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1 Úvod 

 

Svět kolem nás je v neustálém pohybu. Rostoucím tempem přibývá 

nových příleţitosti, hrozeb a doslova kaţdý den přináší nové události. Často 

si tyto změny plně neuvědomujeme a nevěnujeme dostatek času na jejich 

sledování. Stále si mnoho podnikatelských subjektů a také z nás občanů, 

dostatečně nezvyklo na globální charakter současného světa, na jeho 

důsledky a dopady pro firmy.  

Společnosti, které na tyto změny odpovídajícím způsobem nereagují či 

se nepřipravují, však nemohou přeţít ve stále stupňující se konkurenci na 

trhu. Ve skutečnosti existují určité podnikové principy a procesy, na nichţ 

musí být úspěšná firma 21. století zaloţena.  

Jedním z hlavních podpůrných nástrojů pro zlepšení efektivnosti 

chodu podniku je analýza konkurenceschopnosti. Je ţádoucí přistupovat 

k této problematice obezřetně a zodpovědně, protoţe dosaţené výsledky 

mohou ve velké míře budoucí vývoj podniku ovlivnit. 

Zvolené téma diplomové práce je konkurenceschopnost podniku  

Cílem diplomové práce je na základě vybraných metod posoudit 

konkurenceschopnost podniku v leteckém průmyslu. Název společnosti není 

publikován z důvodu nesouhlasu vedení podniku s uvedením jeho názvu 

v diplomové práci, a proto bude dále označován jako společnost XYZ s.r.o.. 

 Dále se v práci chci zabývat hledáním konkurenční výhody oproti 

jiným podnikům a pomoci zjištěných informací nastolit návrhy a doporučení, 

které by vedly k upevnění a posilnění postavení firmy na trhu. Důleţitý 

předpoklad pro vypracování diplomové práce je dostupnost informací ze 

společnosti a pracování s faktem, ţe společnost nezhodnotím z globální 

perspektivy, ale v rámci trhu v České republice. 

Práce bude tvořena ze dvou částí – teoretická a praktická. Teoretická 

část bude zaměřena na charakteristiku vybraných metod a analýz, pomocí 

kterých je bude moţné aplikovat spolu se získanými informacemi z podniku 
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do praktické části. Mezi tyto metody patří Pestle analýza, Porterův model 5-

konkurenčních sil, Model IDINMOSU, SWOT analýza. 

Pro správné zjištění důleţitosti konkurenceschopnosti společnosti je 

nutné pochopit současné a budoucí výkyvy v chodu podniku. Proto poznatky 

v teoretické části poukazují na celkový přehled a metody, dle kterých bude 

podnik sledován, a na základě výsledků z jednotlivých analýz  budou 

sestaveny návrhy a doporučení pro společnost.  

Výsledkem diplomové práce bude propojení teoretických znalostí a 

vědomostí s praktickým vyuţitím analýz a dostupných informací. Na základě 

výsledků bude moţné sestavit konkurenční výhody, které mohou vést k 

novým cílům a poznatkům, které by mohly částečně přispět k vylepšení 

stávající strategie společnosti.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 KONKURENCE 

 

Konkurence vznikla poprvé tehdy, kdyţ se v daném ţivotním prostředí 

objevily dva ţivé organismy, které měly stejné nebo podobné nároky v daném 

čase na obsazení stanoviště, vyuţívaly ke svému ţivotu stejné nebo podobné 

zdroje potravy, vody, energií a měly stejné nebo podobné ţivotní projevy a 

potřeby. 

Pojem konkurence má širší záběr, a to nejen ekonomický, ale rovněţ 

sociální, kulturní, etický, politický atd. Podkladové materiály definují 

konkurenci jako „situaci na trhu, kde se prodejci výrobků a služeb snaží 

nezávisle na sobě získat přízeň kupujících, a to s cílem zajistit si konkrétní 

podnikatelský záměr např. zisk, podíl na trhu. Konkurenční soutěžení mezi 

firmami je uskutečněno na základě cen, jakosti produktu, dalších služeb, které 

pozitivně hodnotí. Spravedlivá konkurence je klíčovým pilířem trhové 

ekonomiky“. Jiné podklady vystihují pojem konkurence jako soupeření, 

soutěţení, případně hospodářskou soutěţ apod. Z mikroekonomického 

hlediska je konkurence rivalita mezi prodejci a kupujícími stejného 

zboţí. [2] 

Kvantitativní parametry i kvalitativní ovlivnění konkurenční síly 

kaţdého konkurenta jsou závislé na celé řadě vzájemně se prolínajících 

faktorů, působících v odvětví, jak na jeho strukturalizaci, tak i na 

časoprostorové rozloţení konkurence a konkurenceschopnosti. [2] 

Působící faktory lze rozdělit podle několika hledisek. Prvním z nich je 

rozdělení na makroekonomické a mikroekonomické. Druhým a ještě 

významnějším členěním faktorů, ovlivňující konkurenci v odvětví, je jejich 

marketingové rozdělení podle sedmi skupin konkurentů vyskytujících se v 

daném odvětví. Podle tohoto rozdělení lze vyčlenit faktory: 
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 informační konkurence (působí na schopnost získat a pracovat 

s nezbytnými informacemi a daty na straně producenta), 

 dodavatelské konkurence (působí na dohadovací schopnost s dodavateli 

v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů) 

 konkurence získávání finančních zdrojů pro výrobně distribuční cyklus 

(působí na schopnost generovat a mobilizovat finanční zdroje pro 

všechny operace nutné pro aktivní, úspěšný a efektivní konkurenční boj), 

 vzniku nové konkurence (limitují schopnost vstupu nových konkurentů 

do odvětví) 

 vzniku substituentů z meziodvětvové konkurence (určují parametry hrozby 

substitucí konkurentů z jiných odvětví) 

 konkurenčního soupeření stávajících konkurentů v odvětví (definují 

vzájemný konkurenční boj v komoditní a odvětvové konkurenci). 

 

Šest výše uvedených faktorů působí vţdy na sedmou skupinu, tj. 

producenta. Je však samozřejmostí, ţe skupiny faktorů působí nejenom na 

producenta, ale také vzájemně mezi sebou. [2] 

 

2.2 SUPERKONKURENCE 

 

Pojem superkonkurence patří do skupiny základních rozvojových 

tendencí, které v následujících letech velkou pravděpodobností ovlivní vývoj 

světa. Mezi tyto základní rozvojové tendence dále patří informatizace, 

superturbulence, intelektualizace ve vyspělých zemích, rozmanitost, 

militantnost, genetizace, ekologizace vs. devastace, miniaturizace, globalizace. 

[9]     

 „Společnost nadbytku má nadbytek podobných firem, podobných lidí 

s podobným vzděláním, majících podobné nápady, vyrábějící podobné věci za 

podobné ceny v podobné kvalitě.“ [9, str. 38]     

 

Moţnost vysvětlení pojmu superkonkurence můţe napomoci tato 

zmíněná věta. Jde o nalezení absolutně nové koncepce, nových výrobků, 
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nového směru v rámci celého světa. Lze také stručně formulovat pojem 

superkonkurence takto: 

 

 Nasycení trhů, vyplývající z ukončené poválečné rekonstrukce světa 

 Omezení ozbrojení a nový charakter přerozbrojování armád 

 Rozvoj asijských států a jejich masový nástup na světové trhy  

 Růst produktivity práce a osvojování nových technologií 

 Neustálé budování nových kapacit v celosvětovém rozsahu 

 Slabá kupní síla rozvojového světa 

 Sniţování přepravních nákladů a snadná dopravní dostupnost všech 

světových teritorií 

 Zdokonalení metod marketingu 

 Agresivní podpora prodeje a strategie firem [9]     

 

2.3 KONKURENCESCHOPNOST 

 

Konkurenceschopnost je pozitivní vlastnost konkurenta a jeho 

výsledný projev interakce se širokým spektrem konkurentů 

v konkurenčním prostředí. 

Konkurenceschopnost je tak výsledkem působení konkurenčních sil 

konkurentů v konkurenčním prostředí.  

Konkurenceschopnost lze definovat jako vlastnost, která 

podnikatelskému subjektu napomáhá uspět v soutěţi s jinými 

podnikatelskými subjekty. Je zřejmé, ţe uspět můţe ten, kdo správně vyuţije 

svou konkurenční výhodu. [2] 

Integrace evropských trhů a ekonomických struktur společně s 

existujícími novými trendy v evropském a světovém hospodářství činí 

podnikatelské prostředí proměnlivým, nejistým a vyţadujícím pruţný 

kreativní přístup všech hospodářských subjektů v něm působících. Jedním z 

předpokladu úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy na současných trzích 
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je dobrá znalost prostředí a nových ekonomických trendů, které ve 

společnosti působí. 

Mezi tyto hlavní trendy současnosti patří: 

 

 globalizace, 

 regionalizace a lokalizace, 

 rostoucí význam národních kultur, 

 rozvoj informačních technologií, 

 masová kustomizace, 

 reengineering. [11]     

 

V současnosti se podniky na trhu musí potýkat s rychlými 

technologickými změnami, vysokou nasyceností trhu a neustále stoupajícími 

nároky na ochranu ţivotního prostředí. Přizpůsobení se těmto faktorům je 

rozhodujícím hlediskem pro měření schopnosti, protoţe je nutné se rychle 

přizpůsobit vyvíjecí se ekonomické realitě. 

Evropské podnikatelské prostředí je velmi proměnlivé a dynamicky se 

mění. Proto musí podnikatelské subjekty zvaţovat i předpokládané aktivity a 

reakce konkurence. Proto ještě před rozhodnutím o budoucí strategii musí 

management firmy věnovat dostatečnou pozornost následujícím 

skutečnostem vyplývajícím z konkurenčního prostředí: 

 

 základním kompetencím konkurence, tj. oblastem, ve kterých jiná firma 

prokazuje takovou konkurenční výhodu, která má trvalý charakter a 

nelze ji eliminovat, 

 reakce ze strany konkurence jako protiakce na aktivity naší firmy, 

 zdroje konkurence, které určují její schopnost a sílu reagovat na trţní 

situaci a stanovit novou strategii 

 firemní kultura, která je vyjádřena mimo jiné v chování konkurence, 

dodrţování principu podnikatelské etiky, v ochotě vstupovat do 

strategických spojenectví atd. [6]     
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Pokud chce být firma úspěšná v silném konkurenčním prostředí, 

potom by pro ni mělo mimo jiné platit, ţe:  

  

 zná své zákazníky, 

 pro její prodej není rozhodující cena jejího produktu/sluţby, 

 její produkt/sluţba je zákazníky odlišitelná od nabídky konkurence, 

 nikdy nepouţívá unfair triků ke zvýšení prodeje, 

 má jasný plán marketingových komunikací se svými zákazníky, 

 nemělo by se stát, aby její dlouholetý zákazník nevěděl, co vše firma 

nabízí. [4] 

 

2.3.1 Konkurenční výhoda 

 

Konkurenční výhoda vychází z konkurenceschopnosti firmy, protoţe je 

to vlastnost, která podnikatelskému subjektu dovoluje uspět 

v konkurenčním prostředí s jinými subjekty. Být úspěšným v tomto 

prostředí, musí subjekt vykazovat schopnost uplatnit konkurenční výhodu a 

získat převahu nad svými konkurenty. Proto být trvale konkurenceschopný 

znamená pro firmu vymodelovat konkurenční výhodu rychleji, neţ stačí 

zaujmout stejné stanovisko jiný. [6] 

Podnikatelské subjekty se snaţí zaměřit na aspekty konkurenčních 

výhod přispívajících k: 

 

 konkurenceschopnost výrobků a sluţeb, 

 konkurenceschopnost firmy na trhu, 

 konkurenceschopnost oboru jako zdroj zhodnocení kapitálu. 

 

Pro potřebu objektivního posouzení situace firmy je také nutné 

analyzovat její současné postavení, její kapacity a schopnosti. Pokud se 

firma sama sebe ptá, co je potřeba udělat proto, aby byla úspěšná a 

konkurenceschopná v nových podmínkách, musí si nejdříve objektivně 

odpovědět na otázku, kde v současnosti je a jaké jsou její zdroje. Jen při 



- 8 - 
 

znalosti odpovědi na tuto otázku můţe najít relativní výhody firmy vůči 

existující či potenciální cesty k získání konkurenční výhody. Relativními 

výhodami mohou být vlastnictví moderní technologie, niţší náklady výroby, 

pruţné, kvalitní a spolehlivé zásobování, vysoká image produktu atd. 

Konkurenčními výhodami se mohou tyto relativní výhody stát v okamţiku, 

kdy se stanou přitaţlivými pro cílové trhy a současně je tato výhoda 

udrţitelná v delším časovém horizontu. [4]  

Konkurenční výhoda je vytvářena a udrţována prostřednictvím vysoce 

lokalizovaného procesu. Rozdíly národů ve struktuře hospodářských odvětví, 

hodnotách, kultuře, institucích a historii přispívají vysokou mírou ke 

konkurenčnímu úspěchu země. Je proto ţádoucí těmto prvkům věnovat 

zvýšenou pozornost a dále je rozvíjet. Je jisté, ţe společnost s dobře 

vyvinutými institucemi, vysokou vzdělaností a kladným vztahem ke kultuře a 

své historii bude vnímána atraktivněji.  

 

2.4 TRANSNACIONÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

 

Pojem transnacionální podnikání či podnik není všeobecně přijat a 

ustálen do zjednodušené definice, kde by nastínila určitá pravidla tohoto 

podnikání. 

 Přesto převládá pojetí, které lze charakterizovat tak, ţe jde o 

organizaci, korporaci, podniky bez ohledu na formu vlastnictví, které je 

zaloţeno v různých zemích a vzájemně propojeno tak, ţe jedna nebo více 

z nich můţe vyvíjet významný vliv na činnost druhých, zvláště s ohledem na 

společné vyuţívání integrovaného potenciálu (zejména technologií, zdrojů a 

znalostí) za účelem dosaţení kladného synergického efektu (resp. globální 

přidané hodnoty) celku, ve prospěch kontrolující sloţky (mateřské 

společnosti). [5] 

Toto pojetí rovněţ naznačuje zcela odlišné chápání podniku oproti 

standardnímu podnikohospodářskému pohledu. Nová definice podniku 

právní a organizační formu, případně místní příslušnost k regionu nebo 
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státu chápe jako určitou racionální strukturalizaci transnacionálního 

podniku, který jako celek je nositelem společné identity, integrity, suverenity 

a mobility. 

