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Anotace 

Disertační práce na téma Projevy formování transnacionálních podniků v  

Moravskoslezském kraji se zabývá transnacionálními podniky, resp. jejich 

podnikatelskými jednotkami umístěnými v Moravskoslezském kraji a hodnotí tyto 

podniky z hlediska naplnění pojetí transnacionálního podnikání a z pohledu 

konkurenceschopnosti. 

Transnacionální společnosti jsou zařazeny mezi nové formy podnikání, 

jsou vysoce dynamické a vzhledem k jejich rozmístění po celém světě mají 

vysoký stupeň konkurenčního potenciálu. 

Disertační práce se soustřeďuje na podniky umístěné v Moravskoslezském 

kraji, které mají zahraniční mateřskou nebo partnerskou společnost, jsou pod jejím 

kontrolním vlivem a dochází zde k přesunu zdrojů a potenciálů. Dále se disertační 

práce zabývá transnacionálním podnikáním ve virtuálním prostoru, neboli 

vytvořením virtuální integrace a naplněním stupňů virtualizace podnikání. 

Průzkum je založen na formulování hlavního cíle a dílčích cílů, které jsou 

rozvinuty formulací výzkumných problémů. Vybrané výzkumné problémy jsou 

v disertační práci doplněny hypotézami. Ověřování těchto výzkumných problémů 

a hypotéz je realizováno dotazováním cíleně vybrané skupiny respondentů 

a dotazováním vybraných expertů. 

Cílem doktorské disertační práce je ověřit teoretické poznatky z oblasti 

transnacionálního podnikání na konkrétních transnacionálních firmách 

(podnikatelských jednotkách) působících v Moravskoslezském kraji se 

zaměřením na jejich konkurenceschopnost a zobecnit získané poznatky pro 

potřeby dalšího výzkumu, výuky a implementace v praxi. 

Popsané teoretické přístupy k problematice transnacionálního podnikání 

a konkurenceschopnosti jsou v disertační práci ověřovány v praktických 

podmínkách, a to formou empirického výzkumu. 

Disertační práce je soustředěna do prostředí Moravskoslezského kraje, 

který v posledních letech usiluje o přilákání investorů z různých oblastí světa, aby 

zde vytvořili své pobočky. Nutno však zdůraznit, že řešená problematika má 

charakter znalostního kapitálu jednotlivých investorů, kteří jen obtížně poskytují 

svá data. Přes toto omezení se podařilo sjednotit požadované informace a vytvořit 

závěry práce. 



 

Annotation 

Formation Effects of Transnational Companies in the Moravian-Silesian 

Region 

Doctoral thesis on the topic Formation Effects of Transnational Companies 

in the Moravian-Silesian Region considers transnational companies; especially 

their business units situated in Moravian-Silesian region and evaluate them from 

the point of view of responding to theory of transnational entrepreneurship and 

from the point of view of competitiveness. Transnational companies are ranked 

among new forms of enterprise, they are very dynamic and they have a high level 

of competitiveness potential with regard to their location all over the World.  

Doctoral thesis is focused on enterprises situated in Moravian-Silesian 

region that have foreign maternal or Partner Company, that are under their 

influence and realize movement of potential and sources. Further doctoral thesis 

considers transnational entrepreneurship in virtual space or realization of virtual 

integration and fulfillment of level of virtualization in entrepreneurship.  

The research is based on the formulation of the main goal, also partial 

goals that are developed into formulation of research questions. Verification of 

these research questions and hypothesis is realized by questioning selected group 

of respondents and questioning chosen experts.  

The main goal of this doctoral thesis is to verify the theoretical 

knowledge from the field of transnational entrepreneurship in concrete 

transnational firms (business units) in the Moravian-Silesian region with a view 

to their competitiveness. The aim is also to generalize new knowledge for the 

next research, education and practical implementation. 

Describer theoretical approaches to question of transnational 

entrepreneurship and competitiveness are verified in concrete practical conditions 

by using empirical research.  

Doctoral thesis is focused on environment of Moravian-Silesian region 

where can be recognized endeavor after gaining investors from various parts of 

the World to set up here their units.  

It is necessary to emphasize that solved problem has character of knowledge 

capital of particular investors, who very hardly offer their data for research. 

Despite of this limit required information were integrated and conclusions were 

worked out. 
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1. Úvod 

Podnikání je na počátku třetího tisíciletí ovlivňováno řadou procesů, které 

ovlivňují tvář současného světa. Patří mezi ně “megatrendy“ v podnikání, jako 

jsou globalizace, harmonizace kultur, budování světových informačních sítí, 

produktivita práce, inovace, konkurenční otázky, ale i celosvětová krize, která 

zasáhla trh před několika měsíci. 

Hospodářské prostředí zemí je spojováno se změnou všeobecně 

uznávaných hodnot, principů a modelů, které mohou vést podniky k prosperitě. 

Celkové ekonomické prostředí zemí je tímto procesem silně ovlivňováno. 

Do podnikatelského prostředí přichází nový typ podnikatelů, kteří od 

počátku svého podnikání jednají globálně. Nečekají, až se stabilizuje jejich situace 

na domácím trhu a rovnou expandují. Ještě před několika lety to bylo 

nepředstavitelné a firmy se nejprve snažily o stabilizaci na domácím trhu a až 

posléze expandovaly do zahraničí. 

Hovoří se o nových myšlenkách tzv. „new economy“ (viz např. Učeň, 

2008), které pohlíží z jiného úhlu na výrobní proces, produktivitu práce, procesy  

v podniku, což je dáno zejména prudkým rozmachem informačních 

a komunikačních technologií a investicemi do nich. Toto vše je spojováno 

s vyspělými technologiemi, které vedou podniky k dosahování vyšší hodnoty 

(kvality, rychlosti, flexibility), při současném snižování nákladů. 

Charakteristickým pojmem posledních deseti let se stala globalizace. Firmy se 

stávají globálními, hledají nejvhodnější lokality pro umístění ve světě pro svou 

podnikatelskou činnost. Lákají investory a snaží se řídit podnik na dálku 

odkudkoliv. K tomu významně přispívá možnost získání informací pomocí 

internetu.  

Výrazným prvkem globalizace je globalizace výroby v celosvětovém 

měřítku, což také souvisí s  transnacionálními společnostmi. Někdy to bývá 

označováno jako globalizace světového hospodářství, kde velké firmy mají 

výrazný vliv na státy. 

Transnacionální podnikání patří mezi nové formy podnikání. Názory na 

transnacionální firmy se liší. Pro jedny jsou to vykořisťovatelé pracovníků, 

ničitelé přírodních zdrojů, pro jiné jsou to firmy přinášející nové technologie 

a úspory z rozsahu.  
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Odborníci diskutují o tom, jak tuto problematiku uchopit. Zda pouze 

popisem již prezentovaných názorů a ideologií nebo analyzovat, vytvářet 

průzkumy získané z terénu a vyvozovat závěry s ohledem na dynamiku změn 

a globalizaci s akceptováním vysoké míry nepřesnosti.  

Ekonomický rozvoj podmíněný vědeckotechnickým pokrokem směřuje za 

soudobých podmínek rozvoje tržních vztahů k narůstání rozdílů v rozdělení 

důchodů a bohatství a nikoli k jejich vyrovnávání. Tento proces je často 

podporován procesy, které nabyly na síle v průběhu devadesátých let a vešly ve 

známost zejména jako globalizace a transnacionalizace na straně jedné 

a liberalizace na straně druhé. Soudobý světový vývoj je doprovázen narůstáním 

rozdílů bohatství a důchodů mezi jednotlivými zeměmi, ale i uvnitř těchto zemí. I 

to je jeden z důvodů výběru Moravskoslezského kraje pro provedení průzkumu 

v oblasti transnacionalizace. Struktura podnikání v Moravskoslezském kraji se 

výrazně změnila. Průmyslová výroba zaměřená výhradně na těžký průmysl byla 

podstatně utlumena a v kraji existuje rostoucí řada firem zabývajících se jak 

špičkovými technologiemi a hi-tech produkty, tak tradičními řemeslnými obory. 

Zdejší firmy se výrazně prosazují v oblasti informačních technologií, elektroniky, 

elektrotechniky a v  automobilovém průmyslu. Proto byl Moravskoslezský kraj 

pro řešení problematiky zvolen; poskytuje velmi podnětné výzkumné informace. 

Globalizace jako taková nám přináší konflikty mezi čtyřmi aktéry, a to 

mnohonárodními společnostmi, zeměmi, které mají velký užitek z globalizace, 

světovými institucemi (Světová obchodní organizace, Mezinárodní měnový fond) 

a zaostávajícími zeměmi. V rámci globalizace musíme pohlížet na vzájemné 

interakce mezi nimi. Zde se odehrávají situace, jež odrážejí jejich konfliktní nebo 

společné zájmy. 

Mezi výrazné prvky globalizace můžeme zařadit rostoucí objem přímých 

zahraničních investic a obchodů, které se uskutečňují přes hranice států. Vytváří 

se zde určitý systém společností, které mezi sebou směňují mezinárodní produkci. 

Jedná se o systém transnacionálních společností, které ač obchodují zejména 

navenek, mají propracovaný vnitrofiremní systém, na základě kterého přesouvají 

kapitál, suroviny, technologie, lidi do různých hostitelských zemí a vlastnictví 

firmy si udržují původní majitelé, kteří rozhodují o „firmě“ jako celku, ačkoli 

jednotlivé „závody a provozy“ jsou právně registrovány jako samostatné. 
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Disertační práce částečně navazuje na výzkumný projekt GAČR1 zejména 

v oblasti konkurenceschopnosti (s využitím nových konkurenčních potenciálů 

identity, integrity, mobility a suverenity).  

Primárním objektem pozorování a  zkoumání v disertační práci jsou 

transnacionální podniky (dále už jen TNC), resp. jejich pobočky (dceřiné 

společnosti nebo jiné formy) působící v Moravskoslezském kraji, který byl pro 

prozkoumání dané problematiky zvolen v předvýzkumné části disertační práce. 

Jako zcela žádoucí pro následující průzkum, s ohledem na skutečnost, že se 

v České republice (dále bude používáno ČR) v naprosté většině nacházejí pouze 

„dcery“ a „pobočky“ zahraničních společností, se jeví zavedení pojmu 

podnikatelská jednotka2 pro účely této disertační práce. 

V práci jsou prezentovány a rozvíjeny jak ekonomické, tak manažerské 

teorie vztahující se k dané problematice. Dále jsou analyzovány informace z praxe 

a dostupná empirická data s cílem potvrdit nebo vyvrátit prezentované teoretické 

poznatky. Očekává se, že nové teoretické pohledy nabídnou rovněž impulsy 

a podnětné informace pro pedagogickou i manažerskou praxi. 

                                                 
1 Doktorský projekt GAČR 402/08/H051 Optimalizace multidisciplinárního navrhování 
a modelování výrobního systému virtuálních firem. 
2 podnikatelská jednotka je v celé disertační práci definována jako společnost umístěna na území 
ČR, která je dceřinou společností nebo je jinak spjata s mateřskou firmou nebo přímo nadřízenou 
firmou. 



 

- 4 - 
 

2. Cíl práce 

Transnacionální podnikání patří mezi „nové“ formy podnikání a jeho pojetí 

se dle různých autorů liší. Dle soudobých ekonomů (Pichanič, Zadražilová) patří 

transnacionální podnikání k důležitým prvkům dnešního ekonomického světa.  

Můžeme konstatovat, že se jedná o „Nově se otevírající oblast 

spoluvytváření jedinečné hodnoty, jejímž středem jsou jedinečné osobní 

zkušenosti. Spoluvytváření, bere v pochybnost celou řadu uznávaných 

manažerských postupů, a to ve všech oblastech od výzkumu a vývoje, přes výzkum 

trhu a reklamu až po výrobu a logistiku. Manažeři musí začít tím, že se pustí do 

vyhodnocování, nakolik jejich tradiční přístupy k funkčním oblastem napomáhají 

nebo brání vytváření hodnoty a rozvoji nových konkurenčních činností.“ 

(Prahalad; Ramaswamy, 2005) 

Disertační práce je zaměřena na oblast projevů formování 

transnacionálních podniků (podnikatelských jednotek) v  Moravskoslezském kraji. 

Na projevy transnacionálních podniků je nahlíženo zejména z hlediska naplňování 

charakteristik definice transnacionálního podniku. Dílčím cílem práce je doplnění 

této definice o nové aspekty získané výzkumem během doktorského studia. Je 

třeba se zamyslet nad podstatou transnacionálních podniků a nad tím, co je pro ně 

charakteristické. Je třeba odpovědět na otázku, jaké formy podnikání a role plní 

podnikatelská jednotka v zemi příjemce investice (např. v MSK). 

Cíl disertační práce byl formulován s ohledem na šíři a složitost dané 

problematiky.  

Cílem doktorské disertační práce je ověřit teoretické poznatky z oblasti 

transnacionálního podnikání na konkrétních transnacionálních firmách 

(podnikatelských jednotkách) působících v Moravskoslezském kraji, zejména se 

zaměřením na jejich konkurenceschopnost3. 

V disertační práci budou vymezeny principy transnacionálního podnikání a  

trendy s ohledem na podnikání nejen v lokálním prostoru, ale především se 

zaměřením na prostor globální s cílem zobecnit získané poznatky pro potřeby 

dalšího výzkumu, výuky a implementace v praxi. Jedná se zejména o ověření 

existence čtvrtého pilíře transnacionálního podniku, který autorka disertační práce 

přiřadila k původním teoriím a tím je virtualita (podnikání ve virtuálním prostoru). 

                                                 
3 Konkurenceschopnost v této disertační práci je pojata dle modelu IDINMOSU (MIKOLÁŠ, 
Zdeněk, Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání, 1. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6.) 
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Pro zpracování disertační práce byly zvoleny transnacionální firmy působící 

v Moravskoslezském kraji, resp. jejich dceřiné společnosti (pobočky apod.).  

Vzhledem k výsledkům výzkumných řešení je dané téma aktuální a 

z dostupných zdrojů nelze zatím vysledovat postupy, které by již byly zobecněny 

v literatuře a předchozích výzkumech, aby  umožňovaly řešit danou problematiku 

v  praxi detailněji.  

