněž přešla od tradičních procesů na 

nový přístup, který je zaměřen na mezioperační časy, tj. na eliminaci časů     

a operací nepřidávajících hodnotu, vytvořením plynulého toku operací 

přidávajících hodnotu. 

Systém je založen na filozofii „Just-in-Time“, tedy na primární orientaci 

na procesy, na procesní řízení s cílem zcela eliminovat výrobní ztráty, za něž 

se považují zásoby, vady, poruchy, prostoje, neproduktivní kontroly. V tomto 

systému jsou provázány následující složky: 

 Štíhlé bezztrátové procesy (štíhlost, bezztrátovost procesů je založena 

na úplné eliminaci ztrát – úplném „Just-in Time“). 

 Řízení kvality (při řízení kvality se využívá přístup „TQM“ (Total Quality 

Management)). 
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 Řízení zákazníkem (výrobky se navrhují na základě definovaných 

požadavků zákazníku, tedy toho, co má pro zákazníka hodnotu. 

V těsné návaznosti na to se definují požadavky na výrobu). 

 Znalostní organizace. 

 Úplná zaměstnanecká účast. 

 

Společnost eliminuje ztráty předcházením vadám, poruchám                  

a prostojům. To je zvlášť důležité vzhledem k tomu, že při požadavku na 

plynulost výrobního procesu a zároveň jeho flexibilitu (k uspokojení 

proměnlivé poptávky), je výroba realizovaná pružně, je extrémně citlivá na 

poruchy strojů. Ve společnosti Mora Aerospace se proto užívá systému tzv. 

úplné produktivní údržby, založeného na týmově prováděné preventivní 

údržbě strojů a nástrojů. 

Uplatňuje se týmový způsob práce a zapojení každého zaměstnance 

do zlepšovatelských aktivit, což vyžaduje plnou zaměstnaneckou účast. 

Proměnlivost poptávky znamená pro štíhlou výrobu zvýšené požadavky na 

pružnost zaměstnanců – na schopnost vykonávat co nejširší okruh činností - 

multifunkčnost, tj. obsluhu různých strojů, přerozdělování úkonů, vzájemnou 

výpomoc. Zvláště důležitá je vzájemná zastupitelnost zaměstnanců (na jednu 

pracovní činnost alespoň 2 zaměstnanci). 

 

3. 2. Konkurenceschopnost podniku 

 

Charakter konkurenční výhody podniku spočívá v jeho unikátní 

způsobilosti ve výrobě a technologii. Zdroje této konkurenční výhody jsou 

následující: nízké náklady, diferenciace výrobku, technologie výroby, etika 

spolupráce a odborná způsobilost ve výrobě.  

Hlavními příčinami konkurenceschopnosti jsou silná mateřská firma, 

unikátní technologické procesy a žádná konkurence v Evropě. Příčinou 

konkurenční neschopnosti podniku může být snad jen nedostatek technicky 

vzdělaných pracovních sil v regionu. Míra inovační aktivity je velmi vysoká, 

přičemž strategické řízení inovací a inovační strategie se uplatňuje. Výzkum 

v podniku řídí samostatný centrální útvar výzkumu a vývoje – Transitions. 
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Míra investiční aktivity podniku se hodnotí jako vysoká a o investicích 

rozhoduje samostatný investiční útvar. 

Podstatné je přesně rozumět potřebám zákazníků, dobře tyto potřeby 

segmentovat podle trhů, a poté jim dodat výrobky rychleji než dříve. Špičkové 

analýzy trhu nám říkají, za jaké produkty a služby budou zákazníci ochotni 

platit. 

V oblasti globalizace  jsme ale stále pozadu, zejména na rozvojových 

trzích. Zaostáváme za konkurencí v působení v Číně, Indii a na Středním 

východě. Naše čtyři strategické obchodní jednotky vypracovávají plán 

rozvoje na další rok pro každou z těchto oblastí, abychom dokonale znali 

trhy, zajistili si správné produkty a služby, a maximálně využili 

implementovanou infrastrukturu. Příležitosti, které tyto nové regiony nabízejí, 

se dají využít mnohem lépe a rozšíření se na tyto nové trhy pomůže také ke 

zvýšení konkurenceschopnosti. 

Podnik zvyšuje svoji konkurenceschopnost na globálním trhu, a to 

především prostřednictvím zavádění nových procesů v oblasti technologií, 

nových forem řízení a lidských zdrojů, přispívajících ke zlepšení úrovně 

řízení v podniku. Budováním spolehlivých technologických harmonogramů 

pro nové produkty a služby, které zákazníky osloví, pomůže porazit 

případnou konkurenci. Podnik vždy dokázal nabízet lepší technologii než jiní, 

a bude v tom pokračovat dále. Výsledky práce v tomto směru dosud 

odvedené jsou povzbuzující. 

 

3. 3. Ekonomická situace podniku 

 

Ekonomickou situaci jsem posuzoval prostřednictvím těchto skupin 

ukazatelů: 

a) ukazatel výnosnosti 

ziskovost výnosů neboli zisková marže = ČZ / VÝNOSY 

ČZ – hospodářský výsledek za účetní období 

 

b) ukazatel aktivity 

obrat aktiv = VÝNOSY / AKTIVA 
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c) ukazatel zadluženosti 

podíl vlastního kapitálu na aktivech = VK / AKTIVA 

VK – vlastní kapitál 

 

d) ukazatel likvidity 

běžná likvidita = OA / KZ + KBÚ 

OA – oběžná aktiva 

KZ – krátkodobé závazky 

KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

 

Výše uvedené ukazatele jsou uvedeny v tabulce 3.3.1 a 3.3.2. 