 

Obr.2.1  Pilíře transnacionálního podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] 

 

Forma je typická pro globální outsourcingového podnikání. Tedy 

mateřská společnost či ústředí je např. působí v zemi vzniku společnosti a 

následné dceřinné společnosti jsou „rozsety“ např. v zemích (regionech), 

které mají charakteristické znaky pro globalizační tok investic: 

 Spotřebitelský trh 

 Levná pracovní síla 

 Moţnost pro navázání nových vztahů s partnery 

 Vysoce kvalifikovaná pracovní síla 

 Moţnost outsourcingu 

 Akviziční příleţitost 

 Aktivita spojená s výzkumem a vývojem 

 Efektivní zásobovací řetězec [5] 

 

Největší příjemci přímých zahraničních investic jsou USA, Čína a země 

Eurozóny. 

 

 

Transnacionální 

podnik 

   Kontrolní vliv 

mateřské společnosti 

    Fyzické umístění 

jednotek v zahraničí 

 Možnost společného 

užívání a přesunu 

potenciálu 
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2.5 ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI 

 

Zjištění konkurenceschopnosti podniku je hledání jeho konkurenčních 

výhod a potenciálů. Metody analýzy, které budou napomáhat v nacházení 

patřičných výhod, jsou představeny níţe. 

 Hledání konkurenční výhody a potenciálu je hlavním cílem této 

analýzy. Metodami, kterými tato analýza bude praktikována, je moţné zjistit 

působení konkurenční sil a na základě výstupných informací budou 

doporučeny návrhy pro případné doplnění stávající strategie. 

 

      2.5.1   Analýza makroprostředí 

 

Představuje celkový rámec politicko-právního, ekonomického, sociálně 

demografického a technologického spektra, v němţ se podnik pohybuje. 

Takové vlivy mohou v dané oblasti významně působit na efektivnost podniku 

a na jeho úspěšnost. Rozdílná úroveň schopnosti jednotlivých podniků 

vyrovnat se s těmito vlivy, aktivně na ně reagovat, často představuje zcela 

zásadní faktor ovlivňující úspěšnost podniku. 

Na prvním stupni zkoumá analýza faktory a tendence vzdáleného 

okolí, které leţí zpravidla mimo oblast aktivního vlivu podniku. Makrookolí 

zahrnuje vlivy a podmínky, jeţ vznikají mimo podnik a obvykle bez ohledu na 

jeho konkrétní chování. Ale to neznamená, ţe pro podnik tyto informace 

nejsou důleţité, ba naopak mohou tyto poznatky přispět k tvorbě firemní 

strategie. Podnik zde prakticky nemá bezprostřední moţnost aktivně stav 

tohoto okolí ovlivňovat, můţe však svým rozhodováním na ně aktivně 

reagovat, připravit se na určité alternativy, a tím ovlivnit nebo změnit směr 

svého vývoje.  

Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, které na podnik působí na 

makro-úrovni. K tomuto účelu bude v práci pouţita metoda PESTLE analýza. 
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22..55..11..11    PPeessttllee  aannaallýýzzaa        

 

Je to analýza, která dělí vlivy makrookolí do čtyř základních skupin. 

V kaţdé z těchto základních skupin jsou zahrnuté faktory makrookolí, které 

různou měrou ovlivňují podnik. Základní úlohou PESTLE analýzy je 

identifikovat oblasti, u kterých by jejich změna mohla mít dopad na podnik a 

pokusit se odhadnout k jakým změnám můţe dojít.  

Cílem této analýzy není vypracovat úplný seznam faktorů, protoţe 

jejich důleţitost pro jednotlivé podniky se můţe lišit, a proto je důleţité 

rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro daný podnik. Její výsledky se 

promítají do dalších částí strategické analýzy, například do SWOT analýzy. 

Analýzou těchto faktorů je moţno dosáhnout:  

 

 Zjištění budoucích potenciálů, 

 Získání potřebných informací k dalším důkladným analýzám, 

 Identifikace změn v dlouhodobém měřítku, 

 Určení externích vlivů na podnik. [10] 

 

Mezi tyto klíčové součásti makroprostředí můţeme zařadit faktory: 

 

1. Politické faktory představují pro podnikatelské subjekty významné 

příleţitosti, ale také ohroţení.  Mezi tyto vlivy patří:  

   

- soustavu zákonů, předpisů, různá omezení činnosti, 

- normy v oblasti cenové, vývozní a dovozní, protimonopolní, mzdové, 

obchodní. 

Existence velkého mnoţství omezení, zákonů, norem apod. omezuje 

prostor pro řádné podnikání a významně můţe ovlivnit rozhodování podniku. 

 

2. Legislativní faktory jsou úzce spjaty s podnikem, protoţe různé 

zákony a normy ovlivňují chod společnosti. Ty faktory právně ošetřují 
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působení podniku na ochranu ţivotního prostředí, práv, značek, autorských 

práv a etiky podnikání.  

 

3. Ekonomické vlivy jsou ovlivněny rozvojem a stavem ekonomiky 

v daném státě.  Mezi hlavní faktory, které plynou z ekonomické podstaty a 

setrvání podniku na trhu jsou: 

 

 Míra inflace  Směnný kurz 

 Úroková míra  Dostupnost úvěrů 

 Míra nezaměstnanosti  Výše důchodů a cen 

 Ekonomický růst země  

 

Trend těchto ukazatelů můţe pro podnik znamenat přínos, protoţe 

ekonomický růst značí zvýšení spotřeby a příleţitosti na trhu. Výnosnost a 

investice mohou ovlivnit pozitivní či negativní údaje úrokové míry a míry 

inflace. Směnný kurz má za následek, jaká bude konkurenceschopnost 

podniků na zahraničních trzích. Dostupnost úvěrů a výše důchodů a cen 

jsou důleţité informace pro další rozhodování a setrvání podniku na trhu. 

Všechny tyto zmíněné faktory spolu souvisí, a proto závisí předpovědi vývoje 

v této oblasti a následné určení strategie. 

 

4. Sociálně - demografické vlivy jsou spojení postoje, struktury 

obyvatelstva a samotného ţivota. Postoj se vyznačuje ţivotním stylem, 

trávením volného času. Rostoucí změna osobního ţivota u obyvatelstva 

donutila podniky přistoupit na pruţné pracovní doby, delší dovolené, výhody.  

 

Demografická struktura podobně jako u ostatních oblastí se neustále 

vyvíjí. Tento vývoj vychází ze snahy dosáhnutí svých potřeb a proto by 

podniky měly sledovat faktory velikost populace, rozmístění, hustota 

obyvatel, trendy, mobilita, rasová a národní struktura, věková struktura, 

struktura domácnosti, charakter domácnosti, způsob bydlení. 
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5. Technologické vlivy představují nové trendy a změny ve výzkumu a 

vědě. Rychlost a změna technologického prostředí přímo ovlivňuje chod 

celého podniku, protoţe tyto změny se týkají např. výrobní, informační, 

telekomunikační technologie.  

Rozvojové a inovační činnost by měla být zahrnuta v kaţdém 

podniku, poněvadţ je to jedna z cest, jak dosáhnout konkurenční výhody. 

Úspěšný podnik musí být na základě těchto vlivů dobře informován o 

technologických a technických změnách a být schopný předvídat směr 

vývoje.  

 

6. Ekologické faktory jsou spojeny s plnění přísných standardů 

v ohledu na ţivotní prostředí. Státní orgány prostřednictvím institucí sledují 

stav ţivotního prostředí v okolí podniku a kontrolují podnikatelskou činnost 

společnosti. U velkých podniků tyto standardy jsou obsaţeny v interním 

konceptem BOZP. [3] 

 

2.5.2 Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil 

 

Porterův model pěti sil popisuje konkurenční okolí podniku. O tom, zda 

bude podnik konkurenceschopný, rozhoduje zejména působení těchto 

faktorů:  

 

 hrozba nově vstupujících firem (potencionální nově vstupující firmy). 

Váţnost hrozby vstupu nových firem na stávající trhy je ovlivněna 

zejména kapitálovou náročností, stupněm diferenciace výrobků, 

přístupem k distribučním kanálům a také vládní politikou, 

 vyjednávací vliv odběratelů (odběratelé) – odběratelé mohou 

výrazným způsobem ovlivňovat ziskovost odvětví tlakem na cenu nebo 

kvalitu produkce odvětví, 

 vyjednávací vliv dodavatelů (dodavatelé) - obdobně jako odběratelé 

mohou dodavatelé měnit a ovlivňovat cenu a kvalitu dodávaných 

surovin (produktů), 
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 hrozba substitučních výrobků nebo sluţeb (substituty) - čím 

snadněji lze nahradit vyráběné produkty substituty, tím méně 

atraktivní je dané odvětví, 

 vliv konkurentů v odvětví (konkurenti v odvětví) - rivalita mezi 

existujícími podniky je výsledkem snahy jednotlivých podniků vylepšit 

si své trţní postavení. 

 

Těchto pět dynamický vlivů rozhoduje o výnosnosti odvětví, které 

ovlivňují cenu, náklady a investice. Kaţdé odvětví má různý vývoj, a proto 

výsledná výnosnost v jednotlivých odvětví je odlišná.  Cílem této analýzy je 

nalézt vliv, který má největší význam pro budoucí vývoj podniku. Záleţí na 

managementu, jak si poradí s příslušným faktory a na základě nich připraví 

strategická rozhodnutí, která budou bezesporu vyuţity pro prospěch 

podniku. [6] 

 

Obr.  č.2.2 Klasický model konkurenčního prostředí v odvětví 
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2.5.3   Model IDINMOSU  

 

Model IDINMOSU (Obr. 2.3] je nové pojetí konkurenceschopnosti 

firem. Soudobé formy konkurence ve světle nových dimenzí, zejména s 

ohledem na měkké faktory, přinášejí zřetelné selektování firem na trhu.  

Malé firmy jsou po většině lokálního charakteru s minimální mobilitou 

a suverenitou, naopak transnacionální  firmy  a jejich seskupení jsou 

globálně mobilní a jejich hlavním nástrojem konkurenčního boje je ovládání 

času a prostoru, rychlost změn, budování sítí a řetězců, jak reálných, tak 

virtuálních. [4]        

Obr. č.2.3  Model soudobé konkurenceschopnosti (IDINMOSU)  
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Současná stanoviska k problému konkurenceschopnosti prezentují 4 

základní vnitřní atributy (lidský, finanční, procesní a obchodní potenciál 

firmy). Vlivem vývoje v podnikání je zvaţování vyšších řádů zasahující do 

konkurenčních sil podniků, a to identita, integrita, suverenita a mobilita. 

[4] 

22..55..33..11      AAnnaallýýzzaa  mměěkkkkýýcchh  ffaakkttoorrůů  

 

Tato analýza měkkých faktorů má za úkol nastínit rozsáhlejší přehled 

v pojetí konkurenceschopnosti podniku, poněvadţ je to nová alternativa, 

které není věnována dostatečná pozornost. Zejména kategorizací a analýzou 

měkkých faktorů lze nalézt jinou dimenzi podnikání ve strategii a vizi 

podniku. 

 I přes dobré výsledky finanční, vnitropodnikové, zákaznické a 

zaměstnanecké perspektivy je moţné, ţe podnik nedokáţe konkurovat jiným 

společnostem, a proto identifikace a implementace těchto faktorů můţe 

přinést další konkurenční výhodu. [4] 

 Identita firmy je souborem vnitřních a vnějších znaků, které jsou 

reálně identifikovány v prostředí. Jde o osobitost, nalezení vlastního jádra 

firmy v okolním prostředí. Identita je nalezení a pochopení poslání, role a 

vlastního obrazu firmy.   

Identitu firmy lze vymezovat různými znaky, avšak těchto pět 

následujících znaků patří ke stěţejním: 

 

 idea -  nosná myšlenka, reprezentující podstatu existence firmy, která 

proniká jako vize firmou a koncentrovaně vyzrává do podnikatelského 

záměru, 

 design – estetický, audiovizuální apod. obraz ideje rozvíjené totem a 

dalšími znaky identity, 

 Komunikace – chování, komunikace, procesy apod. odvozené z ideje a 

realizující její obsah, 

 Inovace – proces přeměn ideje, designu a komunikace do nových 

vývojových forem. 
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V různých odborných pramenech (viz výše) se dá najít mnoho 

odlišností vymezení identity firmy, avšak podstatný je poznatek, ţe identita 

firmy se stává v současné době stěţejním faktorem její 

konkurenceschopnosti. 

  Integrita firmy je dána její soudrţností. Integrita zahrnuje dva 

protiklady firmy. Na straně jedné její pruţnost a dynamičnost je dána tím, ţe 

pracovníci či jednotlivé sloţky firmy mají svou vlastní identitu (osobitost). Na 

straně druhé, ale tuto individualizovanou identitu spojují s celkem, tzn. 

firmou, resp. firma se „svou“ aliancí, sdruţením apod. Neexistuje-li jeden 

nebo druhý znak integrity, pak firma nebo seskupení firem se dostává do 

ekonomických a jiných problémů, aţ nakonec dříve nebo později dospěje 

k zániku. 

  Mobilita je potenciálem firmy v podobě schopnosti a moţnosti 

reagovat na změny uvnitř i vně firmy. Mobilita se projevuje jako pohyb firmy 

v časoprostoru, jako přemisťování materiálních a nemateriálních prvků, 

vztahů a činností firmy, tudíţ jde o schopnost a moţnost firmy adaptovat se 

a vyvíjet s ohledem na její vnitřní a vnější podněty. 

 

Suverenita charakterizuje postavení firmy v podnikatelském 

prostředí. Firma je suverénní, jestliţe má reálnou (nikoli formální) moţnost 

rozhodovat účelně a účinně o svém vývoji a má současně reálnou moţnost 

tato rozhodnutí efektivně realizovat. 