Velmi aktuální je potřeba efektivně a věrohodně popsat a případně exaktně 

vyjádřit vzájemné propojení transnacionálních firem a podnikatelského prostředí 

konkrétního regionu. Jde o to, že transnacionální firmy vytvářejí virtuální 

organizace a podnikají často v globálním virtuálním prostoru. 

Tato problematika se ovšem potýká s řadou rizik a nedokonalostí. Je to 

dáno zejména rychlostí změn v tomto virtuálním prostředí, kde dnes získaná data 

mohou být zítra nepřesná. Dalším omezením je dostupnost často utajovaných 

informací. Přesto každý nový poznatek v této oblasti je užitečný, pokud přispívá 

k řešení dilemat a konfliktů mezi zcela konkrétním lokálním podnikatelským 

prostředím a virtuálním podnikatelským globálním prostorem transnacionálních 

firem. 

Na základě výše uvedených zjištění a souvislostí dospívá autorka 

k formulaci dílčích cílů a výzkumných problémů, které budou ověřeny u 

vybraných poboček transnacionálních firem působících v Moravskoslezském 

kraji. 

Dílčí cíl 1  

Pochopit a popsat principy a nové trendy transnacionalizace, tedy nové projevy 

transnacionalizace, s ohledem na podnikání nejen v lokálním prostoru, ale 

především se zaměřením na prostor globální.  

Zejména je nutné ověřit, zda jsou splněny teoretické podmínky transnacionalizace 

u vybraných firem, a to z hlediska následujících výzkumných problémů. 

Výzkumné problémy: 

1. Transnacionalizace vede k diversifikaci fyzického umístění 

organizačních jednotek v zahraničí? 

2. Projevuje se výrazný kontrolní vliv mateřské firmy? 

3. Možnost společného užívání a přesunu zdrojů a dalších potenciálů 

vede k růstu konkurenčního celku, čímž se posilují prvky synergického 

podnikání (síťování, franchising, apod.)? 
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Naplnění tří výše zmíněných výzkumných problémů bude ověřováno na 

základě dotazníkového šetření podnikatelských jednotek v Moravskoslezském 

kraji a ověřeno bude na základě názorů odborníků z praxe. Následně pomocí 

statistického vyhodnocení a induktivně-deduktivních metod budou interpretovány 

jednotlivé závěry disertační práce. Potvrzení výzkumných problémů prokáže 

platnost soudobé teoretické definice transnacionálního podniku doplněné o novou 

dimenzi, a to virtualizaci. 

Tento dílčí cíl vychází z konstatování, že soudobá situace, která se 

odehrává na trhu Moravskoslezského kraje, má rysy transnacionálního podnikání, 

že transnacionální podniky mají dostatek informací o daném podnikatelském 

prostředí a mateřská firma se uvědoměle rozhoduje o vytvoření vlastní 

organizační jednotky na území jiné země. 

Prvotní předpoklady pro zpracování tohoto dílčího cíle práce jsou 

následující. 

Podnik jako takový je primárně postaven na formě a typu vlastnictví. 

S pojmem vlastnictví u transnacionálních firem je spojeno několik otázek: „Je 

vlastníkem jenom jedna osoba, nebo je to skupina osob (vlastníků), která 

rozhoduje na základě společných rozhodnutí? Jaký systém řízení se 

u transnacionálních firem preferuje, nejedná se pouze o direktivní řízení a plnění 

příkazů matky? Promítá se tato skutečnost do suverenity podniku (podnikatelské 

jednotky)? Má detašovaná podnikatelská jednotka suverenitu v pravém slova 

smyslu?“ Suverenitu podniku v tomto případě chápejme jako svobodu podniku 

samostatně se rozhodnout o svém vývoji a svobodu toto rozhodnutí realizovat 

v praxi. U velkých transnacionálních firem většinou platí, že jsou silnější než 

některé menší státy, jsou dominantní a mohou svá rozhodnutí realizovat razantněji 

než některé státy. Pokud však vezmeme v potaz, že velká transnacionální firma je 

složena z menších formálně samostatných jednotek (v pojetí Z. Mikoláše, 2005 - 

jsou to satelitní firmy), je suverenita podnikatelských jednotek stejná jako u matky 

nebo jsou nesuverénní a podrobují se zcela rozhodnutím matky? Kdo je 

vlastníkem a jak stanovuje cíle a vize transnacionální firmy?  

Současný svět je charakteristický rychlým procesem změn, rozvojem 

podnikání na regionální, národní, nadnárodní a globální úrovni. Vznikají sítě, 

které jsou založeny na formální nebo neformální spolupráci. Tyto subjekty mohou 

být od sebe geograficky vzdáleny, ale v dnešní době výpočetní a komunikační 

technologie jsou neustále intenzivně propojeny. Tyto sítě jsou u transnacionálních 
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podniků většinou založeny na formálních vztazích (formou patentů, licencí, 

ochranných známek apod.). Důležitou součástí procesu transnacionalizace je 

finanční kapitál a jeho rozložení. Pro tyto firmy je také podstatným jevem 

mobilita (jako schopnost reagovat na změny, jak vnitřní, tak vnější). Je to 

schopnost firmy přemisťovat své zdroje a potenciály s využitím nejnovějších 

vědeckých a technologických poznatků. 

Jde tedy o širokou paletu otázek, které souvisí s cílem č. 1. Na mnohé 

z uvedených otázek budou hledány odpovědi v předkládané disertační práci. 

 

Dílčí cíl 2 

Zjistit projevy zkoumaných firem a ověřit, zda u nich dochází k integraci, 

popř. virtuální integraci – vzájemnému propojení s partnery. 

Výzkumný problém:  

Přináší transnacionalizace virtuální integraci transnacionálních podniků, 

čímž se posilují faktory konkurenceschopnosti nového typu, tzv. globální 

konkurenční potenciály (identita, integrita, suverenita a mobilita) 

transnacionálního podniku? 

Tento výzkumný problém bude ověřován na základě druhé části 

dotazníkového šetření, kde podnikatelské jednotky budou zodpovídat otázky 

týkající se oblasti integrace a konkurenceschopnosti podniku a zároveň bude 

ověřován názory expertů. 

Úvodní předpoklady pro zkoumání směřujícího k naplnění dílčího cíle 2. 

Transnacionální firmy jsou globálně mobilní, na základě svých možností 

jsou schopny včas rozpoznat budoucí trendy, příležitosti a využít dostupné zdroje 

k jejich optimálnímu využití. Jejich hlavním nástrojem konkurenčního boje je 

ovládání času a prostoru. Pro transnacionální podnikání je tedy důležitá rychlost 

změn, budování sítí a řetězců jak reálných, tak virtuálních. Integrace je moderní 

podoba podnikatelské součinnosti, kdy firmy vzájemně komplementárně vstupují 

do kooperace, aby kombinovaly svoje omezené možnosti a vystupovaly společně 

s rozšířeným výzkumným, vývojovým, výrobním nebo prodejním potenciálem. 

Virtuální forma podnikání je důležitá v sílícím konkurenčním prostředí, kdy firmy 

se sdruženým potenciálem mají větší příležitosti získat významné zakázky. 

Rovněž u velkých korporací je tato možnost využívána v případech, kde 

nepostačují vlastní kapacity. Na obzoru je mnoho dalších příležitostí pro 

spolupráci mezi firmami a jejich zákazníky, dodavateli a jejich partnery.  
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Dílčí cíl 3 

Zmapovat vybrané podniky, zdali jejich charakteristiky odpovídají 

teoretickým kritériím virtualizace podnikání. 

Výzkumný problém 

Transnacionální podniky využívají virtuální prostor pro své podnikání, aby 

zvýšily svou konkurenceschopnost? 

V souvislosti s hledáním odpovědi na dílčí cíl č. 3 musíme pracovat 

s pojmem virtuální organizace. 

Pojem virtuální organizace (Dědina; Odcházel, 2007, s. 179) pochází od A. 

Mowshowitze, který v 80. letech 20. století vyvinul „Model virtuální organizace“. 

Model virtuální organizace je používán také u velkých organizací, kde jsou 

zachovány nadefinované vlastnosti jako geografické rozptýlení, neformální 

vztahy, kulturní odlišnosti členů organizace i komunikační propojení. Většina 

autorů uvádí, že podstata je v propojení určitého množství organizací, které se 

dohodnou na využívání informačních kanálů (komunikační médium), pomocí 

kterých vzájemně komunikují s ostatními členy. Toto bude v dotazníku ověřováno 

pomocí otázek týkajících se oblasti virtualizace a vzájemné integrace podniků. 

Základním předpokladem zde je, že transnacionální firma je vysoce 

dynamická, nestačí jí ke svému rozvoji pouhé místo (market place), ale buduje si 

pro naplnění svých podnikatelských cílů „vlastní tržní prostor“ (market space), 

mající obvykle globální rozměr. 

Na následujícím obrázku č. 1 jsou schematicky znázorněny pilíře 

transnacionálního podniku, doplněny o pilíř (dimenzi) virtuálního prostoru. Čtvrtý 

pilíř transnacionálního podnikání je autorkou disertační práce vymezen jako nový 

základní předpoklad soudobého transnacionálního podnikání. 

Tyto čtyři pilíře transnacionálního podniku jsou stěžejní pro chápání 

podstaty transnacionálního podniku resp. transnacionálního podnikání. Jejich 

stanovení a ověření je základem pro stanovené cíle i výzkumné problémy 

doktorské disertační práce. 
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Obrázek č. 1 Pilíře transnacionálního podniku upraveny o virtuální prostor 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ZADRAŽILOVÁ (1994) 

 

Na základě vymezeného hlavního a tří dílčích cílů disertační práce jsou 

stanoveny tři implementační cíle a to: pedagogický, praktický a výzkumný cíl: 

a) Pedagogickým cílem je zobecnit základní informace o transnacionálních 

podnicích působících v Moravskoslezském kraji pro potřeby prohloubení 

výuky o podnicích a podnikání. 

b) Praktickým cílem je poskytnout respondentům (ale i manažerům, státním 

pracovníkům a jiným) zobecněné informace o stavu, formách a projevech 

transnacionálního podnikání v regionu, které by mohly sloužit pro zjištění 

vlastních slabin, případně silných stránek. 

c) Výzkumným cílem je provést základní průzkum v oblasti 

transnacionálních podniků a posunout a rozvinout pojetí transnacionálních 

podniků o novou dimenzi - virtualizaci. 

Transnacionální podnik 

Kontrolní vliv 
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3. Metody zpracování práce 

Výzkum je důležitou vědeckou metodou poznání. Různí autoři uvádějí 

čtyři obecné způsoby poznání. 

• Metoda tradice – pravda je to, co po dlouhou dobu jako pravda platí, 

popřípadě to, co lidé odjakživa jako pravdu znají. 

• Metoda autority – jde o přijetí stanoveného názoru. 

• Metoda a priori – označuje situace, kde nám intuice říká, že naše poznání 

je správné, určitá tvrzení pokládáme za samozřejmá. 

• Metoda vědy – jejím prostřednictvím je možné určitý poznatek ověřit 

něčím, co nejde individuálně ovlivnit, něčím nezávislým (Reichel, 2009). 

Vědu jako takovou můžeme definovat „jako soubor utříděných poznatků 

o určité tematické oblasti a současně jako proces vytváření těchto poznatků podle 

určitých pravidel“.4 

Věda vždy disponuje určitou množinou informací, z nichž 

nejvýznamnějšími jsou teorie, které lze chápat jako „základní cíle vědy“. Teorie je 

soubor vzájemně souvisejících konstruktů (pojmů), definic a výroků, který 

představuje systematický pohled na jevy tím, že specifikuje vztahy mezi 

proměnnými s cílem vysvětlit a předpovědět tyto jevy. (Kerlinger, 1972, str. 25; 

Reichel, str. 16). 

V disertační práci bude využito - s ohledem na omezenou dostupnost dat - 

metod sociálního výzkumu. Takto zaměřený způsob výzkumu má svá specifika. 

Především je pro něj typický značný stupeň neurčitosti, neboť zkoumání nějakého 

jevu zdaleka nezaručuje, že se plně dopátráme jeho podstaty. Co je v sociální 

skutečnosti sledovatelné, totiž obvykle bývá výsledkem působení řady faktorů. 

Výzkumník samotný ve většině případů není a nemůže být svědkem událostí, 

které zkoumá, a je plně závislý na výpovědích svědků, na názorech účastníků, kde 

může získat nepřesné informace, s nimiž musí pracovat. Složitost zkoumání 

transnacionálního podniku je v tom, že jde o jednu formu konkurenčního boje. 

Tudíž informace o nástrojích, prostředcích a metodách transnacionalizace je nutné 

získat a zkoumat „in side“. To však není možné uskutečnit řešitelům „z venku“. 

Proto je nutno řadu informací „o stavu věci“ získávat zprostředkovaně, odvozovat 

z kontextu apod. Tudíž metody „tvrdé“ statistické a ekonomické analýzy při 

                                                 
4 REICHEL, Jiří Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 1.vyd., Praha: Grada Publishing, 
2009, 184s. ISBN 978-80-247-3006-6. (str. 13) 
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zkoumání „měkkých“ kvalitativních jevů nelze v plné šíři uplatnit. Jedinou 

schůdnou cestou je „posunutí“ ekonomického výzkumu k metodám a technikám 

sociálních věd. 

 

3.1 Metody využité v disertační práci 

V práci budou využity vybrané vědecké a výzkumné metody. Celkově 

bude disertační práce rozdělena na několik dílčích částí a to na teoretickou sondu 

dostupných zdrojů a metod a na provedení praktického průzkumu. (viz obr. č. 2). 

Obrázek č. 2 Obecné schéma provedení průzkumu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průzkum provedený v rámci disertační práce má zpočátku podobu 

orientačního průzkumu, kde dochází k získání základního přehledu o zkoumané 

problematice. Jsou identifikovány základní stěžejní parametry. Základem je tedy 

vymezení pojmů, definic, stanovení cílů a dílčích cílů. Jednotlivé cíle práce jsou 

formulovány v obecné rovině na základě analýzy teoretických informačních 

zdrojů. Takto byla odhalena některá úzká nebo rozporuplná místa jednotlivých 

literárních pramenů. 