Tabulka 3.3.1. Základní ukazatele podniku (tis. Kč) 

 2001 2002 2003 2004 

ČZ 37087 -27133 -24461 -670 

VÝN 406247 392848 520162 708442 

A 234662 452618 671660 861412 

VK 80232 53099 34429 28079 

OA 156724 226682 275638 312203 

KZ 57859 100739 93121 103962 

KBÚ 35000 0 0 0 

 

 

Tabulka 3.3.2. Poměrné ukazatele podniku (%) 

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 

Ukazatel 

výkonnosti 9,1 -6,9 -4,7 -0,09 

Ukazatel 

aktivity 173 86,7 77,4 82,2 

Ukazatel 

zadluženosti 34,2 11,7 5,1 3,2 

Ukazatel 

likvidity 168,8 225 295 300 
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Tržby v roce 2001 byly v posledním čtvrtletí do velké míry negativně 

ovlivněny teroristickými útoky z 11. září 2001. I tak tyto ekonomické výsledky 

společnosti umožnily výrazné snížení potřeby cizích zdrojů v průběhu roku    

a zároveň zahájení investičního programu nezbytného k zajištění vyšší 

produktivity a předpokládaného nárůstu výroby.  

 

V roce 2002 koupila firmu Mora Moravia americká společnost a naplno 

se rozběhl rozsáhlý investiční program ve snaze rozšířit portfolio výrobků. 

Důsledkem toho byl velký pokles zisku oproti předchozímu roku.  Vlivem 

událostí  po 11. září 2001 došlo k recesi leteckého průmyslu, což se i přes 

rychle narůstající počet výrobků projevilo stagnací tržeb. Dalším faktorem 

ovlivňujícím hospodářský výsledek  v roce 2002 byl pokles kurzu dolaru        

a jednorázové náklady, které společnost vynaložila na integraci interních 

procesů s novou mateřskou společností. 

 

V roce 2003 došlo  v důsledku investičního programu k nárůstu 

výroby, což se projevilo i v růstu tržeb o více než 50%. Vysoký podíl nově 

zaváděných výrobků, pokračující integrační aktivity a významné finanční 

náklady zabránily potvrdit tento pozitivní vývoj i v hospodářském výsledku 

společnosti.  

 

V roce 2004 pokračoval rapidní nárůst výkonů podpořený výrazným 

oživením trhu s leteckou technikou. Tržby společnosti vzrostly meziročně      

o 42%. To se projevilo pozitivně na hospodářském výsledku, ale díky poklesu 

kurzu dolaru společnost realizovala ztrátu.  

 

 Ukazatel výkonnosti tvoří základ efektivnosti celého podniku. Vypovídá 

o tom, kolik z celkových výnosů tvoří konečný zisk po zdanění. Rostoucí 

trend je příznivý, i když snížení nemusí být negativní, pokud rostou tržby. 

Ukazatel výkonnosti byl kladný pouze v roce 2001, kdy společnost dosáhla 

zisku. Nejnižší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2002 a od té doby v důsledku 

zvyšování tržeb a snížení ztráty postupně roste.  
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Ukazatel aktivity, resp. obratu celkových aktiv vyjadřuje vázanost 

celkového vloženého kapitálu. V roce 2002 se snížil, protože nakoupením 

investic (stroje, haly, zařízení atd.) vzrostl výrazně objem celkových aktiv při 

mírném poklesu tržeb. V dalších letech se drží na stejné úrovni, jelikož 

výnosy a aktiva rostou přibližně stejným tempem.  

  

Pojmem zadluženosti je vyjádřena skutečnost, že podnik používá 

k financování svých aktiv a činnosti cizí zdroje (dluh). Ukazatel zadluženosti, 

který je poměrem vlastního kapitálu k celkovým aktivům vyjadřuje míru 

financování aktiv podniku penězi akcionářů. Sníží-li se míra financování 

akcionáři, zvýší se podíl cizích zdrojů. Čím je tento ukazatel nižší, tím je 

zadluženost podniku vyšší. 

 

Likvidita přestavuje schopnost přeměnit aktiva do likvidní formy. To 

znamená schopnost rychle prodat nebo koupit určité komodity bez nebezpečí 

významné změny ceny. Ukazatel běžné likvidity je poměr mezi celkovými 

běžnými aktivy podniku a celkovými krátkodobými závazky.  Za ideální je 

považována hodnota 2:1, a vývoj od roku 2001 se stabilně pohybuje přibližně 

v tomto poměru. 