Jsou-li charakteristiky identity, integrity, mobility a suverenity firmy 

nevyzrálé nebo zamlţené, existuje značné riziko ohroţení zdravého rozvoje 

(resp. přeţití) této firmy. Riziko ztráty uvedených charakteristik není ve svých 

důsledcích zaměřeno pouze proti věřitelům, obchodním partnerům či 

zaměstnancům, ale zejména proti vlastní firmě a vlastníkům firmy. Tato 

disharmonie ohroţuje vlastníky nejen ekonomicky, často i sociálně, politicky, 

případně existenčně. Proto nepostačí hledat konkurenceschopnost firmy jen 

ve finančním zdraví, v marketingu, procesním řízení atd., nutno zkoumat 

konkurenceschopnost firmy i z pohledu nových alternativ. [4] 
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2.5.4.   SWOT analýza     

 

Je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu na 

charakteristiku klíčových faktorů, které ovlivňují strategické postavení 

podniku. Swot analýza identifikuje 4 hlavní pilíře, a to silné a slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby podniku. Tato analýza shromaţďuje 

informace o změnách a stavu vnitřních zdrojů a okolí podniku. Výsledkem je 

syntéza poznatků a následná formulace vhodné strategie.  

 

SWOT je zkratkou anglických slov: Strenghts (přednosti = silné 

stránky), Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities 

(příleţitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza tedy představuje kombinaci 

dvou analýz, S - W a O - T. [7] 

 

o Silné stránky (Strenghts) – značí přednosti vnitřních podmínek 

v podnikové činnosti a ovlivňuje prosperitu podniku. Jsou to schopnosti 

a zdroje podniku, které ho zvýhodňují na trhu a napomáhají při 

stabilitě firmy. Musí být snahou kaţdého subjektu vytvářet a chránit 

své nejvýznamnější přednosti, protoţe tyto silné stránky jsou 

konkurenční výhodou před ostatními konkurenty.  

 

o Slabé stránky (Weaknesses) – představují nedostatky vnitřních 

podmínek a mohou vést k destabilizaci a sníţení výkonnosti podniku.  

 

o Příleţitosti (Opportunities) – poukazují na moţnosti podniku, které 

můţe vyuţít pro svou podnikatelskou činnost. Je to příznivá situace 

v podnikovém prostředí zvýhodňující podnik vzhledem ke své 

konkurenci. Tyto výhody pramení hlavně z faktorů makroprostředí a 

také okolí podniku. 

 

o Ohroţení (Threats) – představují nepříznivou situaci pro firmu, protoţe 

její činnost narušují překáţky či bariéry. Hlavní příčinou je působení 

vlivů na její chod a mohou způsobit, ţe firma ztratí svoji pozici na trhu 
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nebo případně bude ohroţena zánikem. Jako bariéru lze povaţovat 

legislativní změny, pokles zákazníků, silný konkurent na trhu apod. 

 

Mezi výhody a nevýhody SWOT analýzy patří především rychlost a 

relativní jednoduchost, takţe kaţdá firma si můţe vytvořit sama v poměrně 

krátké době a levně svou vlastní SWOT analýzu. Ovšem za předpokladu, ţe 

na její realizaci se bude podílet co moţná nejvíce pracovníků firemní 

organizační struktury.  

V případě, ţe bude na analýze pracovat omezená skupinka lidí z jedné 

hierarchické skupiny, např. management, můţe dojít k velkému zkreslení, k 

chybným závěrům a tím tak ke zmaření celé práce i k ohroţení úspěšnosti 

projektu či firmy. [7] 
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3 Praktická část 

 

3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SPOL. XYZ s.r.o. 

 

Firma XYZ s.r.o. je světový výrobce špičkových prvků strojní a 

průmyslové automatizace. Na základě úzké spolupráce se zákazníkem 

vytvořila firma XYZ rozsáhlý výrobní program prvků pro výrobce strojů, 

výrobních zařízení, přístrojové techniky, automobilů, letadel na jedné straně, 

a široký sortiment produktů pro průmyslovou automatizaci na straně druhé.  

Výrobní závody firmy XYZ ve Spojených státech, Německu, Francii, Skotsku, 

Japonsku, Kanadě a Mexiku sledují a ovlivňují celosvětové vývojové trendy a 

prostřednictvím prodejní sítě zaručují technický servis a rychlé dodávky 

výrobků po celém světě.  

Společnost se v České republice etablovala jako jedna z vedoucích 

společností v oblasti řízení budov, významných průmyslových procesů a 

sluţeb spojenými s letectvím. Společnost XYZ má zastoupení ve 4 největších 

městech (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc) v České republice a díky 

pokračujícím investicím se stává jedním z klíčových hráčů v tomto regionu. 

XYZ s.r.o. se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí u Olomouce je 

součástí jiţ výše zmíněné nadnárodní společnosti se sídlem v USA – Phoenix, 

Arizona. Zabývá se výrobou a opravou plechových a ţárových dílů leteckých 

turbínových motorů z nerezavějících ocelí a speciálních slitin (hliníkových, 

niklových, kobaltových a titanových). Dodávají je pro většinu motorů a 

energetických jednotek společnosti XYZ. Komponenty tak naleznete v mnoha 

dopravních letadlech typu Boeing a Airbus, v obchodních letadlech typu 

Dassault Falcon, Cessna Citation a Learjet, stejně jako v helikoptérách a 

dalších letadlech. [14] 

V současné době zaměstnává více neţ 1100 zaměstnanců. Co se týče 

trţeb, rostou od akvizice firmou XYZ ročně o 20 – 30 % a v roce 2005 

překročily hodnotu 1 mld Kč/rok. Současně od akvizice překročily investice 

do strojního a jiného vybavení firmy více jak 600 mil. Kč. Velká pozornost je 



- 21 - 
 

rovněţ věnována zlepšování pracovního prostředí, vybavení pracovišť, 

ochraně zdraví, bezpečnosti práce a ochraně ţivotního prostředí. 

V říjnu 1996 byla firma XYZ, s.r.o. certifikována. Certifikace zahrnuje 

veškerou činnost firmy, včetně řízení projektů a vývoje aplikačního 

programového vybavení. Systém řízení jakosti byl certifikován podle normy 

ISO 9001:94, systém pro vývoj, distribuci a údrţbu software podle 

poţadavků Tick IT, nadstavby ISO 9001. Certifikát na zpracování software 

získala tato česká dceřinná společnost jako první mezi zeměmi střední a 

východní Evropy. [14] 

 

3.1.1   Historie společnosti 

o 1951 zaloţena Mora-Moravia Aero na výrobu dílů pro MIG  

o 1960 začátek výroby pro L- 29  

o 1973 začátek výroby pro motor M601  

o 1993 začátek výroby alternativních produků  

o 1993 vyroben první usměrňovač vzduchu pro AlliedSignal  

o 1996 podepsána dlouhodobá smlouva s Allied Signal  

o 2000 zaloţena Mora Aerospace  

o 2002 akvizice firmou XYZ 

o 2003 certifikace jako opravná stanice dle FAA  

o 2008 změna jména [11] 

 

3.1.2   Vize a cíle 

 

Vizí mateřské společnosti XYZ, kterou je součástí firma XYZ s.r.o., je se 

stát světovou špičkou ve výrobě komplexních plechových dílců a 

ve speciálních procesech. Poskytování nejvyšší hodnoty zákazníkům a jako 

špičkový zaměstnavatel poskytovat příjemné pracovní prostředí zaměřené na 

inovace, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků.  

Předpoklady neustálého zlepšování pochází z úspěšného dosáhnutí 

dvou zdánlivě konkurenčních úkolů najednou - produktivity a růstu. Její 

globální procesy jsou jádrem interních podnikových procesů, které řídí 
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efektivitu a kvalitu sluţeb. Cílem je přinést prvotřídní výrobky a sluţby na 

trh rychleji a nákladově efektivněji pro zákazníky. 

 

     Produkty v oblasti letectví a sluţby jsou pouţívány na celém světě na 

prakticky všech komerčních a obchodních letadel provozovaných dnes a také 

pro armádu a kosmické aplikace. Pečlivé naslouchání zákazníkům a 

zaměření se na technologie, které odpovídají jejich potřebám, aby se létání 

stalo bezpečnější, spolehlivější, účinnější a nákladově efektivnější. 

 

3.1.3   Produktové a procesní portfolio 

 

Produkty: 

 

 Plamencové detaily  

 Plamence  

 Usměrňovače proudu vzduchu  

 Difuzory  

 Vnitřní a vnější čelní stěny plamenců  

 Tepelné štíty a síta  

 Výfukové roury, směšovače  

 Svařované sestavy  

 Generální opravy 

 

Procesy: 

 

 Tváření plechů – konvenční, hydroform  

 Obrábění kovů – soustruţení, frézování, vrtání (jak manuální tak CNC)  

 Svařování – TIG, EB, odporové  

 Plazmové nanášení speciálních práškových materiálů  

 Vakuové tepelné zpracování  

 Vakuové pájení za vysokých teplot – niklová, stříbrná a měděná pájka 

[13] 
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3.2 ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ 

 

Kaţdý podnikatelský subjekt musí při nastartování svého 

podnikatelského plánu podrobně zanalyzovat obecné podmínky, které jsou 

nutné k rozvoji jeho podnikání a které by mohly ovlivnit jeho působení 

v podnikatelském prostředí. Proto pomocí analýzy makroprostředí můţeme 

vysledovat vlivy a trendy, které působí na společnost.  

 

Analýza makroprostředí je součástí celkové analýzy podnikatelského 

prostředí a je povaţována za všeobecně platnou pro všechny organizace 

nevyjímaje společnosti XYZ podnikající v leteckém průmyslu. Je to rozbor 

vzájemně souvisejících politický a legislativních trendů, rozbor společensko-

ekonomických trendů a analýzy technických a ekologických trendů. Díky 

zmíněné PESTLE analýze zjistíme, jaké mají trendy, opodstatnění na vliv 

podniku a také jaké výhody či bariéry by ovlivnily vstup a setrvání na trhu.  

 

3.2.1  Politické prostředí  

 

Politické prostředí je velmi specifické pro kaţdého podnikatele nebo 

společnost.  Politická stabilita a správná implementace zákonů, novel a 

právních předpisů zajišťuje klidné souţití podnikatelských subjektů a státu. 

Česká republika je vnímána jako porevoluční země, kde se po celou dobu 

střídaly politické strany a jiné politické uskupení s odlišnými vizemi, jak 

dobře vládnout. Obecně vlády republiky mají za úkol vydávat zákony, normy, 

které přispívají k lepšímu obchodu, fungování státu a rovnoprávnosti 

občanů.  

Výraznou změnou pro Českou republiku byl v roce 2004 vstup do 

Evropské unie v postupném integračním procesu, který byl nastolen po roce 

1989. V roce 2010 Česká republika stvrdila podpisem Lisabonskou smlouvu 

a tedy dohodu, která ji přikazuje osvojit si zákony Evropské unie, plnit její 

plány a cíle. Přísné plnění legislativních pravidel naznačuje velká očekávání 
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v plnění v přístupnosti stejných pravidel a standardů. Mimo plnění má i jiná 

pozitiva vstup do EU, a to:           

 

 mezinárodní prestiţ (jiný pohled zákazníků na naši zemi), 

 korporace s dodavateli, 

 nové trhy (loajálnost zákazníků), 

 zavedení evropských standardů, 

 dotační podpora (finanční pomoc), 

 volný pohyb výrobků a sluţeb, pracovních sil a kapitálu, 

 jednotná měna (zatím není) je pro firmu XYZ tento fakt spíše 

negativum, protoţe obchoduje výhradně v dolarech a dlouhodobě 

je poměr kurzu dolaru k euru nízký. 

 

Mezi hlavní pozitiva bych zařadil dotační politiku EU, protoţe díky 

vyjednaným podmínkám, je moţno čerpat aţ z devíti operačních programů 

v rozmezí 2007 – 2013. Snaha vlády je pomocí fondů podporovat regiony a 

zahraniční a domácí investory při jejich zavádění podnikatelské činnosti. 

Na druhou stranu má vstup do EU i svá negativa: 

 

 větší konkurence na trhu (příchod silných konkurentů s finančním 

kapitálem a stabilitou), 

 zvýšení cen materiálu a sluţeb v protikladu k pomalému sníţení mezd. 

 

Jako poslední faktor v politickém prostředí je zvolena ekonomická 

krize, která ovlivnila globálně veškerá odvětví a sníţila koupěschopnost 

zákazníků po celém světě. Na tuto krizi reagovala vláda výše zmíněnými 

změnami, aby utlumily dopady na podnikatelské subjekty a na stabilitu 

státu. Je nutné podotknout, ţe krize vyvolala probuzení a nastartování celků 

(státy, podnikatele, společnosti) v takové míře, ţe se snaţí předcházet dalších 

eventuálním krizím a sledovat nové výzvy trhu. 
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3.2.2   Legislativní prostředí 

 

Společnost se staví do pozice pasivního účastníka podnikatelského 

prostředí, protoţe musí dodrţovat existující a oboru specifické zákony a 

právní předpisy např. ţivnostenský zákoník, obchodní a občanský zákoník, 

zákoník práce, daňové předpisy, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o 

ţivotním prostředí, zákon o účetnictví apod.    

Mezi hlavní změny v tomto prostředí bych zařadil změny v daňové 

politice ČR, které patří mezi nejvíce zatěţující daňový systém pro své 

občany v EU. I přesto se vláda snaţí sniţovat přímé daně pro fyzické a 

právnické osoby, aby napomohla k nastartování ekonomiky jako celku. Tady 

jsou další ukazatele a změny v daňové politice státu v období 2010: 

 

 zjednodušení formuláře k přiznání k dani z přidané hodnoty, 

 ruší se osvobození od daně z nemovitosti, z nových staveb,  

 ruší se osvobození od daně ze staveb, u kterých byly provedeny 

změny ve sníţení tepelné náročnosti, 

 super hrubá mzda – sníţen koeficient na 1,34, 

 sníţit zálohy na daň z příjmů pro podnikatele a firmy, 

 sazba daně právnických osob 19 %. 

 

Nyní připadá v úvahu v rámci restrukturalizace daně z přidané 

hodnoty vyrovnání těchto daní (nyní 10 % a 20 %). Pokud by byl zvolen tento 

krok, je jasné, ţe podnikatelské prostředí bude částečně zasaţeno nárůstem 

cen produktů a sluţeb. 