Následně byl proveden diagnostický předvýzkum v praxi, kdy dochází 

ke sledování vybraných aspektů a k ověření, zda předem formulované hypotetické 

charakteristiky existují, a v jaké podobě. Diagnostický předvýzkum mívá často 

popisnou podobu, je nazýván jako deskriptivní, (Reichel, 2009). Deskriptivní 

výzkum je zaměřen na popis určitého fenoménu bez objasnění příčin zjištěných 

poznatků. V disertační práci je tímto fenoménem oblast transnacionálních 

podniků. 

Abychom dokázali pochopit fenomén transnacionálních podniků, jsou 

v disertační práci zvoleny jak hlavní, tak podpůrné metody pro řešení, které jsou 

v textu postupně prezentovány. 

Nejprve byl v disertační práci proveden předvýzkum, který se týkal sběru 

praktických informací o zkoumané oblasti, zahrnoval pozorování a výběr 

transnacionálních firem vhodných pro realizaci průzkumu. Poté byly nastoleny 

základní výzkumné problémy, které doplňovaly a korigovaly hypoteticky 

definované cíle. Výzkumné problémy vyjmenovávají určité předpoklady, v nichž 

Vstup do problematiky Individuální přístup a postup 
autorky disertační práce 

Vytvoření závěrů práce 
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se na základě řady faktů vytváří závěr o existenci zkoumaného objektu, 

souvislosti nebo příčiny jevů, přičemž tento závěr nelze pokládat za zcela 

dokázaný.  

Paralelně se sběrem informací byla uplatněna metoda pozorování, která 

se týká bezprostředního a systematického pozorování jevů, procesů, činností 

podle stanoveného plánu (viz příloha č. 13), bez dotazování a jakéhokoliv 

ovlivňování pozorovaného objektu. Tato metoda patří mezi základní tradiční 

techniky sběru informací. Tato technika je omezena možnostmi pozorovatele 

zkoumat malé skupiny, specifické subkultury, lokální komunity apod. Aktuální 

informace mohou být získány na základě pozorování relevantních aktérů 

v relevantním prostředí. (Bartlová, 2000) – výsledky tohoto pozorování jsou 

zahrnuty jak v teoretické části, kde se projevují zejména v charakteristice 

transnacionálních podniků, tak v praktické části při popisu prostředí. Zejména 

byla tato metoda využita při specifikaci transnacionálních podniků 

v Moravskoslezském kraji. 

Sběr dat, která jsou nezbytná pro vyvození závěrů disertační práce, byl 

proveden pomocí pozorování a dotazníku. 

Na základě formulovaných cílů byla následně pozornost směřována na 

sběr primárních dat ve zmíněném segmentu (upřesněném během předvýzkumu). 

Byl vytvořen dotazník, jehož obsahem jsou otázky směřující k problematice 

transnacionálního podnikání. Dotazníková metoda je nejpoužívanější prostředek 

ke sběru informací. Dotazník je v podstatě standardizovaným souborem otázek, 

jež jsou předem připraveny na určitém formuláři. Celý scénář dotazníku 

a formulace jednotlivých otázek ovlivňuje dotazovaného určitým směrem, vytváří 

určité klima, které se promítá i do jednotlivých odpovědí. Dotazník byl rozdělen 

autorkou do několika částí zaměřených na dekompozici tématu disertační práce. 

Pro zkoumání a identifikaci vztahů mezi zkoumanými parametry slouží 

stanovení hypotéz. Pro vyhodnocení dotazníku (v případě disertační práce se 

jedná o dotazníkovou sondu) byly využity (třídění, ověřování pravdivosti apod.) 

statistické metody. Statistické metody dle Turčana (2002) vychází z vědecké 

zkušenosti, že téměř všechny společenské jevy existují v nějakém množství, 

přičemž toto množství je hromadného charakteru. Všechny tyto jevy přitom mají 

svou kvantitativní stránku a pravděpodobnost výskytu, která je měřitelná 

a poznatelná. Prostřednictvím analýzy nástrojů matematické statistiky se 

analyzuje kvantitativní povaha jejich různých statistických parametrů, prověřuje 
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hypotézy o kauzálních a funkčních závislostech. Pro vyhodnocení dotazníku bylo 

využito několika statistických ukazatelů jako ukazatel četnosti, a to relativní 

i absolutní, dále hodnoty mediánu, modusu a aritmetického průměru. 

Dále byla zpracována metoda ANOVA. ANOVA je pokročilá statistická 

technika, která slouží pro verifikaci zdrojů variability a také pro objektivní 

ověření platnosti formulovaných hypotéz. Analýza rozptylu (ANOVA, tj. analysis 

of variance) je založena na představě, že variabilita (proměnlivost, rozptýlení, 

disperze), se kterou kolísají hodnoty sledované náhodné veličiny kolem střední 

hodnoty jejího rozdělení, vzniká jako důsledek různých vlivů, z nichž každý 

přispívá k této celkové variabilitě určitým podílem. Celkový rozptyl (kvadrát 

směrodatné odchylky - σ2) jako míru variability lze pak rozčlenit na dílčí rozptyly 

náležející těmto jednotlivým vlivům – faktorům (Cyhleský, 2009). 

Testování hypotéz – statistika pojímá testování hypotéz jako rozhodovací 

problém, při kterém proti sobě stojí dvě tvrzení - hypotézy. Jedna, která 

představuje rovnovážnou situaci, jakýsi klidový stav, se nazývá nulová hypotéza 

a značí se H0. Nulová hypotéza bývá většinou vyjádřena matematickým vztahem 

rovnosti. Oproti ní stojí hypotéza alternativní (alternativa) H1, která bývá 

vyjádřena jako určitá forma nerovnosti: „≠“, „<“ nebo „>“. (Friedrich, 2003, str. 

210). Odmítnutí hypotézy H0 vede k přijetí hypotézy H1. Na zvolené hladině 

významnosti α (obvykle 0,05 = 5 %) je pak hypotéza přijata (je pravděpodobná) 

nebo je zamítnuta (je nepravděpodobná). Po vypočtení hodnoty testovacího 

kritéria v kritickém oboru W, pak lze učinit závěr o prokázání či neprokázání 

alternativní hypotézy (zamítnutí či nezamítnutí nulové hypotézy). V disertační 

práci bude předmětem testování vztah rovnosti „=“ (rovná se) nebo oboustranné 

nerovnosti „≠“ (nerovná se). Pro zhodnocení hypotéz je použita kontingenční 

tabulka5 a testové statistiky pro určení míry závislosti. Základem je statistika chí-

kvadrát (Řezanková, 2010), dále je využit F – test, metoda Anova a korelační 

analýza. 

Výše zmíněné metody jsou v práci doplněny o metodu standardizovaného 

rozhovoru. Doktorandka se v rámci doktorského studia setkala s řadou 

významných manažerů podniků. Některé informace, které vyplynuly z těchto 

                                                 
5 Kontingenční tabulka se užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických 
znaků. Řádky kontingenční tabulky odpovídají možným hodnotám prvního znaku, sloupce pak 
možným hodnotám druhého znaku. V příslušné buňce kontingenční tabulky je pak zařazen počet 
případů, kdy zároveň měl první znak hodnotu odpovídající příslušnému řádku a druhý znak 
hodnotu odpovídající příslušnému sloupci. 
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rozhovorů, pomohly při zpracování dílčích částí práce, zejména při propojení 

primárních a sekundárních dat a při formování závěrů práce. 

Metoda standardizovaného rozhovoru - rozhovor je taková technika 

sběru informací, při které jsou potřebné informace od zkoumaných osob 

získávány prostřednictvím záměrně cílených otázek kladených v rozhovoru 

vedeném tváří v tvář (face to face). Jedná se o otázky vztahující se ke zkoumané 

realitě.  

Veškeré metody související s praktickou částí práce jsou zaštítěny 

metodou delfskou, která byla pro potřeby disertační práce upravena. Základem je, 

že delfská metoda6 je charakterizována jako písemné dotazování založené na 

postupném zjišťování a porovnávání prognóz.  

S ohledem na relativní novost problematiky transnacionálního podnikání 

v MSK je možné formulování otázek, jednotlivé odpovědi na dotazy, jejich 

analýzu a syntézu (včetně uplatnění statistických metod) chápat jako proces 

formulování prognóz budoucího vývoje podnikání (zejména v tomto kraji). 

Delfská metoda je schéma postupu expertního dotazování, jehož účelem, 

je aktivace a stimulace expertních znalostí. Zvláštnost, odlišující metodu od 

expertních interview, spočívá v tom, že proces dotazování se opakuje. Experti 

jsou v jednotlivých, na sebe navazujících cyklech, individuálně obeznámení 

nezávislou osobou s výsledky předchozích cyklů a na jejich základě mohou 

upravovat své teze. Existence přímé interakce je možná až v posledním cyklu, kdy 

dochází ke kompletaci hlavních tezí a priorit. „Delfská metoda tedy nahrazuje 

přímou diskuzi nebo seminář.“7 Anonymní získávání pomáhá zamezit efektům 

způsobeným silným skupinovým tlakem či tlakem názorového vůdce ve skupině. 

Metoda se využívá zejména při nedostatku informací pro použití 

kvantifikovaných metod. Pro potřeby disertační práce bude delfská metoda 

částečně upravena (viz kapitola 5). Tato metoda bude využita zejména pro 

vyjasnění budoucího vývoje transnacionalizace. 

Na základě takto získaných informací a s využitím metod indukce8 

a dedukce9 budou formulovány závěry práce. 

                                                 
6 LINSTONE, Harold, A. The deplhi metod techniques and applications. 2002. 618s. ISBN 0-201-
04294-0. 
7Delfská metoda, [online]. [cit. 20. 4. 2010]. dostupné na www: 
http://www.mestskymarketing.cz/delf.php 
8 Indukce znamená formu vytváření úsudků, kdy vytváříme přechod od jednotlivých faktů 
k obecným tvrzením. Pro vymezení indukce je nutné uznat existenci objektu, respektovat existenci 
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V práci je využita i řada jiných podpůrných metod jako je analýza, syntéza 

a synkréza. Analýza je systematické rozkládání celku na dílčí části, kdy 

sledujeme vzájemné souvislosti vztahu celku k části. Analýza nám pomáhá zjistit 

a prozkoumat souvislosti uvnitř celku a postupně odhalit příčinné souvislosti, 

které existují uvnitř celku a ve vztahu celku a okolí.  

Syntéza je proces zkoumání jevů v jednotě jejich částí prostřednictvím 

shrnutí a zobecnění poznatků získaných analýzou. Je pro ni charakteristický 

postup od části k celku; je systematickým skládáním jednotlivých jevů 

v organický celek. Tato metoda byla využita zejména při získávání nových 

informací o transnacionálních podnicích a sestavování jednoho teoretického celku 

o dané problematice. 

Synkréza znamená úsilí o spojení různých prvků myšlení, představ do 

jednotného útvaru. Jde na rozdíl od syntézy, kdy vytváříme homogenní celky 

informací, syntéza usiluje o syntézu nehomogenních informací a vede k formulaci 

nových kategorií či jevů. Konkrétně v disertační práci dojde k synkréze (začlenění 

nehomogenního jevu) virtuální reality do procesu transnacionalizace. Což vede 

k transnacionalizaci „nové“ (soudobé) generace a k nastolení teze, že 

transnacionalizace (soudobé firmy) je nástrojem globálního konkurenčního boje 

(superkonkurence). 

Dále bude provedena analýza PESTLE, která bude směřována na 

hodnocení Moravskoslezského kraje z pohledu politického, ekonomického, 

sociálního, legislativního, technologického a ekologického. Analýza PESTLE se 

využívá i pro odhad budoucího vývoje a plánování možných scénářů. Slouží ke 

strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které by mohly znamenat budoucí 

příležitosti nebo hrozby pro organizaci (viz obr. č. 3).  

Protože pro zpracování disertační práce byl zvolen Moravskoslezský kraj, 

je důležité zhodnotit toto prostředí na základě této analýzy. 

  

                                                                                                                                      
kauzality, akceptovat zákonitosti a relativní opakovatelnost forem procesů a v neposlední řadě 
uznat existenci tříd předmětů.(Učeň, 2008) – tato metoda je využita v předvýzkumné a  závěrečné 
fázi práce. 
9 Dedukce (lat. deductio – odvození) je myšlenkový postup poznání, charakterizovaný postupem, 
kdy od všeobecného tvrzení vyvozujeme závěry týkající se jednotlivého. Jde o takový druh 
úsudku, ve kterém z obecných předpokladů docházíme k jedinečnému závěru. Podmínkou 
správnosti tvrzení je správnost těchto předpokladů. (Tvrdoň, 2009) Deduktivní metoda spočívá ve 
vytváření vědeckých teorií vyvozených pouze z dedukce. Jde o způsob logického myšlení, kde 
myšlenkový řetězec postupuje od obecných teorií k jednotlivostem, zvláštnostem. 
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Obrázek č. 3 Analýza PESTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: DĚDINA; ODCHÁZEL (2007) 

Využití metody PESTLE pro analýzu strategického prostředí v procesu 

rozhodování o budoucím směřování rozvoje organizace je žádoucí a náročný 

proces. Výhodou je snížení složitosti okolí pomocí zavedení jednoduché 

struktury.10 

V disertační práci budou rovněž využity různé výzkumné a prezentační 

techniky (např. grafické, tabulkové, popisné apod.). 

Celkově lze konstatovat, že pro vytvoření disertační práce je nutno 

zkombinovat řadu metod a technik, které nám dají ucelený pohled na zkoumanou 

problematiku. V teorii i praxi je tento přístup označován jako eklektický. Nástin 

postupu řešení disertační práce a aplikace zvolených metod, je nastíněn 

v následující podkapitole. 

 

                                                 
10 GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera, 1. vyd. Brno Computer Press, 
2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. (str. 178 – 180) 
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3.2 Postup řešení práce  

Disertační práce je rozdělena na teoreticko-diskusní a výzkumnou část.  