 

 

3. 4. Strategické řízení 

 

Vize a poslání:              

Vize a poslání hrají v podniku velmi důležitou roli. Jedná se o základní 

podnikové dokumenty, které naznačují, jak se firma chce chovat v blízké        

i daleké budoucnosti. Na jejich kvalitě závisí, jak bude podnik vnímán okolím, 

zaměstnanci, a jak efektivně budou zaměstnanci realizovat vytyčenou 

strategii.  Vize a poslání se tvoří s patřičnou pozorností a na základě 

kvalitního rozboru současného stavu.  V dnešní době to platí dvojnásob, 

protože každý podnik musí stále více uspokojovat zájmy svého okolí, které 

nejsou vždy v souladu s jeho. Ve vnějším prostředí organizace se totiž 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktiva&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodej&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koup%C4%9B&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komodita&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktiva&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1vazek&action=edit
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nacházejí stávající a potencionální zákazníci, kteří rozhodují o bytí či nebytí 

každého podnikatelského subjektu. 

 Vize jako dokument slouží především zaměstnancům podniku             

a investorům. Orientuje jejich postoje a chování tak, aby bylo v souladu 

s daným posláním. Je orientována do let 2007-2014 a zaměřuje se na to, 

kterým směrem se firma vydá.  

 Vytvoření vize je úkolem vrcholového vedení. Její kvalita mnoho 

napovídá o kvalitě a kompetentnosti top managementu, protože špatná vize 

značí, že vedení nesprávně shromáždilo a analyzovalo informace. Kvalita 

vize se velmi rychle projeví v hospodaření podniku. 

 Vize je formulována takto: V horizontu 5-7 let chce být firma 

konkurenceschopnou firmou na východoasijských a ruských trzích, na něž 

chce expandovat své obchodní aktivity. 

 

 Poslání na rozdíl od vize, která deklaruje, „čím chce podnik být“, 

říká,„proč existujeme“. Posláním společnosti je vytvoření co nejlepšího 

image, staví na dlouhé historii a velmi dobré tradici. Poslání obsahuje 

zejména tyto hodnoty:  

 úloha a význam v národním hospodářství a přínos pro místo, kde 

působí. 

 uspokojení potřeb zákazníka, vysoká jakost a spolehlivost produkce. 

 uspokojení vlastníků a investorů.  

 podpora rozvoje podniku, vývoj nových výrobků. 

 aktivní podpora péče o životní prostředí. 

 zabezpečit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Posláním společnosti je vyrábět komponenty pro letadla: deswiler, liner, 

combustor, curl assy, exhaust, grommet atd., což jsou součásti do sestav      

a podsestav pro letecké motory. 

Pro naplnění svého poslání si společnost vytkla následující cíle: 

 

Cíle společnosti 

Sledovaná společnost si nestanovuje sama vlastní cíle. Pozici cílů 

zaujímají stanovené metriky definované mateřskou společností, kterými se 

http://www.prosperita-ops.cz/o-spolecnosti/cile-a-poslani/#pro_naplneni_sveho_poslani_jsme_si_vytkli_nasledujici_cile
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produkce výrobní společnosti řídí. Dodržením přesně stanovených metrik, jež 

jsou rozpracovány do podoby měřitelných ukazatelů splnitelnosti cíle, je 

hodnocena úspěšnost společnosti vůči celkovým cílům mateřské organizace. 

Cíl, na který je kladen největší důraz: Dodávat tu nejlepší kvalitu, 

v požadovaném čase, bezpečně, konkurenceschopně a ziskově. 

 

Růst, kterého chce společnost dosáhnout zajišťováním špičkové 

služby zákazníkům každý den, a to v kvalitě, dodací lhůtě, hodnotě                 

i technologii, která je konkrétním zákazníkem očekávána.  Proto se klade 

velký důraz na motivaci všech zaměstnanců k neustálému zlepšování všech 

procesů, které k tomuto přispívají. Děje se tak nejenom formou mimořádných 

finančních odměn, jak na individuální a týmové úrovni, ale také týdenním 

zveřejňováním výsledků měření kvality a včasnosti dodávek za veškerá 

výrobní a servisní pracoviště, a to na domovské stránce intranetu. Tyto 

výsledky mají pracovištím připomínat, jak je důležité každý den plnit 

očekávání zákazníků. Jen tak můžeme dosáhnout dobrého jména a ještě 

lepší pověsti  a od stávajících zákazníků získávat další zakázky, což podpoří 

expanzi firmy. 

 

Produktivita – v této oblasti společnost hodně dokázala ve snižování 

nákladů. Na těchto výsledcích musí dále stavět a nabídnout produkty            

a služby za vysoce konkurenceschopné ceny. Každý rok produktivita musí 

stoupat. Ještě důležitější však je být lepší než konkurence v cenách produktů 

a služeb. V rámci strategického plánování každá z poboček loni dokončila 

nákladovou analýzu svých produktů a služeb v porovnání s konkurencí,        

a výsledným zjištěním často bylo, že není nejlepší. Nabídne-li produkty         

a služby za nejlepší cenu, bude moci růst i nabídnout vysokou užitnou 

hodnotu zákazníkům. To je další ze základních obchodních pravidel, na které 

nesmí zapomínat. Chystá se také opět zaměřit na omezení nepřímých 

nákladů. Společnost investuje ročně až 5 mld. USD do nepřímých výdajů – 

věcí jako služební cesty, porady, kancelářské zařízení, služby a spotřební 

materiál. 
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Řízení finančních zdrojů a volný kapitál umožňuje podniku 

investovat, realizovat akvizice, a zajistit vyšší hodnotu pro akcionáře. 