 

Stát svými zásahy také ovlivňuje mzdovou politikou, a to: 

 

 povinné zdravotní a sociální pojištění u zaměstnanců je stanoveno  

na 11 % z hrubého příjmu zaměstnance, 

 zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele činí 34 % z hrubého 

příjmu zaměstnance 
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 výplata náhrady mzdy v období prvních 14-ti kalendářních dnů trvání 

pracovní neschopnosti ve výši 60 % průměrného výdělku (první 3 dny se 

neproplácejí, zaměstnanec je bez příjmu) 

 moţnost kontroly zaměstnavatelem při nemoci zaměstnance 

 slibovaná opatření vlády – sníţení odvodů na sociální pojištění, zrychlené 

odpisy.[15] 

 

3.2.3  Ekonomické prostředí 

 

Toto prostředí je charakteristické dílčími ukazateli, které poukazuje, 

jak se hospodaří na úrovni daného státu. Velikost a váha těchto ukazatelů 

bude do jisté míry ovlivněna ekonomikou Evropské unie, se kterou je Česká 

republika úzce spjata, a také posledním bodem v politicko-legislativním 

prostředí, a tedy končící ekonomickou krizí, která vyvolala výkyvy 

v hospodářském růstu celků. 

Hlavními indikátory v makroekonomickém okolí mající vliv na 

podnikatelské subjekty jsou HDP, ekonomický růst, míra inflace, úroková 

míra, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda, směnné kurzy a daňová 

politika.  

Nejvyšší váhu v tomto prostředí má bezesporu údaj o HDP, který nám 

představuje souhrn všech přidaných hodnot zpracováním ve všech odvětvích 

a v činnostech povaţované za produktivní v systému národního účetnictví. 

Tab. č.3.1 poukazuje na jednotlivé hodnoty HDP, jak v ČR, tak 

v Evropské unii a ve USA, poněvadţ hlavním odběratelem je americká 

společnost a je ţádoucí sledovat výsledky makroekonomických údajů i na 

tomto trhu. Měl by se zmínit i jiný pohled v rámci České republiky, protoţe 

výše HDP ovlivňuje příjmy státu z daní, tedy prohloubení deficitu, s kterým 

společně s nízkým HDP můţe ovlivnit podmínky v setrvání v EU, dle kterých 

Evropská unie hodnotí stabilitu, vitalitu a konkurenceschopnost země. 

Norma EU je na hodnotě 3 %, ale v případě krize je tento fakt ve větší míře 

irelevantní, protoţe pokles národního hospodářství postihl všechny státy. 
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 Na těchto údajích je jasné, ţe ekonomiky států jsou úzce propojeny a 

kopírují stejné trendy např. pokles HDP od roku 2007, kdy probíhala 

ekonomická krize. Pokles byl způsoben ochablou poptávající sílou po 

výrobcích a sluţbách ve mnoha odvětvích (zpracovatelský průmysl, těţký 

průmysl atd.) na trhu.  

Konkrétně v leteckém průmyslu  daného období, kde firma působí, byl 

avizován pokles zakázek řádově v 30 - 35 %, který byl zapříčiněn vlivem 

úsporné politiky a restrukturalizaci portfolia dopravních prostředků firem. 

Nyní data naznačují postupné vymizení negativního vlivu krize a dostavuje 

se rostoucí ekonomická aktivita a dobré vyhlídky investorů a firem do 

budoucna. 

  

Tab. č.3.1 Údaje o HDP  v ČR, EU,USA  

makroekonomický údaj v ČR/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP (v mld. Kč) 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 625,9 x 

HDP na 1 obyvatele (v Kč)  313 868 342 494 353 701 345 601 x 

HDP (v %) 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,4 

HDP v EU (15) (v %) 3.0 2.8 0.3 -4.3 1,8 

HDP v USA (v %) 2.7 1.9 0.0 -2.6 2.9 

 Zdroj: [15] 

  

Dalšími významným údajem či politikou státu je daňová politika, 

protoţe je hlavním hybatelem ceny produktu a sluţby u koncového 

zákazníka nebo také při stanovování výše nákladů společnosti.  

 

 zvýšení DPH -  z 19 % na 20 % a z 9 % na 10 % v roce 2009 - Sazbu 20 

% uplatňujeme na naprostou většinu zboţí a sluţeb. Aktuálně se 

připravuje novela o vyrovnání DPH na hodnotu 20%.  

 zvýšení spotřebních daní – zvýšení se má týkat hlavně pohonných 

hmot, kde se  jedná řádově o nárůst 1Kč u benzínu a nafty, ale přesto 

by to automobilovou dopravu nemělo ohrozit. Společnosti se to týká 

z hlediska navýšení nákladů na přepravu výrobků. 
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V USA je výše DPH od 8 − 13 % a pak následně připočtena daň 

jednotlivého státu.  

 

Tab. č.3.2 Hospodářský růst, míra inflace, Nezaměstnanost a průměrná mzda v ČR 

makroekonomický údaj v ČR/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Výroba v strojírenském průmyslu (v %) 8,5 14,1 -0,3 -15,9 x 

Výroba strojů a zařízení (předchozí rok=100) 120,0  115,7  106,5  71,7  x 

Míra inflace (v %) 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 

Nezaměstnanost (v %) 7,1  5,3  4,4  6,7  7 

Průměrná měsíční mzda (v Kč) 19 447  20 927  22 653  23 488  23 665  

Průměrná měsíční mzda v průmyslu (v Kč) 19 010  20 432  22 167  22 862  22 822 

Zdroj: [15] 

 

Úroveň úrokové míry má dopad na celkovou výnosnost společnosti 

při pouţití finančních prostředků, které určují cenu kapitálu při jeho rozvoji.  

Špatné situaci a hospodářské krizi nahrává i bankovní sektor, který 

v době ţní vydával bankovní půjčky a úvěry i přes hrozby nesplácení. Proto 

teď banky a jiné finanční subjekty vydávají tyto finanční produkty za 

zpřísněných podmínek neţ by si mohl podnikatel dovolit. Banky omezily 

rizikovější typ úvěrů a hypoték a drţí úroky z úvěrů vysoko, i kdyţ Česká 

národní banka sníţila hlavní úrokovou sazbu. 

Společnost v tomto ohledu nemusí tento údaj zohlednit, protoţe 

financování případně dalších aktivit má společnost XYZ s.r.o. zajištěné 

finanční prostředky od dceřiné společnosti XYZ Europe S.A., která tyto 

půjčky úročí sazbou 4,09 % p.a.. Pro společnost to je příslibem ve smluvně 

sjednané úrokové sazbě a v záruce dlouhodobého splácení.  

Podobný efekt bude mít míra inflace, která patří mezi ukazatele 

popisující stav ekonomiky dané země, kde se statisticky vycházíí z měření 

čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. 

 Jak je moţno vidět ve výše zmíněné Tab. č.3.2 nízká míra inflace můţe 

kladně přispět k investiční činnosti a ekonomickému vývoji.    

Devizové kurzy a jejich změny mají největší dopad na zahraniční 

obchod a domácí cenovou hladinu. V tomto ohledu tento makroekonomický 
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údaj má velkou váhu, protoţe společnost prodává americké společnosti 

v americkém dolaru, takţe sledování změn devíz je namístě.  

Obecně je platné stanovisko, ţe při posilování domácí měny dochází ke 

zdraţování domácího zboţí na zahraničních trzích a ke zlevňování 

zahraničního zboţí na domácím trhu. [1]  

Stav změn v období 2006 – 2010 je zaznamenán v grafu č.3.1, kde je 

znám podobný trend u obou kurzů s nejniţší hodnotou v roce 2008 kvůli jiţ 

zmíněné ekonomické krizi. Paradoxně pro sledovanou společnost XYZ s.r.o. 

toto období nebylo z důsledku devizových kurzů kritické, nýbrţ česká 

koruna neposilovala a tedy společnost mohla při nákupu materiálu a 

polotovarů počítat s niţší výkupní cenou. Nyní je vývoj koruny nastaven 

s pozitivním trendem, kde to potvrzuje hospodářský růst země. 

 

Graf č.3.1 Devizové kurzy CZK/EUR a CZK/USD 2006-2010 

 

Zdroj: [15] 

 

Průměrná mzda, uvedená v Tab. č.3.2, je výsledkem permanentního 

navyšování mezd zaměstnanců, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. 

Tento relativně vysoký růst byl však ovlivněn strukturálními vlivy, zejména 

restrukturalizací zaměstnanců s niţšími mzdami a poklesem nemocnosti. [1]  

2006 2007 2008 2009 2010

CZK/USD 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111

CZK/EUR 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290
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Následný údaj o průměrné mzdě v průmyslu sice pojednává o niţší 

hodnotě neţ celorepublikový průměr, ale v tomto specifickém oboru (letectví) 

je ve společnosti průměrná mzda bez mzdy vedení na hodnotě 25 700 Kč. 

 

Tab.č.3.3  Hlavní ukazatele průmyslu v Olomouckém kraji 

Ukazatele Olomouckého 
kraje v průmyslu 

Průměrný 

počet 

podniků  

Trţby za prodej 

výrobků a 

sluţeb 

průmyslové 

povahy (v mil. 

Kč)  

Průměrný počet 

zaměstnanců 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda na 

1 zaměstnance 

(Kč) 

Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení 

20 6 910 4 322 22 216 

Výroba elektrických zařízení 14 19 898 7 630 21 701 

Výroba strojů a zařízení 26 9 102 5 306 23 403 

Výroba motorových vozidel (krom 

motocyklů), přívěsů a návěsů 
6 3 779 1 660 20 469 

Výroba ostatních dopravních 

prostředků a zařízení 
4 2 736 1 632 24 342 

Ostatní zpracovatelský průmysl 4 1 530 1 458 14 564 

Opravy a instalace strojů a 

zařízení 
5 4 644 2 466 23 899 

Celkem ve vybraném průmyslu 78 48 599 24 474 21 513 

Průmysl celkem 164 87 425 44 323 21 091 

Zdroj: [15]                  

 

Celková nezaměstnanost v České republice se ve 4. čtvrtletí 2010 

sníţila proti stejnému období roku 2009 o 8,5 tis. osob, míra zaměstnanosti 

15 – 64letých dosáhla 65,5 %. Průměrně vychází nezaměstnanost na 

hodnotu kolem 7 %, ale za to v Olomouckém kraji, resp. v Olomouci, kde 

působí společnost XYZ s.r.o., se přehoupla přes hranici 10%. [15] 

 

3.2.4 Sociálně-demografické prostředí 

 

Hlavní aspekty v oblasti demografického prostředí jsou ţivotní úroveň 

obyvatel, postoje lidí a kvalifikační struktura populace. Obsaţené faktory 
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v tomto prostředí vychází ze struktury pracovní síly, růstu populace 

daného územního celku.  

Dle předběţné statistické bilance měla Česká republika k 31. prosinci 

roku 2010 10 532 770 obyvatel. Celkový počet obyvatel se v roce 2010 

zvýšil o 10,3 tisíce osob, zatímco v roce 2009 o 39,6 tisíce osob. Z toho 

v Olomouckém kraji bylo zaznamenáno 642 325 obyvatel, a to v okrese 

Olomouc je statisticky podloţeno 232 438 obyvatel.[15] 

Mobilita obyvatelstva je přirozeně vyšší kaţdým rokem, protoţe nároky 

podniků a odhodlání obyvatel cestovat za zaměstnáním jsou při dosáhnutí 

trvalého zaměstnání vyšší.  

Ţivotní úroveň a ţivotní styl obyvatelstva v České republice je vyšší 

neţ v minulých letech. Poukazují na to větší dostupnost výrobků a sluţeb, 

vyšší mzdy, růst vzdělání u obyvatel. 

Strojírenský průmysl v České republice v oboru výroba a oprava 

strojů, kde je zařazena výroba motorů pro letadla, byl a je chloubou 

průmyslu jako takového, proto i v dnešní době je toto odvětví vnímáno 

s vyšší perspektivou uplatnění neţ jiné obory.  

 

Graf č.3.2  Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %) v ČR 

 

 Zdroj: [17] 

 

Budoucí vývoj tohoto odvětví je podtrţen politikou země, firem, ale i 

světa, kde kaţdý jednotlivý subjekt hlásá o zvýšení podpory rozvoje výzkumu 
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a vývoje. Podrobnější vysvětlení věkové struktury obyvatelstva 

sledovaného oboru je v grafu č.3.2. 

Vzdělání je nutné v jakémkoliv oboru nevyjímaje strojírenského 

průmyslu. Důleţitá je jazyková vybavenost, která je z velké části kladena ve 

sledované společnosti, a dostatečně kvalifikovaní pracovníci v oboru. Z 

profesní struktury (graf č.3.3) v oboru je vidět, ţe podstatná část pracovníků 

jsou kvalifikovaní řemeslníci, kteří s technickými pracovníky a obsluhou 

strojů a zařízení tvoří 80 % veškeré profesní struktury v odvětví.  

  

Graf č.3.3 Profesní struktura odvětví (rok 2008)  v ČR 

 

Zdroj: [17] 

 

3.2.5  Technologické prostředí 

 

Kaţdá ekonomika světa by měla dbát na rozvoj vědy a výzkumu, co se 

týče jakéhokoliv oboru či odvětví, poněvadţ tento krok patří mezi hlavní 

konkurenční výhody ekonomických celků a nevyjímaje firem, které mezi 

sebou konkurují na trhu.  