V teoreticko-diskusní části jsou využity pracovní metody:  

• studium a shromažďování materiálů vztahujících se ke zvolenému tématu 

transnacionálního podnikání, 

• rozbor a třídění získaných materiálů za pomocí analýzy, indukce, 

• sledování současného stavu a vývoje řešené problematiky,  

• pozorování, hledání a výběr transnacionálních firem působících v MSK, 

přičemž tyto firmy musely splňovat základní požadavek, a to je podíl 

zahraničního kapitálu v dané společnosti. 

Zpracování teoretické části znamenalo prozkoumat široké spektrum 

literatury jak tuzemské, tak zahraniční literatury, odborných internetových 

stránek, periodik a sborníků z konferencí. Doktorandka se účastnila konzultací 

s odborníky, odborných seminářů a konferencí, ze kterých čerpala poznatky pro 

svou disertační práci. Tyto poznatky byly čerpány především z: 

• dostupné české a zahraniční literatury zaměřené na oblast 

transnacionálních podniků (organizací) a konkurenceschopnosti, 

• odborných periodik, 

• konzultací, 

• internetových stránek, 

• účasti na konferencích a odborných seminářích, kde byly v diskusích 

ověřovány průběžně výsledky řešení disertační práce. 

 

Celkově lze jednotlivé kroky zpracování disertační práce shrnout do 

postupových diagramů (viz obrázky č. 4 a 5). První postupový diagram je 

zaměřen na teoretickou část práce, kde je nastíněn postup, který autorka 

uplatňovala při zpracování daného tématu.  
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Obrázek č. 4 Postup řešení disertační práce v teoretické části 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhý obrázek č. 5 znázorňuje postup při praktickém řešení problematiky. 
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Obrázek č. 5 Postup řešení disertační práce v aplikační části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Teoretická rozprava nad dosaženými poznatky 

V této kapitole budou vysvětleny základní pojmy nutné k pochopení 

problematiky. Na základě provedeného předvýzkumu a sekundárního výzkumu 

byl vyvozen induktivně deduktivní metodou předpoklad, že transnacionalita je 

nástrojem konkurenceschopnosti podniku. Proto i v rozpravě bude věnována 

pozornost transnacionálním podnikům a jejich charakteristice ve spojení 

s definováním konkurenceschopnosti.   

Nejprve bude provedena diskuse nad základními pojmy a následně bude 

provedena rozprava nad získanými teoretickými poznatky. 

 

4.1 Vymezení pojmu transnacionální a transnacionalizace 

Slovo transnacionální je odvozeno z angličtiny v doslovném překladu by 

se jednalo o „skrz - národní“. V češtině je často používán pojem nadnárodní 

(multis). Nadnárodní podnik je podnik, který je činný ve více státech; je těžko 

kontrolovatelný jednotlivými vládami; a je těžko dokázat přesuny zisků a daňové 

úniky.  

V literatuře obecně se pojem transnacionální podnik často zaměňuje 

s pojmem multinacionální (mezinárodní, světový) podnik, což jsou instituce, 

u kterých převládají obchody v zahraničí oproti aktivitám v zemi původu, a je zde 

snaha o dodatečný zisk diverzifikací portfolia na více trzích. Pokud budeme 

zkoumat přesnou podstatu slova transnacionální, tak slovo transnacionální 

(anglicky transnational) můžeme rozdělit na dvě části trans a national. 

Slovo „Trans“ je latinského původu a znamená podstatné jméno nebo 

sloveso a vyjadřuje pojem: přes, za, nad nebo na druhé straně. Slovo trans se 

používá v oblasti zeměpisu, vědy, společenských věd a sportu. Přesněji se užívá 

k vytvoření adjektiv, která popisují něco, co jde přes, nebo existuje z jedné strany 

nějakého místa na druhou. 

„National“ – znamená týkající se celé země, nikoliv její části. Užívá se při 

označení věcí, které jsou typické pro určité země (národní, lidový, státní 

příslušník, celostátní). 

Celkově slovo transnacionální je ve slovníku cizích slov11 definováno jako 

„nadnárodní, svým významem nebo důsledkem jdoucí za hranice státu.“  

                                                 
11Slovník cizích slov ABC [online]. [cit. 17.6. 2010]. Dostupný z www: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/. 
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K pojmu transnacionální patří také pojem transnacionalizace. 

Transnacionalizace znamená přechod k mezinárodnímu pohybu kapitálu 

a mezinárodním ekonomickým integracím. Mezi kladné vlastnosti 

transnacionalizace patří výměna materiálních a duchovních hodnot. K záporným 

vlastnostem patří ignorování regulačních a adaptačních mechanismů jednotlivých 

národních společností. 

V následujících podkapitolách bude charakterizováno pojetí 

transnacionálního podniku, jeho vznik a vývoj. 

 

4.2 Pojetí transnacionálního podniku  

V oblasti definování transnacionálních společností existuje nejednotnost 

odborných termínů a věcných charakteristik, tzn., že více termínů označuje 

stejnou věc. Nyní rozebereme pojetí transnacionálního podniku. Podniková 

ekonomika dostává s transnacionalizací nový rozměr. Vědecké zdroje nenabízejí 

dostatečné informace, a proto je třeba hledat podstatu transnacionálních podniků. 

Aby bylo možné charakterizovat transnacionální podnik, je potřebné zjistit, jaký 

je náhled na tento pojem, a o co se opírá. Toto je důvod, proč je v dalším textu 

rozebrán pohled ekonomie, práva a podnikové ekonomiky na transnacionální 

podnik. 

 

4.2.1 Pojetí transnacionálního podniku dle ekonomie 

Firma (podnik) je dle Soukupové (2002) charakterizována jako subjekt 

specializující se na výrobu, tj. přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstupy). Dále 

se zde píše, že za základní příčiny institucionálního uspořádání výroby právě 

v podobě firmy bývají obvykle považovány výhody týmové práce a snížení 

nákladů spojených s uzavíráním kontraktů. V základech ekonomie se o firmě 

uvažuje pouze z hlediska příjmů, nákladů, nabídky a poptávky firmy v daném 

odvětví a na daném trhu. Neuvažuje se však o globálním trhu. Jedná se pouze 

o neurčitou firmu v neurčitém prostředí. V hlavním proudu ekonomie (viz 

Jurečka, 2002, s. 80) se hovoří o firmě z hlediska přeměny vstupu na výstup 

a pouze se konstatuje, že firma v praxi neexistuje izolovaně, ale obklopuje ji 

vnitřní a vnější prostředí. Vnější prostředí se dělí na mikroekonomickou 

(sledování nabídky, poptávky, zdrojů, dodavatelů, odběratelů apod.) 
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a makroekonomickou úroveň (nezaměstnanost, inflaci a celkovou situaci 

v ekonomice). Nikde se však nezmiňuje o typu podniku nadnárodního charakteru 

neboli o transnacionální firmě, o podnikání mezinárodním. 

O jiných modelech pojetí firmy se zmiňuje Zlý (2004), přesto i jeho teorie 

nezohledňují nové globální aspekty vymezení firmy. 

Proto v této disertační práci bude nutné překročit hranici „hlavního“ 

proudu ekonomie a v pojetí transnacionálního podniku se opřít o institucionální 

ekonomii. Pojetí institucionální ekonomie vychází z pojmu „instituce“, který je 

možno chápat jako formální a neformální pravidla, která ovlivňují lidské jednání. 

Autor Mlčoch (2005, s. 29) ve své knize uvádí: „Moderní 

institucionalismus definuje instituce velmi obecně: jako jakékoliv omezení, které 

utváří ekonomické chování lidí. Jinak řečeno jsou instituce množinami pravidel 

ovládajících jednání …“ V citovaném díle se setkáváme s dělením institucí na 

formální a neformální. „Formální instituce mají zákonnou podobu, je to celý 

právní rámec ekonomiky, který formuje ekonomické chování lidí. Z těchto 

nejdůležitějších je instituce vlastnických práv, právní ochrana vlastnictví, dále 

celé smluvní právo…, občanské a trestní právo, jež spolurozhodují 

o vymahatelnosti či vynutitelnosti kontraktu …, ale ekonomické chování lidí je 

stejně tak ovlivněno pracovním a sociálním zákonodárstvím atd. K formálním 

institucím patří také politické instituce: ústava a zákony upravující občanská 

a politická práva.“ (Mlčoch, 2005, s. 29-30).  

Lze konstatovat, že podobný pohled na pojem instituce a organizace 

zastávají i další autoři (D. North; Hodgson, 2002).  

Autor R. Holman (2001, s. 323) uvádí, že: „Instituce jsou uznávané normy 

chování, jako jsou tradice, zvyky i právní normy. Za instituce lze samozřejmě 

považovat i různé druhy organizací, jako jsou korporace, podnikatelské 

asociace, odbory, spotřebitelská sdružení, i sám stát.“  

Ze základů institucionální ekonomie je tedy možné vycházet při analýze 

transnacionálního podniku. Transnacionální podniky ať už organizace, korporace 

nebo jiné formy podnikání často vycházejí z práva, kultury a tradice mateřské 

země a často přenášejí některé tyto aspekty i do hostitelských zemí.  
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4.2.2 Pojetí transnacionálního podniku z pohledu podnikové 

ekonomiky 

V oblasti podnikové ekonomiky bude vycházeno z autorů Synka (2000); 

Vebra (2005) a jiných. V  podnikové ekonomice není podnik snadné definovat. 

Buď bude definice příliš široká, nebo příliš úzká. Proto zde existují různé pohledy 

na podnik, a to právní, sociologický, pohled managementu a jiné. „Velmi obecně 

můžeme podnik chápat jako autonomní subjekt, který něco produkuje (např. 

výrobky, služby), aby tím uspokojoval potřeby, k jejichž plnění vznikl.“12 Tedy 

dochází k přeměně vstupů ve výstupy. 

Pojem podnik můžeme chápat buď v pojetí podnik (enterprise)13, kde 

můžeme použít definici, že „ podnik je obsáhleji vymezen jako uspořádaný soubor 

prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot (ať vlastních či 

pronajatých), které slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit.“14 

Nebo v pojetí, jehož autorem je Wöhe (2007), který definuje podnik jako 

samostatně hospodařící jednotku. Popisuje tedy podnik jako plánovitě 

organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky 

a služby.  

Jako reakce na neustále se prohlubující změny v ekonomickém a tržním 

prostředí se prosazuje nový přístup pohledu na podnik. „Prioritní jsou procesy 

podnikání, rozhodujícím kriteriem je úspěch v podnikání, tzn. účinné dosahování 

účelu byznysu. Protože účel se často mění, musí se účinně kombinovat 

podnikatelské zdroje. Příliš pevně sestavený podnik je pak spíše bariérou.“15 

V rámci pojetí podnikové ekonomiky se již setkáváme s pojmem 

multinacionální (nadnárodní) podnik, kde podniková ekonomika navazuje 

v definici na institucionální ekonomii, kde využívá pojetí organizace a korporace. 

„Multinacionální podnik zahrnuje již veliké a komplexní filiálky s realizací výroby 

v zahraničí, přičemž centrála formuluje globální strategii s celosvětovou 

perspektivou.“16  

                                                 
12 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 438 s. ISBN 80-
86122-75-1., s. 19 
13 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka, Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2008. 311 s. ISBN 978-80-247-2409-6. str. 16 
14 tamtéž 
15 JUNGER, Josef; FIALOVÁ, Vendula Podnik a podnikání I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola 
podnikání, 2004. 113 s. ISBN 80-86764-07-9. (Str. 71)  
16 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 438 s. ISBN 80-
86122-75-1., (s. 78) 
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Tato definice úplně nesplňuje podstatu transnacionálního podnikání, neboť 

„existují globální podnikatelé, kteří myslí a jednají globálně od prvého dne 

podnikání. Mnohé nově založené firmy dnes staví konvenční podnikatelskou 

moudrost na hlavu tím, že rozvíjejí podnikání v mnoha zemích ještě dříve, než 

dosáhnou dominantního postavení na domácím trhu.“17 

Mikoláš (2006, s. 87 – 93) ve své knize píše ve spojení s transnacionálním 

podnikáním o nových formách podnikání, kde popisuje „globální pilotní firmy“ 

(GPF), které se formují a mají transnacionální charakter. Uvedené GPF vstupují 

do daného podnikatelského prostředí, kladou na něj určité nároky a rozvíjejí zde 

své aktivity, které často zasahují i mimo ekonomickou oblast. Velké 

transnacionální firmy tedy využívají globalizaci k posílení svého potenciálu. 

Mikoláš dále píše, že globalizace je silně selektivní, posiluje globální pilotní 

podniky a ostatní podniky vytlačuje na okraj jako satelitní prvky. 

Lze tedy vyvodit závěr, že je nutné přehodnotit naše dosavadní vnímání 

podniku, potažmo transnacionálního podniku, je třeba se zamýšlet nad novými 

formami podnikání a nad jejich vztahem ke konkurenceschopnosti. 

 

4.2.3 Pojetí transnacionálního podniku z pohledu práva 

Definice podniku vychází v České republice nejčastěji z definice 

Obchodního zákoníku. „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech 

v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného 

duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. 

Na základě této definice je následně podnik interpretován. 

V obchodním zákoníku se ovšem nehovoří o transnacionálním podniku. 

Řeší jej zejména zákony na bázi Evropské unie. Evropská unie řeší problém 

„nadnárodních“ podnikatelských subjektů definováním pojmu Evropská 

společnost (viz Příloha č. 1). 

                                                 
17 ISENBERG, Daniel, J. The global entrepreneur, překlad Moderní řízení, Moderní řízení 
07/2009, (str. 12-13) 
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V rámci transnacionálního podnikání se problematika práva řeší obvykle 

na bázi mezinárodních obchodních smluv. Otázkou, která je v médiích často 

řešena v rámci transnacionálních podniků a různých právních úpravách, jsou 

investiční pobídky, které pomáhají zahraničním firmám vstupovat na český trh. 