Chceme-li dosáhnout zlepšení v oblasti oběžného kapitálu - pohledávky, 

závazky a zásoby, klíčem budou stabilní procesy SIOP (plánování prodeje, 

zásob a provozu). Na toto se muší společnost zaměřit. Omezení oběžného 

kapitálu, nikoli však na úkor potřeb našich zákazníků, povede ke zlepšení 

provozní praxe a zlepšení celé společnosti. Nutná je však pomoc a zapojení 

všech. 

 

Zeštíhlení procesu výroby – společnost chce nadále pokračovat       

v procesech usnadňujících standardizaci a zjednodušení práce, zohlednění 

osvědčených zkušeností, zavádění mechanizace a současné zajišťování 

lepších služeb. Účinnost nástrojů roste s programem HOS – Operační 

systém Honeywell. Zavedení programu pomohlo ke stabilním a jednodušším 

procesům, ale je třeba umět nabytých možností využít ve prospěch 

společnosti. V příštích letech chce společnost nadále zvyšovat úsilí v rámci 

tohoto programu. Všichni zaměstnanci musí rozumět základům programu 

(certifikace „ Green Belt) a určité skupiny zaměstnanců – Konstrukce, 

Provoz, a vedení Honeywellu se budou muset vyškolit a certifikovat na „Black 

Belt. Odhaduje se, že aplikace HOS při úspěšné realizaci mohou přinést 

vylepšení poskytovaných služeb, takže je velice důležité je realizovat 

správně. 

 

Strategické cíle 

 

Strategické cíle, které podnik stanoví explicitně, jsou seřazeny podle stupně 

priorit takto: 

 Nižší náklady než konkurenti, 

 Kvalita produkce, 

 Průnik na nové trhy, 

 Pozice v odvětví. 

Strategické cíle podnik stanovuje na období 5-10 let.  

Co se týká finančních cílů, které podnik stanovuje explicitně, je lze seřadit 

podle důležitosti takto: 
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 Tržby, 

 Cash – flow, 

 Zisk. 

Podnik získává finanční zdroje pro rozvoj úvěry.  Finanční cíle jsou 

stanovovány na období 3-5 let. Náročnost cílů podniku je na úrovni 

vedoucích podniků v odvětví. Strategické řízení se v podniku uplatňuje jako 

pravidelný a ucelený proces, přičemž strategie je formulována explicitně na 

základě racionálních úvah. Hlavním rysem této podnikové strategie je 

orientace na růst podniku. Současná strategie je úspěšná, díky odvážnému   

a ctižádostivému vedení podniku - pozitivně se vyvíjí prodej a roste zisk. 

Strategickým řízením v podniku se zabývá vrcholové vedení. 

 

Strategické priority jsou oblasti (aktivity), jejichž rozvojem lze 

dosáhnout naplnění vize firmy a dosažení jejích strategických cílů. Mezi 

strategické priority patří: 

 rozvoj systému strategického řízení, 

 prodej a logistika, 

 personalistika, 

 organizace a řízení, 

 nákup a investice, 

 informační systémy. 

Z výše uvedených priorit jsem si vybral prodej a logistiku, nákup a investice, 

protože je shledávám nejdůležitějšími pro potřeby firmy.  

 

Strategická priorita - Prodej a logistika: 

Mezi dílčí kroky patří: 

- Proniknutí na nové trhy – firma Honeywell tuto dílčí operaci praktikuje 

od svého vzniku. Své pobočky má již v 98 zemích světa. Poslední 

pobočka se slavnostně otevřela koncem roku 2006 v Praze – Support 

Office Prague Business Centre. Do budoucna si firma přeje rozšířit 

výrobu např. v Číně, kde už jeden závod má  a na dalších levných 

asijských trzích. 
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- Analýza efektivnosti jednotlivých zákazníků a optimalizace portfolia – 

efektivitu jednotlivých zákazníků si firma kontroluje podle hodnoty 

uzavřených kontraktů za určité období. Zpravidla se provádí kontrola 

2x ročně. Nejlepší odběratelé mají výrazné slevy na nákup nebo jiné 

výhody dle konkrétní smlouvy. 

- Zavedení e-businessu – na svých internetových stránkách společnost 

nabízí obecné informace o firmě, v jakých odvětvích průmyslu 

produkuje, ale také o svých výrobcích. Se zavedením systému SAP 

v září 2007, na který postupně přecházejí všechny pobočky 

Honeywell, bude možné sdílet informace nejen na úrovni naší 

společnosti, ale bude možné propojení i s našimi zákazníky. Např. 

bude možné vidět ceník či zjistit aktuální zásobu konkrétního zboží. 

 

Strategická priorita – Nákup a investice: 

Cílem této strategické operace je snížení pořizovacích nákladů, 

optimalizace toku nakupovaných surovin. Podstatnou změnou je, že firma se 

snaží snížit své náklady spojené s nákupem surovin a nezaměřuje se na 

jednání s bezprostředním dodavatelem, ale systémově řeší problémy celého 

nákupního procesu jako jeden celek. Takto lze dosáhnout snížení nákladů, 

zvýšení spolehlivosti dodávek atd. Naše středisko Global Sourcing, které je 

samostatnou součástí úseku nákupu má za úkol monitorovat potenciální 

dodavatele materiálu, zajišťovat výběr, ověřovat kvalitu a získávat nové 

kontrakty s dodavateli, kteří vyhovují našim podmínkám, požadavkům a také 

mají jejich produkty potřebnou certifikaci kvality. V poslední době jsme získali 

významné dodavatele převážně z Polska a Ruska. Celý proces zabezpečuje 

společnosti dosahování nižší ceny, lepší kvality a mnohdy rychlejší dodávku 

konečnému zákazníkovi. 