Společnost je členem síťové struktury nadnárodní společnosti, která 

má svou základnu pro tento rozvoj vytvořenou, a proto podnik můţe čerpat 

z těchto výhod v rámci koncernu. Je samozřejmostí, ţe firma má ucelený 

koncept a klade velkou pozornost na zlepšování pracovního prostředí, 

http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/images/resize/profese016_781x638.png
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vybavení pracovišť, ochraně zdraví, bezpečnosti práce a ochraně ţivotního 

prostředí. Z důvodu rozsáhlého celopodnikového konceptu, je ţádoucí 

splňovat mnohé, zákony, normy, které jsou potřeba při výrobě součástek 

leteckých motorů. Toto plnění je nezbytné, protoţe by společnost nemohla 

vyrábět produkty a také plnit poţadavky zákazníků a různých asociací 

v leteckém průmyslu poţadují jako nejvyšší prioritu drţení těchto norem a 

pravidel: 

 

 ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 140001 

 AS 9100 (americká forma evropské ISO normy) 

 EASA Part 145, EASA Part 21 (evropské bezpečnostní certifikáty v 

letectví)  

 FAR 145 (mezinárodní norma ohledně servisu a generálních oprav 

v leteckém průmysl 

 45 certifikátů na speciální procesy ve výrobě [13] 

 

3.2.6  Ekologické faktory 

 

Faktory ovlivňující ekologii a ţivotní prostředí je pod drobnohledem 

celé společnosti, který se neustále zvyšuje. Evropská unie, ve které je Česká 

republika členem, se zaštiťuje ve sledování a v ochraně ţivotního prostředí 

prostřednictvím institucí, které se zabývají ţivotním prostředím jako je 

Generální ředitelství a Výbor pro ţivotní prostředí. Česká republika sleduje 

stav prostředí přes Ministerstvo ţivotního prostředí, které se stará 

patřičnými zákony a vyhláškami o stav ţivotního prostředí v České republice. 

Společnost tyto právní normy dodrţuje, protoţe činnost v leteckém 

průmyslu to výslovně vyţaduje. Firma v souladu se specifickými normami 

leteckého průmyslu z Evropské unie a z USA má vypracovaný koncept BOZP, 

který klade důraz na dodrţování stavu ţivotního prostředí, ochrany 

spotřebitelů, veřejného zdraví a samotných pracovníků v podniku.  
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Společnost konkrétně v roce 2009 udrţela svou solidní výkonnost 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále pokročila v budování 

systému řízení BOZP. V průběhu působení pokračuje rozvoj potřebné 

organizační struktury v oddělení bezpečnosti.  

V podniku je vyčleněn speciální tým BOZP, který provádí interní audity 

v dodrţování těchto bodů a při vzniku případných odchylek či nesrovnalostí 

stavu ţivotního prostředí na okolí řeší tyto výkyvy okamţitě. Společnost 

zatím nezaznamenala ţádný významný problém v oblastech ţivotního 

prostředí a bezpečnosti práce na pracovišti. 

 

3.3  PORTEROVA ANALÝZA 5-TI KONKURENČNÍCH SIL 

 

Tato strategická analýza nám poukáţe na hlavní vlivy ve společnosti 

XYZ s.r.o., které budou ovlivňovat chod a řízení společnosti do budoucna. 

Analýza by nám měla vyčlenit důleţité aspekty, kde na základě jejich 

důleţitosti, se bude společnost muset zabývat a počítat s nimi do 

implementované strategie firmy. 

Z důvodu srozumitelnosti a nepublikování zákazníků jsou níţe uvedení 

odběratelé nebo některé zainteresované strany pojmenováni dle místa 

působnosti a nebudou zde uvedeny celé názvy společností. 

 

3.3.1   Vliv dodavatelů 

 

 Dodavatelé výrobků a sluţeb společnosti XYZ s.r.o. jsou členěni do 

skupin, mezi které patří výroba, řízení a chod společnosti, distribuce a 

ostatní sluţby. Strategie celého koncernu je zabezpečit chod jednotlivých 

společností z vlastních zdrojů, proto nelze poukázat na jakýkoliv konkrétní 

vliv dodavatelů z hlediska kvality sluţeb, ceny či distribuce.  

Níţe publikovaní strategičtí dodavatelé mají se společností sjednané 

dlouhodobé kontrakty, proto není ţádoucí pro firmu měnit často své privátní 
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dodavatelé. Hlavní činnost podniku je zaštítěna dodavateli z korporátních 

sfér, tedy neočekává se, ţe by podnik vypovídal jiţ sjednané smlouvy. 

 

 Výroba  

Výroba je zajištěna pomocí dvou hlavních dodavatelů v rámci nákupu 

materiálu, výrobního zařízení a nástrojů. Výrobní zařízení spadá pod 

společnosti XYZ  International, která zajišťuje dodání potřebného výrobního 

zařízení. Mezi hlavní finanční poloţky v roce 2009 byly nákupy za materiál. 

Čistá hodnota těchto nákladů činila 379 983 tis. Kč.  

Náklady na materiál jsou v poměru 35 % z celkových výrobních 

nákladů, a tedy nejsou zde započteny osobní náklady a ostatní výrobní 

náklady. Tento materiál je zprostředkován dceřinou společností v Nanjingu a 

Suzhou sídlící v Číně.  

 

 Řízení a chod společnosti 

Finanční prostředky, které jsou pouţity na řízení a chod společnosti 

jsou vynakládány primárně na manaţerské, poradenské a konzultační 

sluţby. Další sluţby spadající do chodu společnosti jsou outsourcingem 

řešené personální agenda, tréninky a školení a další administrativní sluţby.  

Tyto sluţby jsou poptávány u místních dceřiných společností, které 

zaštiťují a zabezpečují správné fungování zmíněných sluţeb. Celkové 

náklady na tyto sluţby činily 64 985 tis. Kč.  

 

 Distribuce 

Distribuční kanál, který propojuje celý korporátní komplex, je velmi 

důleţitý konkurenční faktor, kde díky němu můţe společnost propojit 

podnikatelské činnosti se svými zákazníky a svými partnery. Mezi hlavní 

dodavatele a zajišťovatele distribuční sítě patří společnosti DHL a Fedex.  

Společnost XYZ s.r.o. hradí náklady na expresní přepravu, tedy na 

přepravu, kde je nutné dodat zakázku, co v nejkratší době z důvodu 
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zpoţdění výrobce. Zakázka, která je převzata distribuční společností včas, je 

doručena a zaúčtována zákazníkovi. 

Z hlediska cenové kalkulace a nákladů na dopravu jsou sluţby 

placené s vyšším pojištěním z důvodu cenné zásilky. I přesto sledovaná 

společnost má dohodnuté zvláštní tarifní ceny, které odpovídají sníţení o 30 

– 40 % ze standardní cenové nabídky publikované pro jiné případné 

zákazníky. Firmy vychází finančně vstříc společnosti, protoţe objem zásilek 

vyexpedovaný z tohoto podnik je řádově 1x týdně zasílán leteckou nebo 

námořní dopravou k zákazníkovi.  

Společnost XYZ s.r.o. má vyjednané 2 smluvní dodavatele na chod její 

distribuční sítě a neočekává změnu těchto dodavatelů, protoţe obě strany 

obchodu mají vyjednané specifika, a to slevy, zvláštní podmínky přepravy a 

frekvence zásilek.  

Komfort celého distribučního kanálu je pro podnik zajištění sběru, 

konsolidace a dodání zakázek podle DDP.   

 

 DHL 

DHL je součástí největší světové Logistické sítě.  

DHL nabízí integrované sluţby na míru zákazníkovi a zaměřuje se na 

kompletní řešení jeho poţadavků. Firma disponuje centralizovanými 

konsolidačními centry, které podporují zvýšení kvality sluţeb pro zákazníky. 

Tato konsolidace umoţňuje zákazníkům zvýšit flexibilitu, vyuţítí úspor z 

rozsahu a výhodné sníţení nákladů. 

Odborná znalost firmy v oblasti expresní, letecké a námořní dopravy 

napomohla společnosti XYZ International sjednat dodavatelskou smlouvu o 

zajištění distribučního kanálu mezi USA a Evropskými zeměmi, kde působí 

jiné dceřiné společnosti.  

 

 FEDEX 

FedEx poskytuje široké portfolio sluţeb včetně dopravy, e-commerce 

a obchodní sluţby. Firma se inspiruje svými konkurenty a dodavateli se 
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zaměřením na bezpečnost, etické a profesní standardy a kvalitu dodání 

zásilky. Poţadavky jsou plněny v nejvyšší moţné kvalitě. 

 V průběhu posledních pěti let, firma FedEx učinila řadu významných 

strategických investic do své distribuční sítě a poskytuje společnosti XYZ 

konkurenční výhodu prostřednictvím bezprostředního přístupu a připojení 

k další denní sluţbě pro USA a asijsko-pacifické oblasti. 

 FedEx zavedla speciální sluţbu, kdy je moţné zakázku v nejkratším 

termínu (5-6 dní) doručit do Asie a USA. Proto společnost XYZ international 

podepsala s firmou smlouvu o poskytování sluţeb v rámci distribučního 

kanálu s vybranými lokalitami.  

 

 Ostatní sluţby 

Mezi tyto sluţby patří plné zajištění chodu podpůrných sluţeb, co 

podnik nabízí. Pomocí outsourcingu vyčlenila společnost stravovací sluţbu, 

pomocí cateringové firmy, která zaopatřuje kaţdodenní jídelní reţim. Dalším 

vyčleněním bylo zabezpečení správy majetku a příslušných budov 

společnosti.  

Bezpečnostní agentura také spolupracuje s Facility managementem 

na odstranění neshod při zjištění komplikací při správě objektu. Údrţba a 

revize budov spadá pod zmíněný Facility management, který je zodpovědný 

za dodrţování interních pravidel BOZP.  

       

 3.3.2   Vliv odběratelů        

 

Společnost XYZ s.r.o. působí na českém trhu 9 let a za tuto dobu 

rozšířila znamenitě své portfolio zákazníků. Jelikoţ firma obchoduje na trhu 

Business to Business, její produkty proto nejsou situovány přímo finálním 

zákazníkům, ale jako součástky, které jsou dále součástí komplementace 

leteckých motorů. 

 Objem trţeb je sledován z roku 2009, kde společnost zaznamenala 

pokles vlivem niţší poptávky po produktech. Celková hodnota trţeb byla na 
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částce 1 247 716 tis. Kč. Na podrobnějším přehledu (viz Graf 3.4) o trţbách 

je vidět, ţe společnost rozděluje své zákazníky na interní a externí. Podíl 

objemu trţeb (viz. Graf 3.4) poukazuje na interní odběratele, díky kterým 

firma zinkasovala přes 1 128 mil. Kč.  

 Mezi velké výhody interních odběratelů patří plnění stejných norem 

(kvalita jakosti, normy nutné v leteckém průmyslu), zajištění a splatnost 

zakázek a také chybějící určitá vyjednávací forma při dohodnutí zakázky, 

protoţe společnosti mají mezi sebou zákonem zaštítěnou dohodu o 

kalkulování ceny pomocí tzv. Transfer pricingu v prodeji výrobků a sluţeb. 

  

Graf 3.4 Podíl objemu trţeb ve spol. XYZ s.r.o. (v %) 

 

 Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

 Externí odběratelé 

Při zhlédnutí podílu externích a interních odběratelů na stavu trţeb za 

rok 2009 je vidět, ţe není pro společnost klíčovým ukazatelem, protoţe 

externí odběratelé jsou zastoupeni řádově 9,6 %. Mezi důleţité externí 

zákazníky, ale přesto nevýznamné při porovnání zakázek, patří společnost 

GE Aviation Czech s.r.o. 

GE AVIATION CZECH vstoupila na český trh v roce 2008 díky akvizici 

bývalého největšího tuzemského odběratele společnosti XYZ s.r.o. Walter 

Engines Praha. Zároveň tato společnost je přímým konkurentem v rámci 

90,4%

9,6%

Podíl objemu trţeb ve spol. XYZ
s.r.o. (v %)

Koncern

Jiné společnosti
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typu zastoupení a výroby komponentů na českém trhu. Hodnota zakázek 

za uplynulý rok 2009 činila z celkové trţby externích odběratelů (119 649 

tis. Kč) 65 873 tis. Kč.  

Dalších 32 externích zákazníků se podílí na zbylém objemu trţeb 

čítající přes 53 776 tis. Kč za rok. 

Vliv externích odběratelů na společnost je mizivý, jelikoţ většina 

zakázek je přijata bez aktivního vyjednávání z podnětu těchto zákazníků.   

 

  Graf 3.5 Podíl interních odběratelů z celkového prodeje (v %.)  

      

 Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

 Interní odběratelé 

Hlavní interní zákazníci společnosti XYZ s.r.o., jak je v Grafu 3.5 

uvedeno, se dále člení na společnosti s komplementací leteckých motorů a 

společnosti s generálními opravami spojené s další úpravou součástí do 

leteckých motorů.  
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XYZ international inc. je korporátní ústředí společnosti nesoucí 

zodpovědnost za veškerou činnost společnosti v globalizačním světě. Zakázka 

pro toto ústředí měla charakter výroby nových součástí do prototypu 

leteckého motoru a poskytování finančních a administrativních sluţeb. 

Hodnota zakázek byla 314 tis. Kč v roce 2009. Tomuto ústředí je přímo 

podřízené středisko sídlící ve Phoenixu.  

Phoenix OEM patří mezi hlavní pilíře mateřské společnosti, která je na 

trhu leteckého průmyslu jako přední světový dodavatele leteckých 

komponentů, motorů a avioniky. Společnost se zabývá aktivitami mezi, které 

jsou návrhy a výroba částí turbínových motorů, vývojové práce, generální 

opravy. Dceřinná společnost XYZ s.r.o. je primárně závislá na této mateřské 

společnosti z hlediska zakázek, know-how, výrobního zařízení a zdrojů.  

Celkově se podílí cca. 79% na veškerých interních zakázkách, a proto 

společnost klade velký důraz splnění poţadavků na kvalitu jakosti a 

spokojenost zákazníka. Celkově trţby přesáhly 895 332 tis. Kč. Výrobky 

firma pouţívá z 50% na náhradní díly jako svůj “after market service” a z 

50% na podsestavy do nových motorů. 

 

 Generální opravy (R&O) 

Výše trţeb generálních oprav z celkových interních zakázek je pouze 

21,06 %, ale nutno podotknout, ţe finanční ocenění nově vyrobené a 

opravené podsestavy, je znatelně odlišný, a to mimo jiné i z hlediska 

náročnosti uskutečnění přidané hodnoty nebo nákladů na výrobu. Níţe jsou 

uvedeny společnosti, které mezi sebou efektivně spolupracují a obchodují 

v rámci korporace s podsestavami, které jsou potřebné k dalšímu vyuţití 

daných společností.   

 

XIAMEN R&O je jeden ze zástupů projektu Joint venture v Číně. Tato 

společnost poskytuje letadlové komponenty, opravy a revize leteckého 

zařízení pro všechny letecké společnosti v Číně a také pro regionální 

dopravce provozující letecké trasy do Číny.  
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SINGAPORE R&O je další odběratel působící v Asii, kde spolupracuje 

hlavně z výše zmíněnou firmou na generálních opravách korporace. 