Otázka týkající se investičních pobídek je: nakolik jsou výhodné a nakolik 

s nimi firmy dokážou manipulovat a ovlivňovat strukturu ekonomiky ve svůj 

prospěch. Jde tedy o řešení zájmů státu a transnacionálních firem. 

„Poskytování investičních pobídek investorům bylo zahájeno v roce 1998, 
a to cestou pilotních projektů do zpracovatelského průmyslu. Vyvrcholením celé 
snahy o ucelený systém investičních pobídek bylo schválení zákona č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách, který nabyl účinnosti dne 1. května 2000. V souladu 
s praxí uplatňovanou v členských státech Evropské unie a v souladu s pravidly ES 
pro oblast veřejné podpory se zákon o investičních pobídkách stal jedním z 
národních programů veřejné podpory, který schválila Evropská komise. Na jeho 
základě je udělená veřejná podpora automaticky považována za kompatibilní 
veřejnou podporu bez nutnosti individuálního posuzování ze strany Evropské 
komise“.18 

Závěry studie, která hodnotila investiční pobídky, obsahují i následující 

konstatování: Investiční pobídky deformují trh. Podporují velké, především 

zahraniční firmy, jimž poskytují tržní výhody na úkor malých a středních firem, 

čistých plátců daní. Dochází tak k deformaci struktury ekonomiky ve prospěch 

velkých firem, které často "narostou" do velikosti odpovídající známému sloganu 

"too big to fail" (příliš velký pro krach). Díky tomu jim stát věnuje stálou 

pozornost a případnou podporu.19 

Uvedená citace nabízí otázku související především s pružností 

transnacionálních firem a jejich reakcí na státní pobídky. Tyto firmy často hledají 

místa jak s levnou pracovní silou, tak s různými výhodami a následně v řadě 

případů opouští své dosavadní pozice. Často se dostáváme z klasického prostoru 

podnikové ekonomiky do prostoru politických rozhodnutí, vlivu zájmových nebo 

jiných sociálních skupin, které ovlivňují situaci na poli konkurenčních sil v dané 

oblasti. 

V tomto smyslu nutno rovněž vidět aktuálnost a potřebnost předkládané 

disertační práce. 

                                                 
18 Ministerstvo průmyslu a obchodu: Podpora investic [online]. [cit. 21.6. 2010]. Dostupný z 
WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podpora-investic/investicni-pobidky-v-
cr/1000497/1837/. 
19 SCHWARZ, Jiří; BARTOŇ, Petr; BOLCHA, Peter; HEŘMANSK7 Pavel; MACH, Petr: 
Analýza investičních pobídek [online]. 2007, VŠE Praha [cit. 20. 6. 2010]. Dostupný z WWW: 
http://www.mpo.cz/dokument34235.html. 
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4.3 Vznik a vývoj transnacionálních firem 

Vznik a vývoj transnacionálních firem zaznamenáváme postupně od 

vzniku firem globálního charakteru. Lze říci, že transnacionální společnosti se 

vyvinuly ze společností globálních. Proto řada autorů popisuje vývoj globalizace, 

na který navazuje vznik transnacionálních firem.  

4.3.1 Historie vývoje transnacionálních firem 

Vývoj globalizace je možné rozdělit na několik fází, např. dle Pichaniče 

(2004) můžeme vývoj globalizace rozdělit do tří fází vývoje. 

První období globalizace je spojeno s lety 1870 – 1914 souvisí se 

získanými výhodami v dopravě, redukcemi obchodních bariér, kde výsledkem byl 

růst toku zboží, kapitálu a pracovních sil. 

Zároveň se vznik prvních moderních globálních společností datuje na 

počátek 19. stol. v Evropě. Firmy se začaly orientovat na budování zahraničních 

filiálek prostřednictvím vývozu kapitálu a to především ve formě zahraničních 

investic. Vysoký rozmach byl podmíněn i technologickým pokrokem v oblasti 

komunikačních technologií, což umožnilo mateřským společnostem účinnější 

kontrolu svých filiálek.  

První moderní nadnárodní společnosti vznikly v Evropě na počátku  

19. století. Vznikem národních a mezinárodních monopolů začal proces 

monopolizace ve světové ekonomice. Z mezinárodních monopolů se vyvinuly 

dnešní transnacionální společnosti, jejichž těžiště činnosti nespočívá v dohodách  

o rozdělení sfér vlivu a trhů, ale především v oblasti výroby, v orientaci na 

budování zahraničních filiálek prostřednictvím vývozu kapitálu, především ve 

formě přímých zahraničních investic. William Lever, zakladatel společnosti 

Lever, v 19. století prohlásil: „Jestliže cla a ostatní náklady brání obchodu 

v některé zemi, je nutno vyrábět na místě.“ 

Druhá vlna globalizace probíhala v letech 1950 – 1980. Západní Evropa, 

státy severní Ameriky a Japonsko se po válce snažily pod hlavičkou GATT 

prostřednictvím vzájemných multilaterálních smluv obnovit dřívější obchodní 

vztahy. Jednou z hlavních příčin rozmachu těchto společností v polovině 50. let 

(tzv. americká vlna) byl technologický pokrok v komunikačním prostředí  

a v řízení, což umožnilo mateřským společnostem vykonávat daleko účinnější 

kontrolu zahraničních filiálek. 
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Velkou předností globálních společností je schopnost přesouvat 

mezinárodně celou skupinu faktorů výroby. Mohou přesouvat fyzický a finanční 

kapitál spolu s kvalifikovanou pracovní silou a moderní technologií. Přesto 

suroviny nepatří mezi výrobní faktor zrovna nejmobilnější, a tak první globální 

společnosti se orientovaly prvotně na těžbu surovin. Příkladem může být 

Rockerfeller, který nejenom zkupoval všechna americká ropná pole, ale podařilo 

se mu zároveň ovládnout strategický bod v procesu těžba - prodej, a to dopravu. 

Vybíral vysoké částky jak od kupujících, tak od prodávajících, a to i v případě 

ropy, která nepocházela z jeho nalezišť a která nebyla určena pro jeho rafinérie. 

Teprve za 20 let mu protitrustový zákon „Sherman Act“ přikázal prodat 33 jeho 

společností z jeho monopolu. 

Poslední třetí vlna globalizace trvá od 80. let minulého století až do 

současnosti. Toto období bylo výrazně ovlivněno pokrokem v komunikačních 

technologiích a snahou velkých rozvojových zemí otevřít své hranice 

mezinárodnímu obchodu a investicím. V tomto období se z globálních společností 

začaly vyvíjet společnosti transnacionální. Transnacionální společnosti v tomto 

období vstoupily velmi rychle i do poměrně nového segmentu služeb. Ačkoliv 

v tomto segmentu je jejich rozvoj také limitován, neboť služby jsou z velké části 

přirozeně veřejné (státní) nebo oblastní na vymezeném národním území, podíl 

zahraničních filiálek v sektoru služeb značně narůstá. 

Transnacionální společnosti si udržují velmi silnou pozici v těžbě, ale také 

ve zpracování surovin, tj. v provozu rafinérií a prodeji surovin a produktů z nich. 

Příkladem může být i informace, že v roce 2009 China Petrol obsadila první místo 

v žebříčku transnacionálních firem s nejvyšším obratem. 

Transnacionální korporace se angažují zejména v sektoru 

zpracovatelském, kde mají nejsilnější pozici v automobilovém průmyslu. Na 

vývoji v tomto sektoru je vidět, že firemní strategie nebyla vždy ovlivněna jen 

společnostmi samými. Jejich rozvoj byl často podporován mateřskými státy 

(Korea, Čína, Japonsko, Německo aj.). Transnacionální podniky mají velký vliv 

na vlády, ale předpokládá se, že větší vliv mají na vlády mateřských společností 

nežli na vlády hostitelských zemí. Je nutné však brát v úvahu fakt, že velká část 

jejich rozhodování je ovlivněna opatřeními, která přijímají místní vlády. 

Transnacionální společnosti jsou velmi pružné a mezi jejich 

charakteristickou vlastnost patří mezinárodní přesouvání celé výroby. Proto přes 
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svou ekonomickou důležitost nejsou transnacionální společnosti výlučným pánem 

svého osudu, zvláště v období finanční a ekonomické krize v letech 2008 a 2009. 

V dnešních dnech vyvstává otázka vztahů mezi transnacionálními 

společnostmi a vládami. Musíme připustit, že vlády dnes tak horečně lákají přímé 

investice do svých zemí, že se často podbízejí transnacionálním firmám velkým 

množstvím úlev na daních, subvencemi na rekvalifikace a nová pracovní místa, 

takže v konečném důsledku si zhoršují vyjednávající pozici a zároveň vytvářejí 

nerovné podnikatelské podmínky v neprospěch národních podniků.  

Strategie nadnárodních korporací je poměrně jednoduchá. Tyto firmy se 

snaží trojím způsobem zvýšit své zisky. Jednak tím, že výrobu přemísťují do zemí 

s lacinou pracovní silou, dále tím, že se snaží prodat své výrobky v zemích 

s relativně vysokou kupní silou a konečně tím, že daně přiznávají v daňových 

rájích.  

Investiční pobídky, na které je jednotlivé státy lákají, vycházejí této jejich 

strategii velkoryse vstříc, a to zejména v prvém a třetím bodě. Tyto pobídky 

především externalizují jejich náklady. To znamená, že dotují pracovní sílu, aby 

byla ještě lacinější, např. tím, že stát platí rekvalifikaci zaměstnanců pro potřeby 

firem. Jinou formou přejímání nákladů firem je výstavba dopravní a jiných forem 

infrastruktury, stejně tak jako symbolická cena za prodej pozemků. 

Na druhé straně s nástupem finanční a ekonomické krize v roce 2008 roste 

tendence států (včetně Evropské unie) k regulování chování velkých firem a bank. 

Státy intervenují ve prospěch firem postižených krizí, vstupují do firem 

kapitálovými intervencemi. Mnohé státy jednají rozporuplně. Je nepochopitelné, 

že státy na jedné straně transnacionální společnosti podporují a na druhé straně se 

obávají, aby tyto podniky nezískaly nad jejich ekonomikou kontrolu. 

Dnes už se vývoj dostal do situace, kdy není rozhodující mezinárodní 

obchod mezi zeměmi, ale obchod mezi transnacionálními společnostmi. Mezi 

stovkou nejsilnějších ekonomik světa dle zjištění OSN je 25 – 30 % privátních 

společností (měřeno vyprodukovanou přidanou hodnotou). (Mikoláš, 2006) 

V podmínkách globalizace a otevřenosti ekonomiky si investoři 

vyhledávají zejména země, které nabízejí různý stupeň „pohodlí“ a v různých 

oblastech hodnotí kvalitu země.  

Jednoduše by se dalo říct, že vznik transnacionálních společností se jeví 

jako „proces rozčlenění aktivit do jednotlivých autonomních částí, které jsou pak 

umisťovány tam, kde je to nejvíce výhodné. Výrobky jsou často vyvíjeny na 
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jednom místě, vyrábí se na jiném místě a prodávají po celém světě. „Dnešní 

podnikatelé se pouštějí přes hranice zemí ze dvou hlavních důvodů. První je 

defenzivní: aby byli konkurenceschopní, globalizují některé aspekty 

podnikatelských aktivit, např. výrobu, dodávky a servis, získávání kapitálu, 

vyhledávání talentovaných lidí. A dělají to hned od prvního dne podnikání. Druhý 

důvod je naopak ofenzivní: mnozí podnikatelé objevují skutečnost, že 

podnikatelské příležitosti se objevují přes hranice zemí a že vzdálenost lze často 

použít jako jeden z nosných prvků nového výrobku anebo služby.20“ 

Vstup transnacionální firmy na dané území sebou nese jak pozitiva, tak 

negativa. 

Přínos může být dán tím, že se předpokládá, že příchod zahraniční firmy 

zvyšuje poptávku v dané zemi, že poroste zaměstnávání kvalifikovaných 

i nekvalifikovaných pracovních sil, s tím je spojen i předpoklad vyšších mezd 

dělníků. Můžeme říci, že vyšší investice ze zahraničí podmiňují vyšší 

zaměstnanost (zaměstnání jak kvalifikované, tak nekvalifikované pracovní síly) 

a roste obrat zahraničně vlastněných společností, což má za následek i pozitivní 

růst HDP. Mezi přínosy se řadí i spolupráce mnohokulturních týmů, kde nový 

pohled na danou situaci a nové názory mohou být pro dané podniky přínosem, 

mohou přinášet zajímavá řešení problémů. 

Jedním z mnoha, kteří kritizují vstup zahraničních firem na daný trh, je 

v České republice Keller21, který se zamýšlí nad otázkou: Když se hovoří 

o investicích zahraničních firem na daném trhu, hovoří se účelově pouze 

o kladných efektech?  Jedná se o: 

Ø  snížení míry nezaměstnanosti, či spíše její nižší tempo růstu,  

Ø  modernizaci strojového vybavení a technologií,  

Ø  multiplikační efekt v podobě nových příležitostí pro domácí drobné 

a střední subdodavatele,  

Ø  vyšší mzdy vyplácené u řady zahraničních korporací,  

Ø  import vyšší kultury práce obecně.  

Zamlčuje se přitom hlavní riziko, jež je s nadnárodními firmami spojeno. 

Veškeré dobrodiní (reálné i fiktivní), které tyto firmy údajně přinášejí, je dočasné 

                                                 
20 ISENBERG, Daniel, J. The global entrepreneur, 2009 (překlad Moderní řízení 16. 7. 2009), 
Moderní řízení 07/2009, s. 12-13. 
21 KELLER, Jan. Investiční pobídky a jejich důsledky [online]. [cit. 10.2. 2010]. Dostupný z 
WWW: www.responsibility.cz. 
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a závisí jen na jejich ochotě v zemi setrvat. Tuto ochotu může domorodé 

obyvatelstvo ovlivnit jen nepřímo tím, že bude připraveno respektovat jakýkoliv 

požadavek firmy ještě bezvýhradněji, než by ho respektovali lidé v jiných zemích 

a v jiných lokalitách. Pokud by taková ideální míra poddanosti neexistovala, firma 

se přestěhuje jinam22. 