 

Strategické operace pro naplnění cílů: 

Strategické operace jsou aktivity, směřující k naplnění mise firmy, 

dosažení její vize a splnění jejích strategických cílů. Jde o rozvojové 

operace, nikoliv běžně prováděné aktivity. Cíl strategické operace musí být 

formulován jasně, krátce a jednoznačně. Je taktéž třeba vždy od sebe odlišit 

prostředky nutné k dosažení cíle (jejichž naplnění svádí k ukončení 
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veškerých dalších nezbytných aktivit spojených s dalšími prostředky, jimž je 

třeba se věnovat) a cíl samotný. Pouze správně, přesně a konkrétně 

formulovaný strategický cíl může vést k úspěchu.  

Každá strategická operace má mít nejen svou literární předlohu, ale 

pro lepší přehlednost a snadnější zpracování úkolu je třeba vypracovat 

tabulky rozepisující strategickou operaci. Pro každou strategickou operaci je 

zpracován tzv. zadávací list. V hlavičce tabulky jsou především tyto údaje: 

název operace, odpovědný útvar, organizační jednotka, termín zahájení        

a ukončení operace, cíl operace, předpokládané náklady. Další část tabulky 

se týká vyjmenování dílčích operací a termínů jejich zpracování. 

Nositel strategické operace nese plnou zodpovědnost za řádné plnění 

operace. Členy týmu si po dohodě s vedením společnosti vybírá sám a to 

tak, aby operace byla řešena komplexně a v nejvyšší možné kvalitě. Práce 

týmu musí být řízena podle zásad zajišťujících maximální efektivitu jeho 

názorů. 

Pro snazší určení odpovědnosti se do hlavičky tabulky vždy uvede 

jmenný seznam osob odpovědných za realizace dané strategické operace     

a cíl operace. Tabulková forma má také výhodu při zpětné kontrole. 

Přehlednější forma šetří čas studia potřebný ke zjištění nezbytných informací 

a zda bylo všeho dosaženo. 

 

Náměty pro strategické operace pro naplnění cílů SC 1 až SC 6 jsou 

uvedeny v následujícím strukturovaném diagramu. 
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Vize 
V časovém horizontu 5-7 let se 

stát konkurenceschopnou firmou 
na trhu východoasijských a 

ruských zemí 

SC 1 
Upevnění pozice na 

stávajících trzích a průnik na 

nové trhy (Asie a Rusko) 

SC 5 

Snížení nákupní ceny  

SC 6 

Dosažení meziročního 
nárůstu zisku  

SC 4 

Zvýšení obratu  

SC 3 

Zajištění dodávek ve vysoké 
kvalitě při nízkých cenách 

SC 2 

Vyšší jakost dodávaných 
produktů  

Počet zákazníků 

Jakost a cena produktu 

Kontrola výrobků po 
každé výrobní operaci 

Smlouva s novými 
zákazníky 

Zvyšování kvalifikace 
pracovníků 

Objem tržeb 

Outsourcing 

Zákaznické výhody 

Nižší cena 

Využití množstevních 
slev 

Nalezení levnějších 
přepravců 

Optimalizace nákladů 

Přesnost a pružnost v 
dodávkách 

Optimalizace 
organizační struktury 
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3. 5. Analýza makrookolí 

 

Ekonomický růst má přímý dopad na úroveň příležitostí a hrozeb, 

před kterou je podnik postaven. Za poslední tři roky zaznamenala česká 

ekonomika vysoké tempo růstu, což umožňuje snadněji odolávat 

konkurenčním tlakům prostřednictvím zvýšené spotřeby. Vzhledem k tomu, 

že většina odbytu podniku směřuje do zahraničí, je však pro podnik 

důležitější ekonomický růst v těchto zemích. 

Úroková míra je v současné době na velmi nízké úrovni, což podniku 

umožňuje financovat svůj rozvoj s nízkými kapitálovými náklady. Toho 

společnost letos využila a začala na jaře stavět novou výrobní halu 

financovanou z úvěru.  

Pohyby devizového kurzu koruny mají na hospodaření podniku velký 

vliv, protože většina tržeb je inkasována v USD. Dlouhodobě posilující česká 

koruna má negativní vliv na konkurenceschopnost výrobků podniku na 

celosvětovém trhu.  

Nízká a stabilní míra inflace umožňuje přesněji předvídat budoucí 

vývoj výnosnosti z investic.  

Tempo technologických změn se zrychluje a zkracuje se tak 

průměrný životní cyklus výrobků. Proto se klade velký důraz na výzkum        

a vývoj nových technologií a jejich rychlou a efektivní aplikaci do výroby.   
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Konkurence 

 
v odvětví 

Substituty 

Nová konkurence 

Zákazníci Dodavatelé 

Konkurence 

v odvětví 

3. 6. Analýza mikrookolí  

 

Mezi hlavní faktory mikrookolí patří zákazníci, dodavatelé a konkurenti. 