LUTON R&O je střediskem Letectví a kosmonautikv. Tato pobočka 

poskytuje tréninky a školení diagnostiky při úpravě, opravě motorů s jeho 

podpůrnými systémy a v přípravě potřebné k provozu. Společnost sídlící 

v Lutonu je důkazem implementace nových pracovníků výzkumníků, kteří 

jsou podporování výzkumnou technikou, aby vytvářeli nové metody nebo 

zlepšení při generálních opravách a výrobě stávajících podsestav. 

PHOENIX R&O je druhým největším příjemcem produktů ze 

společnosti XYZ s.r.o. Tato společnost byla hlavním poskytovatelem know 

how a výrobního zařízení v rámci generálních oprav. Nyní z této firmy 

přechází část výroby do sledované společnosti. Mezi další podobné dceřiné 

společnosti se společnou či podobnou podnikatelskou činností patří ještě 

RAUNHEIM R&O a ANNISTON R&O.  

 

3.3.3   Vliv konkurentů  

 

V globalizačním světě se projevuje vliv konkurence čím dál častěji neţ 

bývávalo zvykem. Firmy se snaţí dosahovat konkurenčních výhod 

disponujícím potenciálem a transformovat jej do reálné, resp. do přidané 

hodnoty podniku.  

Je známo, ţe konkurence nikdy nespí, a proto podniky vytváří své 

strategie tak důkladně, aby dopad ovlivnění konkurencí byl co v nejmenším 

měřítku. Mezi hlavní konkurenty v rámci transnacionálního podnikání jsou 

britská Rolls Royce a americká General Electric společnost. [18] 

Úvodem bylo zmíněno, ţe diplomová práce bude hledat a analyzovat 

konkurenční výhody a konkurenci společnosti XYZ s.r.o. Z hlediska velikosti, 

podobnosti, odvětví a specializace na letecké motory jsem zvolil jako hlavního 

konkurenta dceřinou společnost General Electric. 
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 GE AVIATION CZECH SR 

V roce 2008 získala americká společnost GE Aviation veškerá aktiva 

společnosti Walter Engines CZ. Akvizicí získaná firma byla zaloţena na 

výrobu a distribuci menších leteckých motorů s vysokou technologickou 

dostupností a dlouhodobou tradicí výroby. Proto se společnost rozhodla o její 

koupi, protoţe by mohla vyuţít výrobní, technologický a lidský kapitál. Nyní 

se společnost snaţí po značných investicích strukturalizovat a vyvíjet letecké 

motory vyšší třídy. [18] 

 Dceřiný podnik jako součást gigantu GE Aviation, má k dispozici know 

how o výrobě turbovrtulových motorů, přístup ke zdrojům z hlediska 

technického vybavení, výrobního zařízení, certifikace, kvality jakosti, 

distribuční síť, servis a jiné sluţby, které jsou podporované mateřskou 

společností dané „české“ firmy. Základem je zkušený a proškolený personál 

s propojením na talenty v dané zemi, tedy talenty České republiky z řad 

absolventů středních a vysokých škol. Zejména mezi tyto školy patří školní 

instituce v hlavním městě, jako je ČVUT Praha a Střední technické 

průmyslové školy. 

Vzhledem k podobnosti vůči námi sledované firmě jsem usoudil, ţe 

porovnání firemních parametrů jako je finanční struktura, výše zakázek, 

cena produktu, ovlivnění trhu, vlastní věda a výzkum patří tyto ukazatele 

prozatím mezi irelevantní.  

Hlavními typologickými a rozdílovými faktory budou vzdělanost, 

spolupráce se školami, zodpovědnost vůči produktu či společnosti a 

neustálé zlepšování vnitřního systému firmy. 

 

 JINÁ KONKURENCE 

 Mezi další konkurenty jsem zařadil jiné výrobní společnosti 

v Olomouckém kraji, které sice nepatří přímo do oboru leteckého průmyslu, 

ale způsob výroby a obecná kvalifikace zaměstnanců je si velmi podobná. 

Například u výroby jsou vyuţívány CNC stroje, obráběcí a vrtací stroje, 

tepelné zpracovávání, pájení apod.  
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Co se týká kvalifikace, je nutné se prokázat vzděláním technického 

typu a příznačnou praxí v oboru. Jak dokládá tabulka výše Tab. č. 3.3 a 

statistické údaje v analýze demografického prostředí je strojní průmysl cca. 

z 48 % zastoupen v Olomouckém kraji. Průměrná mzda se blíţí 

celorepublikové průměrné mzdě a počet zaměstnanců pracující v strojním 

odvětví přesahuje 54 %.  

Z dostupných dat v roce 2009 ve firmě XYZ s.r.o. dosáhla průměrná 

mzda řádově 30 841 Kč, která se rozdělila mezi 834 zaměstnanců. 

     

3.3.4    Vliv subtitutů 

 

Tento vliv substitutů na zasáhnutí do konkurenceschopnosti podniku 

či podniků je nedostačující a nemůţe, dle mého názoru, nijak ohrozit chod 

společností v uzavřeném odvětví leteckého průmyslu. 

 Pokud bych se měl na problematiku podívat ze všech úhlů pohledu a 

dostupných informací, kupříkladu u společnosti XYZ pracují výzkumní 

pracovníci a inţenýři ve vědeckém centru na novém motoru, který bude z 

30% spotřebovávat biopalivo, ale není vyloučené, ţe nepřijde firma nebo 

konkurenční společnost s jinou alternativou motoru či pohonu.  

Ale doposud v blízké budoucnosti neexistují jiné alternativy nahrazení 

leteckého motoru či dopravního prostředku, který bude splňovat různé 

normy a poţadavky zákazníků přinášející stejný ne-li vyšší uţitek.  

 

 3.3.5   Vliv nové konkurence 

 

Vliv nových konkurentů na společnosti, které podnikají v tomto 

specifickém odvětví, je dle mého názoru bezvýznamný. Pojem nová 

konkurence na trhu nevystihuje dostatečně podstatu problému, protoţe toto 

odvětví je tak odlišné od jiných odvětví a konkrétní, ţe existuje mizivá 

moţnost vstupu nových firem do odvětví.  
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Na druhou stranu je nutné říci, ţe koncerny mohou formou akvizice 

přijímat své subdodavatele do své korporátní organizační struktury. Tedy i 

tímto způsobem zabránit nové konkurenci na trh. Ale přesto je patřičné 

zmínit některé body či přístupy, které by mohly vést ke vstupu na trh:   

 

a)      Kvalifikovaní pracovníci jsou dalšími z mnoha faktorů 

konkurenceschopnosti, kteří přímo ovlivňují strategii a budoucí působnost 

společnosti na trhu. Trh práce je zásadní a obecně lze říci, ţe kvalita 

vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců musí být na vysoké úrovni. 

   Například rozloţení majetkového portfolia je odůvodněné dostupnými 

zdroji, levnou, ale hlavně kvalifikovanou pracovní silou. Obava 

z nedostatku je velmi rozšířená u společností v leteckém průmyslu, a proto 

firmy přistupují k plnohodnotnému ohodnocení práce. Dlouhodobý aspekt 

poklesu nabídky práce je zhoršující se skutečnost, ţe podmínky 

společností jsou nad rámec nabídky, a to kvalifikace, jazyková vybavenost, 

mobilita, akceptace kultury firmy. 

  

b)       Omezený přístup k finančním prostředkům odeznívá finanční krizí a 

globální recesí, které změnily výši prodeje na trhu a úvěrové podmínky. V 

důsledku to ovlivnilo získání případných investic do jejich podnikání. 

Nízká ziskovost leteckých společností nepředstavuje takový velký problém 

jako dopad na celý dodavatelský řetězec. Je potřeba věnovat pozornost 

menším podnikům, které zásobují svými komponenty hlavní odběratele 

sortimentu. Například mateřská společnost XYZ vyjádřila finanční 

podporu a záruku přínosu zakázek pro dodavatelskou firmu. 

 

c)       Výzkumný a vývojový program patří mezi hlavní potenciály a 

faktory konkurenceschopnosti kaţdé firmy, nevyjímaje společností 

v leteckém průmyslu. Úzce propojené s vědou a výzkumem je vlastnění 

know - how. Pro společnost je hlavním cílem vytváření vyšší přidané 

hodnoty sortimentu, a tedy čerpání pozitiv z nově implementovaného 

projektu, na kterém její inţenýři pracují a vytvářejí produkty doposud 

neobjevené konkurencí. 
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d)        Kompetence a splnění podmínek pro výrobu a distribuci leteckých 

motorů či letadel znamená pro potenciální společnost obrovské úsilí 

v dosáhnutí certifikace bezpečnostních a funkčních norem (viz. Str. 34). V 

podstatě tyto pravidla znemoţňují nějaký vstup konkurenční firmy na trh. 

 

3.4  ANALÝZA MĚKKÝCH FAKTORŮ 

 

V tomto období se měkkým faktorů přiklání čím dál větší pozornost, 

protoţe význam faktorů můţe být také potenciálem k dalšímu rozvoji 

podnikatelské činnosti firmy. Pozitivní pohled zákazníka nebo jiné 

zainteresované strany na společnost můţe ovlivnit celkové působení firmy na 

trh. 

Měkké faktory společnosti jsem hodnotil na základě dostupných 

informací z firmy a z mého subjektivního pocitu, jak celá společnost na mě 

působí.  

 Indentita 

Indentita kaţdé společnosti je velmi specifická a poukazuje na 

celkovou odlišnost podnikatelských subjektů. Podrobné rozpracování 

identity podniku jsem zaznamenal do Tab. č. 3.5, která poukazuje na 

konkrétní materiální a nemateriální projevy identity podniku. Data jsou 

pouţity, a tudíţ i tabulka je sestavena hlavně na základě dosaţených 

informací z podniku. Při ohodnocení vlivů identity jsem vyuţil svůj 

subjektivní názor na věc.  

Tabulka popisuje charakteristiky identity a mé subjektivní ohodnocení 

ve škále 1-5, kde hodnota 1 je nejniţší a hodnota 5 je nejvyšší moţné 

ohodnocení.  

Výsledkem výše dané tabulky je grafické znázornění analýzy identity 

společnosti XYZ s.r.o.. Barevné schéma, které propojuje jednotlivé hodnocení 

projevů identit, poukazuje na hodnoty soustřeďující se do horních pater 

celkové škály.  
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Nejniţší hodnoty byly vysledovány u nemateriálně vnějšího projevu, 

kde by podnik měl klást větší důraz na obecnou komunikaci s vnějším 

prostředím.    

Tab.č. 3.5  Materiální a nemateriální projevy identity 

Projevy identity Charakteristika Hodnocení dosahování výkonnosti 

M
a
te

ri
á
ln

í vnější 

Vstup do areálu, celkový vzhled a úprava 5 

Uspořádání budov 4 

Firemní oblečení 4 

vnitřní 

Vybavení pracoviště (výroba) 5 

Administrativní budova 5 

Úprava areálu 4 

N
e
m

a
te

ri
á
ln

í 

vnější 

Komunikace  4 

Charitativní činnost 3 

Chování pracovníků 4 

vnitřní 

Styl řízení společnosti 5 

Obsazení funkcí, povýšení zam. 4 

Sociální klima ve spol. 4 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 
Materiálně vnější a vnitřní prostředí je kompletně pod záštitou 

Facility managementu společnosti. Bezpečnostní agentura, kamerový systém 

a vstupní brána jsou nutností.  

 

Graf 3.6 Analýza identity společnosti XYZ s.r.o. 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Budovy jsou situovány, tak aby do výrobní haly pracovníci prošli přes 

administrativní budovu, která je vybavena luxusním příslušenstvím, tak aby 

plnila veškeré potřeby středního či vrcholného managementu.  

Na vybavení pracoviště je kladen velký důraz, aby zaměstnanec měl 

plný komfort při pracovní činnosti. Podpora jakosti pracoviště, a to nejen ve 

výrobě je sledován tzv. systémem 5S, kde interní audit zjišťuje jeho 

dodrţování. Celý areál je označen barevně, tak aby se rozpoznali hlavní cesty 

ve výrobě, v areálu a také strategická stanoviště.    

 

Nemateriální vnější a vnitřní prostředí se týká hlavně vrcholného 

managementu společnosti, jak dosahuje spokojenosti zákazníků, politiky 

jakosti a hlavně cílů. Vnější kontakt a komunikace je propojena s vysokou 

suverenitou společnosti, protoţe jméno firmy na trhu má velkou váhu při 

sjednávání kontraktů např. vyjednané slevy při distribuci.  

Je moţné zde zařadit i plnění smluvních investičních pobídek, které 

byly vyjednány s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde společnost se 

zavazuje podporou nezaměstnanosti, zanechání výroby a ţádný dopad na 

ţivotní prostředí. Společnosti je slíbena do roku 2015 sleva na dani, kde 

pobídky nesmí překročit 40% hranici celkových investičních nákladů.   

Interní prostředí je charakteristické implementací přístupu Six Sigma a 

principu štíhlé výroby. Společnost aplikuje neustále zlepšování všech procesů 

a jevů ve společnosti, kde klade důraz na politiku jakosti, produktivitu, 

rozvoj zaměstnanců a růst celé firmy. 

Celopodnikovým cílem je participovat své pracovníky do společnosti 

tak, aby dokázali vyuţít své schopnosti pro splnění všech svých závazků. 

Díky procesnímu přístupu ve výrobě a rozloţení výroby do tzv. améb, staví 

své pracovníky do subsystému, který se opírá o týmovou spolupráci členů a 

plnění cílů v rámci této struktury, a přitom kaţdý pracovník dokáţe 

zastoupit toho druhého v procesu. 

Plnění interních pravidel a norem značí na silnou společnost, protoţe 

kultura firmy je charakterizována dle 4 pilířů, které jsou obsaţeny i ve 
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strategii. Mezi ně patří růst, závazek k učení, udržitelnost, společenská 

odpovědnost.  

 

 Integrita 

Integrita je úzce spjata s identitou, a to v  celistvém pojetí podniku 

jako soudrţného celku. Společnost se snaţí zaměstnance kvalifikovat a 

proškolovat v rámci všech interních, bezpečnostních a výrobních norem. 