V oblasti transnacionálního podnikání můžeme v posledních letech 

pozorovat trend (včetně ČR) vládních intervencí při vstupu transnacionálních 

firem na daný trh. Vláda se snaží podporovat tyto firmy, ale zároveň provádí 

dohled, aby nedošlo k převzetí kontroly TNC firmou nad klíčovými oblastmi 

průmyslu v dané zemi (jedná se zejména o oblast telekomunikací, energetiky a její 

distribuce). V České republice jsou známy i další paradoxy negativního vlivu 

transnacionálních podniků a globalizace (včetně ekonomické integrace). 

V důsledku transnacionálních podniků působících v České republice roste export 

a tím i HDP ČR, ale DPH se realizuje v zemích prodeje exportovaného zboží  

(v rámci EU), čímž roste deficit daňových příjmů do státního rozpočtu ČR. 

 

4.3.2 Charakteristiky vzniku transnacionálních firem 

Strategické rozhodování TNC představuje proces včasné identifikace 

budoucích trendů a příležitostí, volby strategických cílů a zajištění potřebných 

zdrojů. Jednotlivé oblasti strategických cílů se navzájem ovlivňují, jsou navzájem 

závislé. Při zvažování vstupu na cizí trh musí prozkoumat všechny specifické 

nároky tohoto trhu a také firemní možnosti. 

Dle Pichaniče, 2004 vznik nadnárodních (v našem pojetí 

transnacionálních) firem lze rozdělit do 5 - ti fází: 

1. Fáze – export přebytu produkce do zahraničí – firma je dobře usazená na 

domácím trhu, který má limitovaný potenciál růstu. 

2. Fáze – výstavba poboček v zahraničí k zásobování nových trhů – o výrobek 

je zájem v zahraničí a proto se exportuje. 

3. Fáze – zahraniční pobočky uspokojují jiný národní trh, než který 

obsluhovaly primárně – firma přesouvá některé své operace z domovské 

země, většinou jde o činnosti, jako montáž výrobků apod. tyto operace jsou 

pod kontrolou centrály a top managementu. 

                                                 
22 KELLER, Jan. Investiční pobídky a jejich důsledky [online]. [cit. 10.2. 2010]. Dostupný z 
WWW: www.responsibility.cz. 
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4. Fáze – zahraniční pobočky exportují zboží do původní domovské země – 

zboží je v zahraniční zemi vyráběno levněji. Dochází k decentralizaci 

některých rozhodnutí na úroveň poboček, strategická rozhodnutí jsou však 

přebírána centrálně. Management hostující země přebírá některé funkce jako 

nábor zaměstnanců a logistiku. 

5. Fáze – firma se stává v pravém slova smyslu internacionální a globální – 

v této fázi se objevuje označení transnational. Správní rada, i dozorčí 

orgány firmy (top management) jsou složeny ze zástupců různých 

národností, náboženství a ras nezávisle na sídle podnikatelských 

organizačních jednotek. Vzniká globální řetězec tvorby hodnoty podniku 

povětšině koordinovaný z jednoho místa. 

 

Transnacionální firmy nemusí nutně projít všemi fázemi. Mohou využít 

i alternativní strategie vstupu na trh jako jsou franchising, joint - venture, fúze, 

akvizice, konsorcia, strategické aliance apod. Toto pojetí rovněž naznačuje zcela 

odlišné chápání podniku oproti standardnímu – podnikohospodářskému, resp. 

právnímu pohledu (tzn., že podnik je to, co je právně zaregistrováno v dané zemi) 

nebo pohledu mikroekonomie. Definice transnacionálního podniku chápe právní 

a organizační formu, případně místní příslušnost k regionu nebo státu (tzn., že je 

zde organizační složka registrována) jako určitou racionální strukturalizaci 

transnacionálního (globálního) podniku, který je nositelem společné identity, 

integrity, suverenity a mobility. 

Na základě výše zmíněného je zavádějící tvrdit, že transnacionální 

korporace neznají hranice a národnosti. Transnacionální podnik musí vnímat 

státní suverenitu i kulturní rozlišnosti. Je to dáno zejména ve spojení s pojmy 

mateřská a hostitelská země a vzájemným přesunem ať již zdrojů nebo kapitálu 

mezi nimi. Toto je ovšem v rozporu s Kellerem (viz výše podkapitola 4.3.1), který 

poukazuje na silný vliv těchto společností a spíše se staví do opozice, že stát má 

menší vliv než transnacionální společnost. 

Je složité přiklonit se na jednu nebo na druhou stranu. Dle mého názoru by 

neměl transnacionální podnik ohrožovat suverenitu hostitelské země, na druhou 

stranu je třeba si uvědomit, že transnacionální společnosti jsou velmi silné 

(zejména finančně), a proto mohou tlakem působit na hostitelskou zemi a vynutit 

si výhodné podmínky pro svou činnost. Každá hostitelská země by si proto měla 
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uvědomit, co je pro ni stěžejní (kde jsou únosné hranice) a toho se držet a nedělat 

výjimky.  

Na transnacionální firmy působí ale i jiné faktory, a to např. politická, ale 

i obchodně politická opatření vlád, správních institucí, společensko-ekonomické 

okolnosti, administrativa, rozhodnutí Evropského společenství aj. (mikro a makro 

ekonomické vlivy). Sami manažeři nadnárodních korporací uznávají, že řízení 

transnacionální firmy vyžaduje specializované dovednosti, a to zejména 

ekonomický, politický a kulturní vliv na obchod. 

Ch. Pitelis a R. Sugden (2000, s. 81) ve své knize popisují rozhodování 

firmy o vstupu na zahraniční trh. Podnik se dle jejich vyjádření rozhoduje na 

základě toho, zda mu vyhovuje pouze export do zahraniční, nebo zda usoudí, že 

podmínky (cena přepravy, umístění, daňové prostředí apod.) jsou pro něj 

výhodnější a rozhodne se přesunout svou výrobu na toto místo, ať již na základě 

franchisingu, licence nebo manažerského kontraktu. Toto pojetí je znázorněno 

v rozhodovacím stromu (viz obr. č. 6). Trh hledající společnost zvažuje své 

umístění a rozhoduje se, zda exportovat nebo produkovat výrobky (služby) 

v zahraničí. Zvažuje, jaké jsou jednotlivé podmínky. 

Obrázek č. 6 Rozhodovací strom firmy při umístění aktiv v zahraničí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zdroj: HENNART, Jean, Francois (str. 82; 2000) v knize Ch. Pitelis a R. Sugden. The nature of 
transnational firm (vlastní překlad autorky práce) 
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vývoj firem (zohledňují otázky exportu, vstupu na zahraniční trhy, strategické 

investice atd.) od lokální úrovně až do podoby globální firmy.23 

Zcela novým prvkem v pohledu zmíněných autorů na transnacionalizaci je, 

že již počínají definovat virtuální cestu (viz obr. č. 7) čili vymezují virtuální 

dimenzi globálního prostoru (market space). 

Obrázek č. 7 Nová koncepce transnacionalizace firem 
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rozvíjejícími technologiemi a snahou o jejich co možná největší využití. V oblasti 

transnacionálních podniků je zřejmé, že není jejich definice zcela jednoznačná.  

V případě transnacionálních podniků se opíráme o institucionální ekonomii, která 

vychází z různých norem a pravidel chování. V oblasti práva jen těžce nacházíme 

možnosti přesného ohraničení transnacionálních podniků. Vznik a vývoj těchto 

podniků je úzce spjat se vznikem a vývojem globalizace. Proto i chápání autorky 

disertační práce se přiklání k problematice transnacionalizace v tomto pojetí, že 

transnacionální podniky se v současné době vyvinuly (jsou další rozvojovou 

formou) podniků globálních. Na základě studia dostupné literatury (pro potřeby 

disertační práce) je vznik soudobých transnacionálních podniků spjat až s rokem 

1987, kdy se datuje zrod komunikační sítě - internetu. Od tohoto data se postupně 

připojovaly instituce, úřady a podniky. Česká republika se připojila v roce 1992. 

Internet je médium, které zprostředkovalo do té doby nejrychlejší způsob přenosu 

a získání informací, který posunul firmy jednoznačně kupředu a z velkých 

globálních podniků, které sice měly různé své interní systémy, se staly podniky 

transnacionální, propojené nejnovějšími technologiemi. V podnicích způsobilo 

převrat i používání emailu, které podstatně zrychlilo komunikaci mezi lidmi, 

potažmo mezi filiálkami.  

Proto je třeba v rámci disertační práce zahrnout do zkoumání 

transnacionálních podniků pilíř (dimenzi) virtuálního prostoru, který dle 

mého názoru je posledních 15 let neoddělitelnou součástí existence 

transnacionálních firem. Transnacionální podnik tedy dle mého názoru 

nenaplňují tři pilíře, ale čtyři, kdy čtvrtým pilířem je virtuální prostor.24 

 

4.4 Virtualizace transnacionálních podniků 

Pro transnacionální podnikání je důležitá rychlost změn, budování sítí 

a řetězců jak reálných, tak virtuálních. Virtuální prostor (market space) jako nová 

dimenze transnacionálního (globálního) podnikání byla vymezena Baránek, 

Mikoláš (2006) viz obr. č. 7 a v souvisejícím komentáři.  

V návaznosti na zmíněné pojetí je dimenze virtuálního globálního prostoru 

znázorněna obrázkem č. 8. 

                                                 
24 Starší koncepce vymezení transnacionálních podniků definuje tři pilíře – umístění jednotek 
v zahraničí, kontrolní vliv mateřské společnosti a vzájemné přesouvání a sdílení zdrojů a informací 
(Zadražilová, 1994). 
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Pomocí „sítí“ se dá zajistit těsné prolínání centrály s dcerami. Vyskytují se 

transnacionální podniky, u kterých se role centrály přizpůsobuje roli dceřiných 

společností, a všechny organizační jednotky mohou potenciálně převzít stejné 

úkoly. Intenzivní výměnou výrobků a materiálu, personálu a informací jsou 

prostředky dosazeny tam, kde mohou být použity co nejefektivněji. Cílem je 

zesílit integraci a kooperaci aktivit v celém podniku. (Berndt, 2007, str. 298) 

Obrázek č. 8 Transnacionální korporace ve virtuálním prostoru 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě ZADRAŽILOVÁ (1994) a BARÁNEK; MIKOLÁŠ (2006). 
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technologiích.“25 Velmi specifickou roli v tomto pojetí ztvárňuje internet 

a intranet. V rámci existence internetu vzniká i úvaha, která vychází z vymezení 

virtuality (virtualizace) dle abstrakce (Mikoláš, 2008). Toto je možné přenést i na 

pojetí transnacionálního podniku. Jedná se o následující vymezení stupňů 

virtualizace. 

První stupeň virtualizace znamená, že nad reálným podnikem se 

zobrazuje virtuální podnik. První stupeň virtualizace se projevuje v praxi 

vytvořením podnikového webu. Prostřednictvím webu se podnik prezentuje na 

www stránkách. 26 Tuto vývojovou fázi virtualizace je možné běžně sledovat 

u transnacionálních firem. 

Druhý stupeň virtualizace se vyznačuje tím, že reálný podnik je 

doplňován virtuální částí. Ta může představovat doplněk k reálně provozované 

podnikové činnosti nebo je realizována pouze virtuálně. Podle charakteru 

realizovaných podnikových činností ve virtuální části podniku můžeme rozlišit 

virtualizaci podnikových činností zaměřených na: obchodní činnost (prodej skrz 

elektronický katalog), poskytování služeb (cestovní kanceláře, které umožňují 

prohlídku katalogu, rezervaci vybraného typu nabízeného rekreačního zařízení 

a následně uskutečnění platby bez přímé návštěvy cestovní kanceláře) 

a v neposlední řadě administrativní činnost. 25 

Třetí stupeň virtualizace má podobu plně dematerialozovaného 

virtuálního podnikání. Tento typ je zpravidla realizován transnacionálními 

korporacemi nebo firmami, jejímž předmětem podnikání jsou informační 

technologie. 25 

Ve druhém a třetím stupni virtualizace firmy můžeme již hovořit o tzv. 

virtuální organizaci. 

Nedílnou součástí virtualizace je v jiných vědních disciplínách, např. 

technických, digitalizace (zejména v oblasti průmyslového inženýrství). 

Problematika virtuální organizace, virtuální firmy a digitální fabriky je 

detailněji rozebrána v dílčích výstupech projektu GAČR, na kterém spolupracují 

                                                 
25 BERNDT, Ralph Mezinárodní marketingový management, 1.vyd. Brno: Computer Press, 2007. 
s. 360. ISBN  978-80-251-1641-8., Str. 301 
26 PETERKOVÁ, Jindra; STEFANOVOVÁ, Zuzana. Rozvinutí reálného podnikání do podoby 
virtuální firmy. Przedsiebiorczość w warunkach Unii Europejskiej. Podnikání v podmínkách 
Evropské unive. Katowice: Górnoślaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 
2009. Část V. Znaczenie malych i średnich przedsiebiorstw w warunkach globalizacji. ISBN 978-
83-60953-24-2. str. 449 - 455. 
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ZČU Plzeň, UTB Zlín a VŠB – TU Ostrava a v související disertační práci  

Z. Wozniakové (2009). 

Pro lepší pochopení vnímání virtuality v rámci propojení na 

transnacionální podnik lze upravit obr. č 8. a znázornit v něm propojení 

virtuálního podniku s oblastí transnacionalizace (viz obr. č. 9). 

Obrázek č. 9 Transnacionální podnik a virtualizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle MIKOLÁŠ, BARÁNEK (2006) 

Na obr. č. 9 je vidět pozměněný způsob vnímání transnacionalizace firem 

v závislosti na stupni virtuality. Každý podnik při svém rozvoji má různé 

možnosti, jakou cestou se bude ubírat. Některé podniky se dnes již rodí jako 

globální. Pokud půjdeme ovšem chronologicky, musíme začít u podniku 

lokálního. Lokální podnik má na začátku dvě možnosti svého rozvoje.  