 

Porterův Model 

Definuje postavení podniku v odvětví z hlediska 5 základních sil, které na něj 
působí. 
 
 

1. nová konkurence  
2. konkurence v odvětví 
3. zákazníci 
4. dodavatelé 
5. substituty 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nová konkurence: Jedním z hlavních problémů je loajálnost 

současných zákazníků vůči již existujícím a známým výrobkům. 

Tyto bariéry by mohl nový konkurent překonat jen za cenu 

vysokých vstupních investic, které by však značně ovlivnily jeho 

konkurenční pozici. Hrozbou je však pro firmu nově vznikající 

konkurence na asijských trzích. 

 

 Konkurence v odvětví: Současná konkurence v odvětví je 

slabá, nicméně firma disponuje velmi cennými silnými 

stránkami. Při jejich plném využití může obstát                           

v budoucím konkurenčním boji. 
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 Dodavatelé: Dodavatelské zázemí firmy je na vysoké úrovni. 

Současní dodavatelé jsou kapacitně schopni uspokojit jakékoliv 

požadavky a to v jakémkoliv rozsahu. Dokonce ze současné 

spolupráce vyplývá i budoucí snížení nákladů díky nižším 

cenovým sazbám z rozsahu odebraných surovin. 

 

 Zákazníci: Hlavním odběratelem je mateřská společnost, která  

odebírá produkty průběžně během celého kalendářního roku. 

Dalšími odběrateli jsou odběratelé v ČR a Německu, kteří 

z celkového objemu produkce firmy tvoří asi 15%.  

 Substituty: V leteckém průmyslu, jelikož se jedná o specifickou 

výrobu, která podléhá četným certifikacím a značnému utajení 

je zde značně problematické, ba přímo nemožné nahradit tento 

výrobek substitutem vyhovujícím americkým normám. 

 

 

3. 7. Interní analýza 

Jednou z hlavních činností, kterou se zabývá interní analýza je 

materiálové hospodářství. To zahrnuje nákup materiálu a surovin, 

plánování výroby a její řízení, řízení kvality, distribuci hotových výrobků. 

Všechny oblasti mají svou důležitost, protože jejich prostřednictvím může 

firma dosáhnout snížení nákladů i zvýšení kvality svých výrobků. 

Jednoznačně zde platí, že dobrá pověst o kvalitě výrobků i nízké náklady 

vedou k vyššímu podílu na trhu a tedy i k vyšším ziskům. Vyšší kvalita přitom 

úzce souvisí s nižšími náklady - jednak podniku odpadají náklady na výrobu 

zmetků   i na jejich opravy a odpad.  

Podstata materiálového hospodářství spočívá v tom, že vstupy jsou od 

dodavatelů dodávány do výroby právě v okamžiku, kdy jsou potřeba („just in 

time“). Integruje v sobě nákup materiálu, plánování a řízení výroby a prodej. 

V tradiční organizaci jsou tyto činnosti odděleny, což vede k vyšším 

nákladům.  
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Další důležitou funkcí jsou investice a rozvoj.  Společnosti zatím 

realizovala v roce 2006 množství převážně menších investičních akcí. 

Většina z nich měla za cíl rozšíření kapacit pro zabezpečení nárůstu výroby    

a zároveň zvýšení produktivity. To se projevilo hlavně v oblasti posílení CNC 

obrábění a lisování.  Bylo také rozhodnuto o novém uspořádání výrobních 

prostor v rámci projektu „štíhlá výroba“. V rámci tohoto projektu byla 

pracoviště uspořádána do tzv. améb, dle druhu výrobků či činností, které 

provádí. Od tohoto projektu se očekává výrazné zkrácení průběžných dob ve 

výrobě, snížení potřeby pracovního kapitálu a celkové zvýšení produktivity 

firmy. Další významnou investiční akcí je zakoupení laserového zařízení 

Laserdyne 790 a vakuové pece. Obě tyto investice výrazně rozšířily kapacitu 

výroby a umožnily tak další navýšení produkce v oblasti leteckých dílů. 

Řízení lidských zdrojů je rovněž velmi důležité. Základními cíli 

strategie řízení lidských zdrojů je řídit lidské zdroje tak, aby zaměstnanci byli 

co nejlépe využiti a bylo dosaženo co největší produktivity a jednak 

dosáhnout souladu mezi zájmy lidí a podniku z krátkodobého                          

i z dlouhodobého hlediska. Z hlediska vyšší produktivity není asi třeba 

připomínat, že nízká produktivita zvyšuje náklady a snižuje schopnost 

konkurovat. Sladění zájmů jednotlivých zaměstnanců se zájmy a cíli firmy 

pak vytváří předpoklady pro to, aby zaměstnanci vzali úsilí firmy za své, aby 

aktivně přicházeli s vlastní iniciativou, aby usilovali o snižování nákladů apod.  

Výrazný nárůst aktivit společnosti od roku 2001 a její plánovaný růst 

v dalším období vytvářel velkou potřebu najímání kvalifikovaného personálu, 

v oblastech obrábění na CNC strojích, svařování a především technologie. 