Poukazuje na důleţitost bytí společnosti na trhu a také klade důraz 

pochopení a plnění všech pravidel. 

Členění výroby je seskupeno, jak bylo zmíněno, do améb, které se dle 

potřeby či zakázky mění v rámci potřeby. Faktorem integrity je také to, ţe 

firma nastolila určitý fungující interní řád, který neustále vylepšuje 

k dokonalosti.   

 

 Suverenita 

Postavení společnosti XYZ s.r.o. na trhu je dominantní v rámci České 

republiky nebo v Olomouckém kraji. Jako suverenitu jednoznačně hodnotím 

přesunutí další výrobní činnosti z mateřské společnosti v USA, i přesto, ţe 

celý koncern má přes 10 dceřiných společností, které by mohly být 

potenciálním příjemcem této výrobní linky, vybralo si vedení koncernu tuto 

pobočku. To je důkaz spolehlivosti a výborného plnění cílů a 

implementované strategie společnosti XYZ s.r.o.  

 

 Mobilita 

Mobilita podnikatelského subjektu vyuţívá částečně velmi dobrého 

suverénního postavení, a proto je moţné, aby firma dále investovala do 

rozvoje své působnosti a rozšiřovala portfolio výroby součástí leteckých 

motorů. Mobilita ve vnitřním pojetí podniku je podtrţena procesním 

přístupem a zaškolením pracovníků na více pozic, samozřejmě v rámci své 

struktury ve firmě.  
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Faktor mobility je také propracovaný systém dodání materiálu, 

výrobního zařízení, ale také lidského kapitálu např. při špatných výsledcích 

je zajištěna manaţerská podpora.  

Celou strukturu společnosti kopíruje vysoce vyspělá technologie 

v podobě Informačního systému SAP, který zkvalitňuje a urychluje veškerou 

činnost podnik.  

Znalostní kapitál podniku je čerpán z mateřské společnosti, ale 

společnost XYZ s.r.o. tento kapitál vyuţívá k vytváření přidané hodnoty z její 

podnikatelské činnosti, ale dále kladným přístupem nerozvíjí k vzdělanostní 

struktuře, tedy k hledání potenciálu studentů, anebo spolupráce se školou a 

univerzitou.  
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3.5 SWOT ANALÝZA 

   

  Na základě dostupných informací, které byly moţné získat ze 

společnosti XYZ s.r.o. a předchozích analýz, byla sestavena následující 

analýza silných a slabých stránek vnitřního prostředí a příleţitosti a hrozby 

představující vnější prostředí firmy. Výsledkem SWOT analýzy bude matice, 

která poukáţe na současnou situaci podniku, ale i na budoucnost ovlivňující 

chod firmy.  

  Pro výslednou formu SWOT analýzy je potřeba znát východiska, ze 

kterých tato analýza je sloţena, a proto byla vytvořena Tab. č. 3.6, která 

popisuje veškeré potenciální silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby. 

 

Tab. č. 3.6  Sestavení strategických poznatků k tvorbě analýzy SWOT   

Potenciální silné stránky Potenciální slabé stránky 

 

  Zkušení a vzdělaní manaţeři 

  Informační systém SAP 

  Řízení podniku 6 Sigma a Lean 

Management a Procesní řízení 

  Kapitálové zajištění 

  Identita společnosti  

  Vyuţívání výrobních zařízení 

z mateřské spol. 

  Kvalifikovaní pracovníci 

 

  Spolupráce se školami (univerzitou) 

  Závislost na majoritním odběrateli  

  Chybí proaktivní přístup v participaci 

zaměstnanců 

  Závislost na vedení mateřské spol. 

 

Potenciální externí příleţitosti Potenciální externí ohroţení 

 

  Nárůst ve vyuţívání letadel  

  Generální opravy motorů 

  Světové portfolio zákazníků 

  Propojenost dceřiných společností 

  Nulová dostupnost nových 

konkurentů na trh 

  Rozšíření výroby 

  Nové trendy v leteckém průmyslu 

 

  Daňové zatíţení 

  Hospodářská krize (finanční, ropná) 

  Zvýšení cen materiálu 

  Rozvojové země 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 



- 51 - 
 

3.5.1 Silné a slabé stránky  

 

  Vnitřní prostředí společnosti XYZ s.r.o. je sledováno z dvou úhlů 

pohledu, a to dle závaţnosti a dosahování výkonnosti daného potenciálu.  

Následující tabulka č. 3.7 poukazuje na celkový přehled ohodnocení 

vnitřního prostředí. 

 

Tab. č. 3.7 Hodnocení vnitřního prostředí firmy 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

 Silné stránky 

 Zkušení a vzdělaní manažeři - jsou základním kamenem společnosti, 

protoţe správné obsazení postu manaţera ovlivňuje komplexně její chod. 

Velkým pozitivem je flexibilita řídících pracovníků, kteří v případě nutnosti 

přebírají více funkcí v rámci pomoci oddělení. 

 Informační systém SAP - propojuje celou společnost v jednu kompaktní 

síť, kterou vyuţívají všichni pracovníci, protoţe systém obsahuje mnoho 

modulů např. řízení výroby, řízení nákupu, distribuce, kontrola jakosti, 

kontrola zakázek apod. 

HODNOCENÍ Hodnocení závaţnosti 
Hodnocení dosahování 

výkonnosti 

VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 25% 50% 75% 100% 1 2 3 4 5 

Silné stránky                   

Zkušení a vzdělaní manaţeři     •         •   

Informační systém SAP       •         • 
Řízení podniku 6Sigma a Procesní řízení       •       •   
Kapitálové zajištění   •       •       
Identita společnosti       •         • 
Vyuţívání výrobních zařízení z mat.spol.     •       •     
Kvalifikovaní pracovníci     •         •   

Slabé stránky     

Spolupráce se školami (univerzitou)       •   •       
Závislost na majoritním odběrateli      •         •   
Chybí proaktivní přístup v participaci zam.   •         •     
Závislost na vedení mateřské spol.     •         •   
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 Řízení podniku - součást strategie koncernu je pomocí metod 6Sigma, 

Lean Managementu a procesního řízení dosahovat lepších výsledků ve všech 

oblastech. Správná implementace ve společnosti těchto metod je sledována 

mateřskou společností a také jsou všichni zaměstnanci znalostně proškoleni 

a certifikováni.    

 Kapitálové zajištění - je zmíněno z důvodu 100% vlastnění mateřské 

společnosti, která zajišťuje finanční prostředky v rámci cash-pooling účtů. 

 Identita společnosti – je graficky a podrobně popsaná u Analýzy 

měkkých faktorů, kde výsledek poukazuje na velkou osobitost a na vytvoření 

identického subjektu v podnikatelském prostředí.  

 Využívání výrobních zařízení z mateřské spol. - spolupráce mezi 

mateřskou společností není jen ve finanční podobě, ale i v redistribuci 

výrobního zařízení. Například aktuální rozšíření výroby v této společnosti 

předcházelo přemístění strojů a zařízení z USA a pro společnost to tedy 

znamenalo menší finanční zatíţení. 

 Kvalifikovaní pracovníci – zaměstnanci jsou hlavní hybnou silou ve 

společnosti, protoţe jejich kvalifikaci a zkušenosti v oboru firma vyuţívá ve 

stále zlepšující se produktivitě práce, kterou společnost řadí mezi důleţité 

atributy v řízení podniku. 

 

 Slabé stránky 

 Spolupráce se školami (univerzitou) – v koncepci kultury mateřské 

společnosti je spolupráce se vzdělanostními institucemi, aby docházelo 

k propojení institucí s podnikatelským subjektem. Společnost XYZ s.r.o. této 

moţnosti nevyuţívá, a proto by bylo ţádoucí obnovit tuto formu spolupráce.  

 Závislost na majoritním odběrateli – podoba spolupráce s mateřskou 

společností má své i stinné stránky, protoţe její závislost v podobě zákazníka 

je pro společnost alarmující. Přes 90 % zakázek je pro pobočky mateřské 

společnosti, a proto zjednodušeně řečeno firma bude vykazovat takové 

finanční výsledky, jaká bude poptávka u společnosti XYZ international.  
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 Závislost na vedení mateřské společnosti - můţe být popsána jako 

etnocentrická, tedy, ţe rozhodující vliv na podnik má mateřská společnost. 

Řízení podniku je delegováno shora dolů a míra autonomie je zde velmi 

nízká. 

 Chybí proaktivní přístup v participaci zaměstnanců - je moţno způsoben 

nepochopením či odmítavostí s ním z řad zaměstnanců anebo na druhou 

stranu přílišným nátlakem na dodrţování a vyţadování splnění firemních 

pravidel a předurčených svých i firemních cílů. Poţadavky na místní 

personál jsou přizpůsobivost stylu řízení (6Sigma atd.), vyšší forma  

rozhodování a v zodpovědnosti, týmová spolupráce (procesní řízení) apod. 

  V tabulce č. 3.8 jsou vloţeny výsledné hodnoty, které byly součástí 

analýzy hodnocení vnitřního prostředí firmy na základě konzultací a 

dostupných informací. 

 

Tab. č. 3.8   Reálné ohodnocení vnitřního prostředí firmy 

Vnitřní prostředí Hodnocení závaţnosti Hodnocení dosahování výkonnosti 

Zkušení a vzdělaní manaţeři 75 4 

Informační systém SAP 100 5 

Řízení podniku 6Sigma a Procesní řízení 100 4 

Kapitálové zajištění 50 2 

Identita společnosti 100 5 

Vyuţívání výrobních prostředků z mat.spol. 75 3 

Kvalifikovaní pracovníci 75 4 

Spolupráce se školami (univerzitou) 100 2 

Závislost na majoritním odběrateli  75 4 

Chybí proaktivní přístup v participaci zam. 50 3 

Závislost na vedení mateřské spol. 75 4 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

  

  Shrnutí silných a slabých stránek společnosti XYZ s.r.o. je 

zaznamenán v grafu 3.7. Umístění většiny atributů vnitřního prostředí je 

v kvadrantu s vyšší důleţitostí a dosaţení vyšší výkonnosti. Lze konstatovat, 

ţe byly vybrány relevantní silné a slabé stránky, s kterými podnik disponuje 

v rámci celé společnosti.  
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Graf č.3.7 Silné a slabé stránky společnosti XYZ s.r.o. 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

3.5.2 Příleţitosti a hrozby 

  

 Vnější prostředí společnosti XYZ s.r.o. je následně popsáno v Tab. č. 

3.9, kde je srovnáno hodnocení důleţitosti a dosaţení výkonnosti vlivů 

příleţitostí a hrozeb na základě konzultací a dostupných informací. 

Tab. č. 3.9    Ohodnocení vnějšího prostředí firmy 

OHODNOCENÍ 
Hodnocení závaţnosti 

Hodnocení dosahování 
výkonnosti 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 25% 50% 75% 100% 1 2 3 4 5 

Příležitosti     

Nárůst ve vyuţívání letadel        •     
 

  • 

Generální opravy motorů     •         •   

Světové portfolio zákazníků       •         • 

Propojenost dceřiných společností     •         •   

Rozšíření výroby     •           • 

Nulová dostupnost nových konkurentů •           •     

Nové trendy v leteckém průmyslu                   

Ohrožení                   

Hospodářská krize (finanční, ropná)     •         •   

Zvýšení cen materiálu   •         •     

Rozvojové země   •           •   

Daňové zatíţení     •       •     
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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 Příleţitosti 

 

 Nárůst ve využívání letadel – V období ekonomické krize se sníţily 

trţby bezmála o 23 % u společnosti. Globálně to bylo způsobeno klesající 

poptávkou po výrobcích a také sníţení vyuţití letecké přepravy. Nyní se 

leteckému průmyslu daří i díky pozitivním vyhlídkám, např. rozšíření sluţeb 

leteckých společností, výzkumné pilotní projekty.   

 Generální opravy motorů – tato část portfolia sluţeb se zdála jako 

jediná, která nepocítila vliv hospodářské krize, protoţe kvůli permanentnímu 

sníţení nákladů byla nastolena strategie, ţe je lepší, aby komponenty prošly 

revizí či generální opravou, neţ aby byl vyroben nový produkt. 

 Světové portfolio zákazníků – přehled odběratelů byl zmíněn u Porterovi 

analýzy, ale přesto je to velká příleţitost, protoţe společnost rozšiřuje výrobní 

kapacity a tím i portfolio výrobků a sluţeb. Nový trend dokazuje o 

znovuzrození leteckého průmyslu a rozšíření stávající poptávky po leteckých 

motorech.  

 Propojenost dceřiných společností – je obrovská příleţitost pro 

společnost, protoţe všechny filiálky jsou propojeny informačním systém, 

řízením podniku, nedochází zde k pozdní splatnosti zakázek, výměnou 

informací, výměnou výrobního kapitálu, případě lidského kapitálu. 

 Rozšíření výroby – je bráno jako příleţitost, protoţe rozšiřuje své 

portfolio produktů a sluţeb, které můţe nabízet svému zákazníkovi.  

 Nulová dostupnost nových konkurentů na trh – vliv nové konkurence je 

dle mého názoru nulová, protoţe společnost podniká v tak specifickém 

oboru, ţe by bylo náročné vstoupit na tento trh.  

 Nové trendy v leteckém průmyslu - politika vědy a výzkumu společnosti 

nebo také hospodářská krize jsou motorem hledání nových cest, jak 

dosáhnout konkurenceschopnosti. Mezi hlavní trend a budoucnost v 

leteckém průmyslu bude změna pohonu, na který letecké motory budou 

poháněny. Také lze zmínit trvalé sniţování nákladů na provoz a údrţbu 

motoru. 
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 Ohroţení 

 

   Daňové zatížení – bylo podrobně popsáno v analýze makroprostředí, 

kde bylo zjištěno navýšení daně z přidané hodnoty, ale za to se sníţily 

veškeré přímé daně ovlivňující mzdovou politiku a také zdravotní a sociální 

odvody. 

   Hospodářská krize (finanční, ropná) – velké dopady měla hospodářská 

krize na letecký průmyslu, protoţe společnost musela ve ztíţené době řešit 

restrukturalizaci společnosti, nákladů apod.. I přes fakt, ţe byl dlouhodobě 

naplánovaný přesun výrobní haly, nesměla společnost řešit tuto situaci 

sníţením stavů zaměstnanců, ale redukcí výrobních dnů.  