1. Vydá se klasickou cestou a postupně projde následující stádia: národní 

firma, mezinárodní firma, multinacionální firma, globální firma, zde buď 

svou cestu ukončí, nebo se přemění na firmu transnacionální. Jak naznačuje 

kontingentní internacionalizační cesta, je možné jednotlivá stádia přeskočit, 

popřípadě se k nim vrátit, takže přechod nemusí být plynulý. Dle obrázku je 
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patrné, že transnacionální firma zabírá vysoký tržní prostor s vysokým 

podílem virtuality. 

2. Podnik se vydá moderní cestou, tzn. z malé lokální firmy s nízkým stupněm 

virtuality, se stává na základě využití potenciálu firma moderní, která má ze 

začátku malý tržní prostor, ale vysoký stupeň virtuality a zvyšováním 

tržního prostoru se dostává do pozice firmy transnacionální. 

V obou případech je směrodatná rychlost přeměny společnosti v čase 

potřebném k této přeměně a schopnost ve správný okamžik rozpoznat významné 

informace v oboru k manévrování ve virtuálním světě. Tyto parametry (čas 

a informace) jsou základními podmínkami virtualizace společností. 

Podíváme – li se na konkrétní příklady podniků, můžeme uvádět, že první 

cestou, tzv. klasickou se vydaly podniky jako Ford, Siemens, Volkswagen aj. Tyto 

podniky, vzhledem k době, ve které vznikly, musely projít všemi stádii. Nyní jsou 

to velké transnacionální společnosti. V rámci pozorování vývoje těchto 

společností můžeme říci, že z malých lokálních firem se staly následně firmy 

národní, mezinárodní, multinacionální a globální. Až na základě schopnosti rychle 

nalézt a využít vhodné informace se z těchto společností staly společnosti 

transnacionální (internet, mail). Došlo k vysokému urychlení toku informací. 

Obecně můžeme naznačit, že odhadem trval celý tento proces těmto společnostem 

cca 30 – 50 let. 

Druhou cestou, tzv. moderní, se vydala řada dnešních podniků, popř. osob, 

které využily tržní příležitost. Jsou to podniky relativně mladé, ale s vysokým 

podílem virtuality a vysokým podílem tržního prostoru. Jako příklad můžeme 

uvést společnosti, které se zabývají softwarem nebo hardwarem počítačů 

(Microsoft, IBM), dále jsou to společnosti provozující google, facebook aj. Za 

těmito společnostmi stojí vždy skupina majitelů (popř. majoritní vlastník, který 

rozhoduje o dalším vývoji). Během krátkého období, pokud vezmeme v úvahu 

facebook, pak ze studentského projektu, který nejprve sloužil pouze na 

Harvardské Univerzitě je dnes, po 6 - ti letech jedna z největších společenských 

sítí na světě, která má své mediální zastoupení v řadě zemí světa. Tedy z malé 

společnosti – jeden člověk – se stala společnost, která propojuje lidi z celého 

světa. Vysoká úroveň virtualizace přinesla této společnosti několikaletý náskok 

před konkurenty a vůdcovství na poli internetu, ale i e-marketingových 

příležitostí. Tak během 6 let se z malé lokální firmy stala moderní vysoce virtuální 
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společnost, která se rozvinula do podoby společnosti transnacionální s vysokým 

tržním podílem a vysokou virtualitou.  

Tabulka č. 1 Srovnání času růstu firmy dle stadia transnacionalizace 
klasickou a moderní cestou 

Firma 
Klasická cesta / doba 

přechodu na tnc 
Moderní cesta / doba 

přechodu na tnc 
Facebook  4 roky 
Google  10 let 

Ford cca 70let  
Zdroj: vlastní zpracování, doba přechodu na transnacionální společnost souvisí s vysokou 
virtualizací společnosti (v našem případě počátek rozvoje internetu cca rok 1990)  

Vzhledem k textu výše můžeme polemizovat nad vymezení společností 

transnacionální a globální. Jsou tyto pojmy totožné nebo je možné je rozlišovat? 

Vzhledem ke zpracování disertační práce jsou tyto pojmy rozlišovány. Globální 

firma je chápána jako firma, která celosvětové přizpůsobuje produkty potřebám 

zákazníků, pobočky má všude, kde jsou efektivní zdroje. Transnacionální firma se 

zaměřuje především na celosvětové využívání lokálních jednotek, přičemž 

zejména využívání vývoje a transferu know-how se děje z kterékoliv lokality na 

světě.  

 

4.5 Diskuse k pojmu transnacionální firma 

V literatuře se pojem transnacionální firma a nadnárodní firma často 

zaměňují.27 Pro zpracování této disertační práce je transnacionální firma 

vymezena jako (společnost), která má pobočky ve více globálně rozprostřených 

hostitelských zemí světa a splňuje podmínky transnacionalizace. Nadnárodní 

firmu chápeme jako firmu, která se skládá z mateřské společnosti a pobočku má 

obvykle v jedné jiné zemi světa nebo několika hostitelských státech povětšinou 

blízkých mateřské zemi, přičemž toto seskupení firem nesplňuje podmínky 

transnacionalizace. 

                                                 
27 Například ve francouzštině je používáno v obou případech slovo „multinacionální firma“. Pojem 
nadnárodní vyjadřuje starší pojetí mezinárodních vztahů (tzv. internacionalizace), kdy firmy 
jedněch států ovládaly firmy jiných států, přičemž byly omezovány národní zájmy hostitelských 
států. Pojem transnacionalizace souvisí s rozvojem globalizace a podstatou pojmu je chápání ve 
smyslu „ve skrze“, resp. „všeobecně“ mezinárodní charakter firmy (společnosti), jak z hlediska 
produktu, technologií, lidských zdrojů, politických aspektů podnikání atd. Je zřejmé, že aspekt 
„nadnárodnosti“ je zřejmý i v transnacionálních firmách, zejména, co se týče podnikatelských 
vztahů (především držení kontrolního balíku akcií mateřské společnosti). Blíže k problematice 
ZLÝ, Bohumír a kol. (2004) 
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Lze říci, že u transnacionálních podniků dochází k paradoxu. Je třeba se 

zamýšlet nad otázkou, proč firmy budují své pobočky v zahraničí, které je vyjdou 

dráž, než pokud by zainteresovaly místního obchodníka (firmu). Navíc 

v hostitelské zemi, jsou pro ně neznámé obchodní praktiky, mohou se stát 

subjektem diskriminace na trhu hostitelské země z pozice vlády nebo jiných 

soukromých subjektů. Přesto všechno se zahraniční firmy rozhodují raději 

vstoupit na zahraniční trh než koordinovat výměnný obchod přes třetí firmu. 

V této oblasti tedy nastává nejednotnost názorů a přístupů 

k transnacionálnímu podniku.  

V anglosaské literatuře se kupříkladu používá označení Multinational 

Corporations28. Tento pojem často zahrnuje veškeré odvozeniny a to:  

• mezinárodní (international corporation);  

• mnohonárodní (multinational corporation);  

• globální (global);  

• nadnárodní (transnational). 

Jednoduše lze shrnout, že častým pohledem v anglické literatuře 

(Stonehouse; Campbell, 2004) na transnacionální podnikání je názor, že 

transnacionální podnik je podnik, který má zaměstnance v zahraničí a zároveň 

financuje své aktivity v zahraničí. Mnoho dříve publikovaných teorií (např. 

Fieldhouse, 1986) v anglické literatuře se zaměřovalo spíše na americkou 

zkušenost firem (zejména v oblasti ropného průmyslu). Ale historicky i v Evropě 

rostly z malých firem velké a investovaly v zahraničí. Toto ovšem bylo dosaženo 

kapitálovým zakládáním nových společností v zahraničí bez předchozí domácí 

základny. Hlavně proto, aby se produkovaly výrobky, které mohly být využívány 

všude i mimo zemi původu kapitálu. Budovaly se rovněž podniky veřejné jako 

železnice a telekomunikace. 

V soudobé literatuře (Cullen, 2010; Dunning, Lundan, Elgar, 2008) se 

o transnacionálním podnikání hovoří jako o důležitém prvku ekonomiky. Tyto 

společnosti (podniky) hrají klíčovou roli ve světové ekonomice a jejich velikost 

a síla jsou zajímavou oblastí zájmu nejen pro zákazníky, výrobce, státy a jiné 

nadnárodní organizace, ale také vyvolávají zájem výzkumníků. Hledají se 

                                                 
28 PICHANIČ, M. Mezinárodní management a globalizace, 1.vyd.  Praha: C.H. Beck, 2004. 176 s.  
ISBN 80-7179-886., str. 70. 
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zejména odpovědi na otázky, jak pochopit transnacionální podnikání a jak 

zatraktivnit zahraniční investice, aby měly pozitivní přínos pro hostitelskou zemi. 

Ve francouzské literatuře (Mazerolle, 2006) se pojem transnacionalizace 

používá ve smyslu multinacionálních podniků, které naplňují definici: nezávislé 

na právní formě a pod přímou nebo nepřímou kontrolou vlastníků se sídlem (siege 

social) v jiné zemi. 

Francouzští autoři dále dle procentního podílu „mateřské společnosti“ 

rozdělují společnosti na filiálky (více jak 50%, mají právo rozhodovat) a 

přidružené společnosti (mateřská společnost kontroluje více jak 10% a méně než 

50%). Tyto typy podniků působí v zahraničí jako právně samostatné.  

Dále rozlišují pojem závod (ten je zcela závislý na mateřské společnosti). 

Posledním prvkem je partner nebo co-entreprise (tato forma má většinou podobu 

joint - venture nebo franchisingu). 

Přesnější popis kontroly v pojetí Mazerolleho (2006) přináší obr. č. 10. 

Ve státě č. 1 je podnik X (mateřská společnost), který přímo kontroluje podnik A 

a nepřímo kontroluje podnik B a C. Tedy společnost A a B jsou součástí skupiny 

pod mateřskou společností X a společnost C nepatří do této skupiny, protože je 

pravděpodobně kontrolována jiným podnikem. Ve státě 2 jsou H, I, J a K součástí 

skupiny. Podnik J je kontrolován podniky I a K ze 60 %, a proto nemůže být pod 

kontrolou jiné mateřské společnosti. 

Obrázek č. 10 Hranice transnacionálního podniku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zdroj: MAZEROLLE, 2006 
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filiálek podniku. Uvádí se v procentech. Tento výpočet je využíván CNUCED, 

která dává každoroční zprávy o transnacionálních firmách. 

V české literatuře se transnacionálním podnikáním zabývá řada autorů. 

Mezi stěžejní patří autorka Zadražilová (1994), která ve své knize definuje 

základní charakteristiku transnacionálních firem. Mezi další autory patří Jirásek, 

Pichanič (2004), Mikoláš (2009), Ludvík (2008) a jiný.  

V pojetí Mikoláše (2009) se objevují myšlenky o třech typech a třech 

formách podnikatelského prostředí. Nový typ firem, které se zformulovaly 

v období globalizace, jsou tzv. globální pilotní firmy (dále jen GPF), které se 

vyznačují řadou specifických znaků. 

• GPF své aktivity rozvíjí globálně celostně, což znamená, že tato firma 

dosahuje celistvost (holistický reprodukční efekt) v globálním prostoru. 

• GPF celosvětově prosazují svou suverenitu jako vůdčí (pilotní) firmy 

v příslušném oboru (případně i v několika oborech, což je typický znak pro 

globální podnikání, zejména pro anglosaské a asijské firmy). 

• GPF vyžadují jako investoři zcela specifické požadavky na hostitelské 

země (jako kupř. rozsáhlé průmyslové zóny až o celkových rozlohách 

okolo 1000 ha, výrazně vysoký standard infrastruktury /dálnice, železnice, 

technická infrastruktura/, daňové „prázdniny“ a jiné rozsáhlé státní 

pobídky /ekonomickou a politickou stabilitu a jiné). 

• GPF budují (urbanizují) v hostitelských zemích sítě dodavatelů výrobků 

a služeb, kteří se musí přizpůsobit jejich pravidlům a zvyklostem. 

Na GPF jsou napojeny „satelitní firmy“(SF), které vyžadují vhodné zázemí 

v podnikatelském prostředí, např. v podobě vědeckotechnologických parků. 

Satelitní firmy většinou nejsou tak vybaveny jako GPF. Schází jim výzkum, vývoj 

a řada jiných obslužných činností, proto hledají podporu v podnikatelském 

prostředí.  

Třetím typem je pracovník podnikatel (PP). Chová se jako pracovník, na 

druhé straně rizika jeho aktivit mají ryze podnikatelský charakter nezávisle na 

tom, zda vykonává činnost jako fyzická či právnická osoba. 

Z výše uvedeného vyplývá, že podnikatelský svět se uspořádává 

hierarchicky do určitých vrstev dle konkurenční síly a prostorového dosahu 

konkurenčního potenciálu. Hráči světové třídy jsou globální pilotní firmy (jádra 

výše popsaných atomárních synergických systémů) „obalené“ satelitními firmami 
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nacházejícími se na orbitech (hladinách) různě vzdálených od jádra. Jde však 

o určitý řád velmi podobný organizaci centrálně řízených státních ekonomik s tím 

rozdílem, že jednotlivé funkce neplní státní instituce, ale podnikatelské a jiné 

subjekty účelově rozprostřené, resp. zorganizované mateřskou (centrální) privátní 

organizací jak co do odborné profilace a oborů, tak co do prostoru a času svého 

působení. Ostatní firmy a organizace povětšině malé a střední nebo nepodstatné 

pro nastolený produkční řád se nacházejí v prostoru spontánnosti, tzn. v prostoru 

lokální, regionální tržní soutěže. Jde v podstatě o dva podnikatelské světy, které 

existují vedle sebe, doplňují se, jsou ve zcela disharmonické poloze (Mikoláš, 

2005). 