Výroba dílů leteckých motorů a technologické zvláštnosti s ní spojené 

vytvářejí potřebu rozsáhlého školení a zapracování nově najímaných 

pracovníků. Prioritou společnosti není jen nábor kvalifikovaného personálu, 

ale především jeho odborný růst a udržení, a to hlavně díky 

zaměstnaneckým výhodám, jako je například výuka anglického jazyka pro 

všechny zaměstnance. 

Poslední významnou funkcí, u které se zastavíme, je informační 

systém. Současnou dobu můžeme označit za dobu informací. Většina firem 
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již zvládla vybudování svých vlastních informačních systémů. Dalším krokem 

bude jejich propojení s informačními systémy dodavatelů, odběratelů              

a dalších obchodních partnerů, což pravděpodobně povede ke globalizaci 

obchodní nabídky a výběru, personalizaci produktů a služeb, zrychlení 

reakce na požadavky zákazníka, zlevnění obchodních transakcí, vývoji 

nových výrobků a služeb. 

Cílem výrobní (produkční) funkce je vyrábět s nízkými náklady 

konkurenceschopné výrobky, které mají pro zákazníka hodnotu. Existují čtyři 

hlavní faktory, které určují silné a slabé stránky produkce: míra 

hospodárnosti, zkušenostní efekt, efekt životního cyklu a pružná výrobní 

technologie. Míru hospodárnosti můžeme vyjádřit kupříkladu podílem veličin 

příjmy a náklady, respektive zisk a náklady. Hospodárnost skutečně ukazuje, 

zda-li je podnik schopen dosáhnout, co největších příjmů s co nejmenšími 

náklady.  

Zkušenostní efekt souvisí s mírou hospodárnosti a vyjadřuje, že po 

získání určitého stupně zkušeností lze každou další jednotku vyrobit s nižšími 

(respektive nerostoucími) náklady. Zkušenostní efekt má celou řadu příčin. 

Patří k nim např. specializace, která zvyšuje profesionalitu pracovníků, 

výrobková standardizace, inovace, lepší využití výrobních postupů, změny ve 

struktuře zdrojů apod.  

Pružná výrobní technologie potom využívá kombinaci výhody nízkých 

výrobních nákladů na jednotku u hromadné výroby a schopnosti kusové 

výroby přizpůsobit se konkrétním požadavkům zákazníka.  
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3. 8. SWOT analýza 

 

Na základě porovnání výsledků analýz makro a mikrookolí podniku byl 

sestaven tento přehled ukazatelů SWOT analýzy, které jsem vybral z mnoha 

aspektů za nejdůležitější.  

 

Vnitřní 
činitelé 

Silné stránky 
Strengths 

Slabé stránky 
Weknesses 

1. vysoká kvalifikace pracovníků 
2. vysoká kvalita a široký sortiment 
3. dlouhodobě  dobrá image firmy 
4. finanční síla 
5. nízké náklady na pracovní sílu 
6. žádná konkurence v regionu 

1. nedostatečný počet nových 
kvalifikovaných pracovníků na 
trhu práce 

2. poměrně zastaralé výrobní 
zařízení 

3. nižší produktivita práce 
4. nedostatečná komunikace mezi 

vedením a zaměstnanci 

Vnější 
činitelé 

Příležitosti 
Opportunities 

Hrozby 
Threats 

1. prostor pro expandování 
2. ekonomický růst v EU 
3. snížení cen u dodavatelů 

materiálu v důsledku jejich 
slabé vyjednávací pozice  

1. konkurence z Asie 
2. nedostatečná likvidita současných 

odběratelů 
3. rostoucí kurz koruny vůči dolaru 
4. zrychlení růstu mezd 

 

Co se týče mnoha aspektů, jako je například kurz koruny či míra  

likvidity odběratelů, není v možnostech podniku je nijak ovlivnit. Případné 

hrozby  se bude muset podnik snažit vykrývat svými silnými stránkami, které 

dle mého názoru převažují. Rovněž by se měl snažit odbourávat své slabé 

stránky, které je schopen ovlivnit, např. pokračovat v investicích do obnovy 

výrobního zařízení a vylepšit komunikaci v rámci firmy.  
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4. Doporučení pro podnik 

 Na základě analyzování dostupných informací ze všech možných 

oddělení v podniku byly vyhodnoceny následující oblasti, které by měly být 

neustále zlepšovány. Důvodem tohoto neustálého zlepšování je hrozba toho, 

že se zastaví růst firmy, nebudeme vyrábět nové dílce, naše dílce bude 

vyrábět někdo jiný, že budeme horší než ostatní. To by mělo za následek 

dopad na zaměstnance, jejich rodiny a celý region.  