   Zvýšení cen materiálu – cena materiálu je ovlivněna smluvní cenou u 

privátního dodavatele, ale tím, ţe materiál je ze speciálních slitin (oceli, 

barevných kovů, hliníku atd.), je materiál ovlivněn cenou na trhu za tyto 

suroviny. 

Tab. č. 3.10 Reálné ohodnocení vnějšího prostředí firmy 

Vnější prostředí Hodnocení závaţnosti Hodnocení dosahování výkonnosti 

Nárůst ve vyuţívání letadel  100 5 

Generální opravy motorů 75 4 

Světové portfolio zákazníků 100 5 

Propojenost dceřiných společností 75 4 

Rozšíření výroby 75 5 

Nulová dostupnost nových konkurentů 25 3 

Nové trendy v leteckém průmyslu 100 4 

Hospodářská krize (finanční, ropná) 75 4 

Zvýšení cen materiálu 50 3 

Rozvojové země 50 4 

Daňové zatíţení 75 3 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

  Rozvojové země – jsou zmíněny z důvodu globálních trendů jako 

přemístění výrob do oblastí rozvojových zemí. Rostoucí náklady na pracovní 

sílu mohou zasáhnout konkurenční výhody a ziskovost společnosti 

v dlouhodobém horizontu.  
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 U příleţitostí z grafu č.3.8 vyplývá, ţe společnost do budoucna ovlivní 

rostoucí zájem o leteckou přepravu v podobě vyšší poptávky po letadlech. 

Další aspekty s tímto faktem jsou spojeny, a to rozšíření portfolia zákazníků, 

rozšíření výroby, zaměření se na generální opravy motorů. Propojenost 

dceřiných společností je neviditelná příleţitost, které společnosti vyuţívají 

v podobě interní komunikace a moţné pomoci výrobní či personální pomoci. 

 

Graf č.3.8 Příleţitosti a hrozby společnosti XYZ s.r.o. 

 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

 Hrozby, které by mohly ovlivnit společnost, vystihují taktéţ zmíněné 

grafické vyjádření. 

 Mezi hlavní hrozby místního trhu je zařazeno daňové zatížení, které 

patří v České republice mezi nejvyšší v Evropě. Dále končící hospodářská 

krize, která nesla riziko poklesu zakázek, restrukturalizace lidského kapitálu 

atd. Zvýšení cen materiálu neovlivňuje doposud cenu produktů, protoţe 

společnost má na smlouvané nákupní ceny materiálu od svých dodavatelů. 

Rozmach stávající konkurence je vyšší hrozba neţ vstup nové konkurence na 

trh, poněvadţ na trhu dochází „k závodům“, kdo a jaká společnost splní 

poţadavky zákazníků.   
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4 Návrhy a doporučení 

 

  V této části diplomové práce je hlavní myšlenkou sumarizace 

veškerých konkurenčních výhod společnosti XYZ s.r.o. a následně 

prostřednictvím těchto výhod doporučit cestu, jak dosáhnout větší 

konkurenceschopnosti podniku do budoucna.  

  Společnost byla podrobena rozboru několika analýzami ve sledovaném 

období 2009 - 2010, a proto s odkazem na tyto metody budu provádět 

návrhy a doporučení podniku. 

 

  Z hlediska Pestle analýzy, která analyzuje makroprostředí podniku, 

je zřejmé, ţe většina vytýčených poznatků mají ryze informační charakter v 

odvětví. Veškeré zjištěné vlivy a trendy zasahují aktivně či pasivně do 

podnikatelské činnosti a mají vliv na konání podniku na trhu. Nejlepším 

východiskem by bylo přizpůsobení se a zvolení adekvátní strategie vůči těmto 

zásahům např. daňové zatíţení, devizové kurzy, mobilita a kvalifikace 

zaměstnanců.  

  Společnost svou akvizicí menšího výrobního podniku dosáhla na 

velkou konkurenční výhodu v podobě investiční pobídky, kterou poskytuje 

stát resp. Ministerstvem průmyslu a obchodu, společnosti a zavazuje se 

podporou nezaměstnanosti, ponechání výroby a minimálního dopadu na 

ţivotní prostředí. Společnosti je slíbena do roku 2015 sleva na dani, kde 

pobídky nesmí překročit 40% hranici celkových investičních nákladů.   

 

  Z hlediska Porter analýzy 5-ti konkurenčních sil byly zjištěny 

mezipodnikové vztahy se svými odběrateli, dodavateli, ale i konkurencí. 

Metoda se zabývala i vlivem substitutů a eventuálním vstupem nových firem 

na trh. Ale tyto aspekty nebyly brány jako opodstatněné, protoţe nahrazení 

letecké dopravy nebo-li leteckého motoru na dieslový pohon není prozatím 

moţný. Co se týká vstupu nových firem, je pravděpodobnější varianta 

akvizice menších výrobních závodů stávajícími giganty v leteckém průmyslu.      
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  Důleţitým aspektem v této analýze bylo zjištění velké propojenosti 

podniku se svou mateřskou společností a firemními pobočkami. Závislost je 

patrná při pohledu na portfolio zákazníků, které obnáší úskalí v případném 

rapidním kolísání zakázek, které můţe zapříčinit existenci podniku na trhu. 

Ale přesto podnik má moţnost přebírat technologie a přístupy od své 

mateřské společnosti. Jeho marketingovou a obchodní činnost nese z velké 

části zodpovědnost také mateřská společnost.  

  Konkurenční výhodou dle mého mínění je propracovaný systém 

distribuční sítě, která umoţňuje velkou dostupnost a efektivitu v dodání. 

Společnost má sjednané své privátní obchodní partnery, kteří tuto sluţbu 

zajišťují.  

  Osvědčení dodavatelé materiálu pro výrobu jsou z Čínské lidové 

republiky a splňují vysoce poţadované parametry kvality jakosti, plnění 

pobidek a ceny. Všechny tyto zainteresované skupiny, které jsou spřízněné 

s podnikatelskou činností XYZ international prochází kaţdoroční certifikací a 

interním auditem, aby splňovaly veškeré poţadavky. 

  Konkurenci jsem vytýčil jako soupeření mezi podniky o kvalifikované 

zaměstnance, kteří jsou velmi důleţití při chodu společnosti. Mezi hlavní 

rozhodnutí potenciálního pracovníka uţ není jen finanční ohodnocení, ale 

také jak se podnik prezentuje, poskytování výhod či nadrámcových sluţeb, 

nebo také interní prostředí a firemní klima. Proto by se měl podnik zaměřit i 

na tyto podpůrné záleţitosti v rozhodnutí potenciálního pracovníka o 

zaměstnání. 

 

  Z hlediska analýzy měkkých faktorů jsem sledoval, jak podnik 

působí na zainteresované osoby či podnikatelské subjekty. Většinu atributů 

přejímá firma od své mateřské společnosti, protoţe nepůsobí ve všech 

směrech řízení jako samostatně činná společnost na trhu.  

  Mezi konkurenční výhodu bych zařadil celkový vzhled podniku, 

specifickou značku, dobře rozmístěné části výroby a logisticky 

propojené procesy. Myslím, ţe by společnost měla řešit otázku propagace 

a komunikace s vnějším okolím podniku. Doporučil bych poukázat na 

podnikatelskou činnost společnosti, v jakém oboru působí. Dalším moţným 
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směrem by mohl podnik svou propagaci pojmout jako sponzoring či 

poukázání na výhodné podmínky nového zaměstnání a vytýčení výhod proč 

akceptovat společnost před jinými výrobními podniky. Tato součást PR 

kampaně by také mohla pomoci v dalších níţe navrhovaných doporučení.  

 

  Z hlediska SWOT analýzy, jsem se zabýval vlivem vnitřního a vnějšího 

prostředí na společnost. Velkým přínosem pro firmu je propojenost podniku 

informačním systémem, manažerská vyspělost a pokročilá 

implementace přístupu 6Sigma a procesního řízení. Tato pozitiva jsou 

hlavním interním odlišením od jiných výrobních podniků, které se pokouší 

být konkurenceschopné.  

  Mezi hlavní interní slabou stránkou bych viděl chybějící spolupráce 

se vzdělávacími institucemi. V době před ekonomickou krizí zde bývával 

neucelený program, dle kterého byla moţná stáţ např. v dceřiné společnosti 

v USA., nebo krátkodobá praxe v oboru. Myslím, ţe tento koncept ve 

společnosti chybí a bylo by potřeba navrhnout dlouhodobou a hlubší 

spolupráci s těmito institucemi, protoţe podnik se nyní potýká 

s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců ve výrobě a jsem přesvědčen, ţe 

by to vyřešilo stávající problémovou situaci.  

  Spolupráci bych viděl jako začlenění nejlepších studentů ze školy do 

podniku v rámci dlouhodobé stáţe či praxe. V okresu Olomouc je mnoho 

středně odborných a středních škol se zaměřením na technické obory, proto 

si nemyslím, ţe by to byl nezrealizovatelný koncept. U vysokých škol by to 

byla záleţitost výběru talentů z řad vysokoškolských studentů, kteří by 

spolupracovali na určených projektech, které by měly vyšší znalostní a tvůrčí 

záběr neţ u studentů středních škol.  

  Odměnou studentům by bylo finanční motivování, kariérní postup 

v silné společnosti a budoucí jistotou práce (např. jistota zaměstnaní po 

určitou dobu). Motivační hledisko pro obě zainteresované strany, tedy 

společnost a vzdělávací instituce, je budoucí perspektiva studentů, přísun 

potenciálních zaměstnanců. 
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  Myslím, ţe tento koncept je efektivní v dlouhodobém časovém 

horizontu, protoţe jen tak dokáţe společnost zajistit přísun kvalitního 

lidského kapitálu do struktury podniku a být konkurenceschopný. 

  

  Další konkurenční výhodou by mohla být lepší participace 

zaměstnanců do podniku. Chybí zde, dle mého názoru, konkrétní a 

podrobné vysvětlení dílčích interních rozhodnutí nebo implementace 

přístupů ve firmě. Proto vidím jako krok v před zefektivnění interní 

komunikace se zaměstnanci.  

  Mezi konkurenční výhody také zařazuji generální opravy, které se 

projevily jako hlavní rozdíl mezi výrobou nových dílů v ekonomické krizi. 

Myslím, ţe rozšíření portfolia dílců do letadlových motorů by se měl rozšířit, 

poněvadţ by podnik mohl tímto krokem rozvrstvit moţné riziko sníţení 

poptávky po nově vyrobených součástkách.      

   

  Celkově podnik hodnotím jako dostatečně konkurenceschopný na 

trhu. 

  Cílem této části bylo poukázat na konkurenční výhody nebo na 

aspekty, které by společnost mohla vyuţít a zakomponovat do své strategie.  
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5 Závěr 

 

 V podnikatelském prostředí dochází k velmi rychlým a těţko 

předvídatelným změnám, mezi nimiţ neexistují na první pohled zřetelné 

závislosti. Sledování těchto vznikajících změn se musí podniky systematicky 

zabývat, aby mohly toto strategické předvídání událostí zakomponovat do své 

strategie nebo cílů. Proto současná firma, pokud chce být 

konkurenceschopná, musí sledovat svou činnost z hlediska 

vědeckotechnického rozvoje, budování distribučních sítí, účelně řízených 

investic a rozvoj lidských zdrojů.  

 Diplomová práce na téma Konkurenceschopnost podniku je zaměřena 

na sledování a analyzování faktorů konkurenceschopnosti společnosti XYZ 

s.r.o., které by výrazně ovlivnily působení a předpokládané jednání do 

budoucna. Pro dosaţení objektivnosti a správnosti práce byl předpoklad, ţe 

společnost bude benevolentní v dostupnosti relevantních informací pro 

vypracování práce. 

  Cílem práce je na základě výsledků vybraných metod navrhnout a 

poskytnout kvalitní informace o skutečném stavu konkurenčních výhod 

podniku.  Pomocí poznatků z dosaţených výhod je ţádoucí nalézt moţné 

návrhy a řešení, které by mohla společnost dále aplikovat do své strategie.  

 Při analýze konkurenceschopnosti jsem pouţil metody, které by mohly 

bezesporu vystihovat danou situaci v prostředí podniku. Společnost jsem 

podrobil rozboru pomocí analýzy makroprostředí, Porter analýzy 5-ti 

konkurenčních sil, analýzy měkkých faktorů a  SWOT analýzy. Shrnutí 

všech výsledných poznatků s mým doporučením je k nalezení na konci 

práce. 

 Poslední část práce obsahuje návrhy, doporučení a konkurenční 

výhody, které byly nastoleny na základě výsledků analýz. Navrhl jsem 

společnosti se zaměřit na propagaci a komunikaci s vnějším okolí podniku a 

dále, aby se zaměřila na zefektivnění interní komunikace při vysvětlování 

různých pokynů či rozhodnutí managementu. Pro podnikatelský subjekt by 
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bylo také ţádoucí rozvinout svou spolupráci se vzdělavatelskými institucemi, 

která by napomohla zvýšit konkurenceschopnost podniku. Tuto spolupráci 

bych si představoval jako začlenění studentů do procesu společnosti, kde by 

pracovali na zadaných projektech   

 Byl bych potěšen, kdyby tato práce byla přínosem pro společnost XYZ 

s.r.o. v rámci případného vyuţití mnou vysledovaných informací.  
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GENERAL MANAGER
Generální ředitel

R&O MANAGER

Ředitel generálních oprav

HOS LEADER
Ředitel HOS

FINANCE MANAGER
Finanční ředitel

TRANSITIONS AND AME 
LEADER

HR MANAGER

Personální ředitel

QUALITY MANAGER
Ředitel kvality

OPERATIONS PRODUCT

LINE LEADER

Vedoucí výr. jednotek

TRANSITION PROJECT 
SITE LEADER 

HS&E MANAGER

Vedoucí BOZPa OŽP

IT MANAGER
Ředitel IT

MAITENANCE& FACILITY

MANAGER

Ředitel správy investic a 
správy 

majetku 

PURCHASING AND P&AM 
MANAGER

Ředitel nákupu

OFFICE MANAGER 

Asistentka gen. ředitele 