 

Byly vybrány konkrétní akce v daných oblastech pro dosažení 

zlepšení ve včasnosti, kvalitě, zásobách, nákladech a bezpečnosti práce      

a dosažené výsledky udržet:  

Výroba  

- vzdálenosti a dlouhé čekání dílců u strojů neumožňuje tok, řešením je 

rozmístění strojů podle nejčastěji opakovaného sledu procesů 

- nejsou viditelně označená úzká místa a zásoby, řešení: vizualizace úzkých 

míst, zásob a jejich stáří 

- dlouhé seřizovací časy, řešení: redukce a standardní postupy pro 

seřizování 

Tok materiálu 

- rozjíždění výroby ve velkých dávkách bez ohledu na skutečnou spotřebu     

u zákazníka, řešení: zavedení tahu, rozjíždění na základě spotřeby 

- velké zásoby surového materiálu, řešení: řízení dodávek od zákazníka na 

základě naší skutečné spotřeby 

Organizace 

- nedostatečná komunikace (informace a výsledky) mezi vedením                 

a zaměstnanci, řešení: vytvořit komunikační plán a ověřování zpětné vazby  

- vedoucí nekomunikují návrhy zaměstnanců na zlepšení, řešení: rozšíření    

a zlepšení systému návrhů a zainteresování vedoucích na zjišťování návrhů 

od zaměstnanců 

- nedostatečné hodnocení zaměstnanců způsobuje stejný přístup bez ohledu 

na jejich výkonnost a to má za následek demotivování těch, kteří podávají 

dlouhodobě vynikající výsledky, řešení: bude vytvořena standardizovaná 
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práce pro vedoucí, která zabezpečí provádění hodnocení a komunikaci se 

zaměstnanci přímo na pracovišti včetně rychlého řešení problémů 

Finance 

- není vyhodnocována ziskovost jednotlivých dílců, řešení: vytvoření výstupu 

v informačním systému a procesu pro pravidelné vyhodnocování 

- nejsou vyhodnocovány ukazatele pro náklady a stáří zásob na amébách      

a cíle oddělení nejsou provázány tak, aby podporovaly úspěšnost výrobních 

améb, řešení: zavedení jednotného systému ukazatelů a jeho vizualizace, 

schůzky jednotlivých oddělení s týmem vedoucích améb za účelem zlepšení 

podpory a stanovení cílů oddělení 

 Zde jsou uvedeny další projekty, na které je z hlediska priorit 

společnosti kladen největší důraz: 

 zkrácení průběžné doby a snížení nákladů, 

 převedení kontrolních prací na operátory, 

 snížení nákladů na zmetky a opravy, na nakupované nástroje, na 

režijní materiál, 

 odprodej a použití nepotřebných nástrojů, 

 zvýšení produktivity zavedením vícestrojové výroby. 
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Závěr 

 

V této bakalářské práci je vysvětlena problematika strategické analýzy 

ve vybraném strojírenském podniku. V teoretické části je vysvětleno, jak se 

tvoří strategická analýza, jaké jsou její cíle a uplatnění v praxi. Dále jsou zde 

rozebrány analýza makrookolí, která se zabývá faktory, které působí na firmu 

na makroúrovni. Je zde popsána Pest analýza, která je k této analýze 

používána. Je založena na uvědomění si politických, ekonomických, 

sociálních a technologických faktorů, které ovlivňují vnější prostředí podniku. 

Další důležitou podkapitolou je analýza mikrookolí, která přibližuje 

problematiku analýzy konkurenčních sil. Zde je nejčastěji používanou 

metodou Porterův model pěti sil, který identifikuje vlivy působící na ziskovost 

v daném odvětví, ve kterém podnik působí. Teoretická část je zakončena 

vysvětlením problematiky interní analýzy. Jedná se o analýzu vnitřních zdrojů 

a konkurenčních schopností podniku, tj. jak je podnik schopen nejpružněji 

reagovat na hrozby a příležitosti vznikající v jeho okolí. 

 Další kapitolou je charakteristika podniku, která se již věnuje 

konkrétním informacím o struktuře vybrané společnosti. Praktická část 

obsahuje také vyhodnocení dotazníku, kdy z důvodu neposkytování interních 

informací, které podléhají přísnému utajení, nebyly získány všechny potřebné 

podklady pro úplné zpracování v dalších částech. Nejdůležitější jsou kapitoly 

rozebírající jednotlivá oddělení – prodej, nákup, plánování, technologie, 

výroba a další. Práce pokračuje strategickou analýzou podniku, kde je 

přiblížena konkurenceschopnost podniku, jeho výkonnost prostřednictvím 

poměrových finančních ukazatelů. Následuje analýza mikrookolí, kde je 

aplikován Porterův model pěti sil. Dále pak makrookolí  firmy a interní 

analýza, kde jsou popsány hlavní činnosti jako je materiálové hospodářství, 

investice a rozvoj, řízení lidských zdrojů, informační systém a výrobní funkce.  

Před samotným závěrem bakalářské práce je uvedeno krátké shrnutí 

všech důležitých poznatků a na základě jejich vyhodnocení zpracováno 

doporučení pro budoucí zlepšení ve vedení podniku, čím by se měl zabývat, 

aby eliminoval svoje náklady a přitom dosahoval stále většího zisku a také 

celkového rozvoje. 
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Nebylo snadné tuto strategickou analýzu vytvořit vzhledem 

k nedostatečným informacím – mnohé z údajů nejsou volně dostupné a jiné 

jsou firmou považovány za vysoce citlivé, tudíž nezveřejnitelné. 
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 Seznam použitých zkratek 

 

ČZ – hospodářský výsledek za účetní období 

VK – vlastní kapitál 

KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

KZ – krátkodobé závazky 

OA – oběžná aktiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