Jednotlivé přístupy k transnacionální firmě jsou velmi obdobné, lze vidět, 

že vždy se jedná o podniky, u kterých nezáleží na vlastnictví, jsou umístěny 

v jiných zemích a dochází u nich k vzájemné kooperaci. Na základě jednotlivých 

přístupů lze zhodnotit, že transnacionální korporace hrají v soudobé světové 

ekonomice důležitou roli. Tyto společnosti ovlivňují tvář světa. Využívají k tomu 

podnikání ve smyslu vytváření podnikatelských jednotek po celém světě, zejména 

v pro ně strategicky významných oblastech. Z pozorování těchto společností je 

vysledovatelná jednoduchá politika, jdu tam, kde není výrazný konkurent a mohu 

z tohoto stěžejního místa ovládnout podstatnou část trhu. Jako názorný příklad 

uvedu společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (dále jen HMMC). Tato 

společnost se rozhodovala, kam v Evropě umístí svou pobočku a nakonec si 

vybrala Českou republiku. Proč? Zejména je to proto, že tato společnost 

potřebovala učinit strategický tah. Pokud by šla např. do Německa, tam je 

automobilový průmysl silně historicky zapsán a nebylo by jednoduché se tam 

uchytit (lidé už by měli svá očekávání a byla by těžká konkurence automobilky 

Volkswagen). Další zemí, která se nabízela je Francie, zde ovšem automobilový 

průmysl má také své silné kořeny. Společnost HMMC volila „zlatou střední 

cestu“ a umístila svou pobočku v Moravskoslezském kraji. Automobilový 

průmysl je v ČR sice historicky zakořeněn, ale tato pozice byla strategická 

zejména kvůli umístění spolupracující zahraniční pobočky KIA v Žilině 

(Slovensko). Dále v ČR, zejména v MSK nejsou tak silné odbory, byl zde 

převážně těžký průmysl, tato automobilová výroba je pro daný region výraznou 

změnou. Pobočkou v MSK pokryla společnost HMMC evropský trh s automobily, 

kde tato fabrika je schopna vyprodukovat vozy pro celou Evropu. Zároveň vstup 
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transnacionální společnosti do regionu podnítil reakci jiných firem, které na daný 

trh přišly dříve, nebo zde dlouhodoběji již působily. 

Integrování těchto firem otevírá nový prostor pro informační 

a komunikační technologii a pro zjednodušení obchodních procesů. Zde vzniká 

otázka i logistického propojení: „Jak efektivně propojit spolupracující podniky?“. 

V dnešní době, která se vyznačuje silnou dynamičností, je nutné zajistit 

bezproblémové dodávky při přijatelné rychlosti toku a samozřejmě také při 

přijatelných nákladech celé dodavatelské sítě. Splnění těchto požadavků, které 

jsou vzájemně v rozporu, nebývá vždy lehkým úkolem. Globalizace sice 

umožňuje lokalizovat podnikání do míst s nízkými náklady, současně s tím však 

toky musejí překonávat větší vzdálenosti k místům spotřeby. „Progresivní 

informační, komunikační a výrobní technologie vytvářejí předpoklady pro 

zrychlení a sladění toků a tím i snížení zásob, na druhé straně však rostou 

ekologické požadavky a odrážejí se v cenách dopravy a v nutnosti financovat 

reverzní toky.29 Proto je nezbytné, nají takové místo, které bude v tomto směru co 

nejefektivnější. 

 

4.6 Organizačně právní hledisko transnacionálního podniku 

Transnacionální podnik je podnik přesahující hranice státu. Proto je 

důležité definovat organizačně právní hledisko transnacionálního podniku. 

Z hlediska organizačně právního hlediska má transnacionální podnik 

(organizace, korporace) obvykle podobu holdingu, joint - venture nebo 

franchisingu. 

Mezi základní výhody patří: snadnější proniknutí na zahraniční trh, 

vyhnutí se ochranářským opatřením místních vlád, pružnější řízení v menších 

samostatných celcích, rozložení podnikatelského rizika na více subjektů, rozložení 

daňového zatížení.  

„Podstatným znakem nadnárodní společnosti je vznik organizační 

struktury a kontrola nad podnikem, kdy tyto společnosti vytvářejí v současném 

světě celoplanetární sítě, bez ohledu na zemi či kontinent.“30 

                                                 
29MEZINÁRODNÍ KOLEKTIV AUTORŮ. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách 
globalizace. Ostrava: Ethics, 2005. 299 s. ISBN 80-902713-5-9. 
30 JIRÁNKOVÁ, Martina. Nadnárodní společnosti a národní stát v globálním světě. VŠE Praha 
2003 
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Jednotlivé vývojové fáze organizační struktury korespondují do jisté míry 

s popisem možných strategií vstupu na zahraniční trh (viz část kapitoly 3.6. Vznik 

transnacionálních firem). 

Organizační strukturu transnacionální firmy jako takovou ovlivňuje řada 

faktorů, jakými jsou poslání firmy, její zaměření a strategie, zároveň jsou důležité 

používané technologie (informační, komunikační). Organizační struktura je do 

velké míry ovlivněna také zkušenostmi manažerů, jejich věkem a manažerskými 

schopnostmi, tzn., že podstatným faktorem je lidský potenciál a nezbytností pro 

charakter organizační struktury je možná konkurence na trhu. „Změny 

v organizaci konkurence zapříčiňují obdobné změny v dalších konkurenčních 

firmách“ (Pichanič, 2004, s. 94). V tabulce č. 2 jsou nastíněny jednotlivé typy 

transnacionálních společností a jejich základní charakteristika (strategické 

zaměření, organizační struktura a využití lidských zdrojů).  

Tabulka č. 2 Typy nadnárodních společností a jejich základní charakteristiky 

Položka/typ 
MNC 

International Multinational Global Transnational 

Strategické 
zaměření 

Transfer technologií 
z domovské země, 
export zboží, 
marketingu, know 
how 

Podstatná část 
prodeje v zahraničí, 
respekt k národním 
zvyklostem 

Celosvětové 
přizpůsobení 
produktů 
potřebám 
zákazníků, 
pobočky všude, 
kde jsou 
efektivní zdroje 

Lokálně responzivní 

Organizační 
struktura 

Flexibilně 
decentralizovaná 

Decentralizovaná 
v jednotlivých 
zemích 

Řízená 
z domovské 
země 

Koordinace 
nezávislých jednotek 
národně i celosvětově. 
Vytváření virtuálních 
struktur a nových 
modelů fungování 

Využití lidských 
zdrojů 

Potřeba porozumění 
požadavkům, 
chování 
a zvyklostem 
zákazníků v jiných 
zemích, využití 
specifických 
dovedností 

Využití 
hostitelských 
manažerů, často 
franchising 

Centrálně 
sdílený R & D, 
logistika 
a marketing, 
využívání 
světových 
standardů, 
v TOP 
managementu 
multinárodní 
zastoupení 

Vývoj a transfer know-
how z kterékoliv 
lokality 
s pravděpodobností 
úspěchu 

Zdroj: PICHANIČ, 2004, s. 70 
 

Vytváření systému nadnárodních společností, v nichž je organizována 

mezinárodní produkce a současně je organizován vnitrofiremní trh, je obecně 

spojováno s pojmem transnacionalizace (Cihelková a kol., 2001, s. 22). Tou se 

rozumí přesuny kapitálů (finančních i věcných), které se krátkodobě či 
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dlouhodobě etablují v tzv. hostitelských zemích, ale zůstávají ve vlastnictví 

původních majitelů, kteří také rozhodují o tom, jak s nimi má být nakládáno, 

stejně jako s výnosy. 

Transnacionální podnik tedy můžeme chápat tak, že v jedné zemi je 

mateřská společnost a ta má pobočky (dceřiné společnosti) v jiných zemích (viz 

obr. č. 11). Tyto pobočky mohou být, buď pod finanční (majoritní vlastnický 

podíl), manažerskou (smlouva o správě podniku) nebo technologickou kontrolou 

(transfer materiálu, lidí, know-how, licence, patenty). Pro transnacionální podnik 

je charakteristický růst jejich ekonomické síly doma i v zahraničí.  

Obrázek č. 11 Rozložení mateřské společnosti a dceřiných společností 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Transnacionální podnik vzniká tak, že firma formou přímých zahraničních 

investic vytvoří v druhé zemi svou vlastní organizační jednotku. Vznikají 

takzvané transnacionální korporace – subjekty mezinárodních ekonomických 

vztahů, mající centrum v jedné zemi, ale jejich ekonomické aktivity daleko 

přesahují rámec mateřské země a ve stále větší míře pronikají do cizích ekonomik. 

Většinou jde o organizace nebo korporace akciové nebo kapitálové společnosti 

bez ohledu na formu vlastnictví (přičemž převládá soukromé vlastnictví), které 

jsou založené v jiných zemích a vzájemně propojené tak, že jedna, nebo i více z 

nich mohou vyvíjet významný vliv na činnost druhých za účelem dosažení 

synergického efektu. Mateřská firma má právo rozhodovat a zasahovat do řízení 

svých dceřiných společností, má právo rozhodovat o alokaci svých zdrojů.  

Možnost společného využívání, či přesunu zdrojů a know-how mezi 

jednotlivými zeměmi vytváří mimořádně velký potenciál transnacionálního 

podniku a umožňuje mu globální konkurenční výhodu proti místním (lokálním) 

firmám.  

Nastává zde obousměrnost toků (globálně organizovaná firma – lokální 

podmínky podnikání), což je zapříčiněno různým stupněm rozvoje odlišných 

Státy 

Mateřská společnost 

Dceřiná společnost 1 

Dceřiná společnost 4 

Dceřiná společnost 3 

Dceřiná společnost 2 
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odvětví v ekonomikách jednotlivých zemí. Na jedné straně může být příznivější 

rozvíjet výrobu za přítomnosti TNC na domácím trhu, v jiném případě je efektivní 

podporovat investice domácích podniků v zahraničí. 

Pro potřeby disertační práce byla ustálena následující definice 

transnacionálního podniku, která bude v praktické části ověřována. 

Transnacionální podnik je autorkou práce definován takto: Vždy se jedná 

o podnik (bez ohledu na formu vlastnictví, zda je přímé nebo nepřímé), který je 

situován v jiné zemi, než je sídlo mateřské společnosti, je pod kontrolním vlivem 

mateřské společnosti a s mateřskou společností a jinými partnerskými 

společnostmi (i dceřinými společnostmi) je vzájemně propojen na základě 

informačních technologií, které mu umožňují vzájemně sdílet zdroje 

(potenciály) a pohybuje se ve virtuálním prostoru. 

 

4.7 Formy transnacionálního podniku 

Transnacionální podniky prostřednictvím svých poboček, filiálek apod. 

vstupují do různých zemí světa. Jejich vstup má různé formy.  

a. Jedná se o vybudování pobočky na zelené louce, nejčastěji v rámci 

podnikatelských či průmyslových zón. Podle podmínek zahraničních trhů je 

třeba v tomto případě adaptovat výrobkovou politiku, zajistit nezbytné 

doprovodné služby a financovat náklady s nimi spojené, vybudovat 

distribuční cesty, stanovit vhodnou cenovou strategii a v neposlední řadě 

vložit značné prostředky do komunikační politiky. Obvykle přinášejí do země 

více kapitálu, více nových moderních technologií, zvyšují konkurenci na trhu 

a jsou významným přínosem z hlediska tvorby pracovních míst. 

b. Další často využívanou formou je franchising. Ten funguje na principu toho, 

že franchisor nabízí franchisantům podnikatelský koncept "na klíč" a "balík" 

služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Každý z nich 

dělá to, co nejlépe umí. Franchising je tedy "Partnership for profit", založený 

na dělbě práce a specializaci mezi poskytovatelem a příjemcem franchisy. 

Základní myšlenkou franchisingu je - jednou vytvořený podnikatelský systém 

nebo koncept "na klíč" x krát prodat. Tím je franchisový systém ve své 

podstatě předurčen pro další expanzi - na národní, ale i mezinárodní úrovni. 

Franchisor tedy opravňuje a zavazuje jednotlivé franchisanty (nabyvatele) 

užívat obchodní jméno a/nebo ochrannou známku a právo užívat předmět 



 

- 48 - 
 

podnikání své společnosti, tj. poskytuje své know-how včetně systému řízení, 

zabezpečování služeb a poskytování prodejní a technické pomoci, a nabyvatel 

(franšízant) se zavazuje zaplatit smluvně stanovenou odměnu a dodržovat 

komerční politiku poskytovatele. A to mu dává i jeho dynamiku rozvoje. 

Franchising nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou 

rentabilitu vloženého kapitálu. Česká asociace franchisingu uvádí, že dle 

statistik a zkušeností ze zemí EU je franchising 6 krát úspěšnější než 

podnikání "na vlastní pěst". 

c. Akvizice (takeover) může být charakterizována jako převzetí fungujícího 

podniku nebo jeho části. Ve firemní praxi se můžeme setkat buď s tzv. 

přátelským převzetím, jehož cílem je posílení pozice firmy a využití 

synergického efektu anebo s tzv. převzetím nepřátelským, jehož cílem může 

být likvidace konkurence. 

d. Fúze (merger) může mít formu sloučení nebo splynutí. Sloučení znamená 

spojení obchodních společností, při kterém zaniká slučovaná společnost bez 

likvidace aktiv a pasiv, protože aktiva i pasiva přecházejí na společnost, se 

kterou se zanikající společnost slučuje. Splynutím se rozumí spojení 

obchodních společností, při kterém splývající společnosti zanikají a vzniká 

nový právní subjekt. V oblasti transnacionálního podnikání je možné 

identifikovat tři základní druhy fúzí. Hlavním cílem horizontálních fúzí, při 

kterých se spojují podniky ze stejného oboru podnikání, jsou úspory 

z rozsahu a zvýšení podílu na světovém trhu. Vertikální fúze mají za cíl 

posílení kontroly nad dodavateli či odběrateli. Obvyklým cílem 

konglomerátních fúzí, při kterých se spojují firmy z různých oborů, je 

diverzifikace firemních aktivit a rozložení podnikatelských rizik. 

e. Společné podnikání (joint venture) je spojení prostředků dvou nebo více 

subjektů do společného vlastnictví. Jedná se o formu podnikání, jejímž cílem 

je realizace společného podnikatelského záměru, podílení se na vytvořeném 

zisku, podstupování podnikatelských rizik a krytí případných ztrát. 

V mezinárodním prostředí se obvykle setkáváme s dvěma formami 

společného podnikání. Jedná se o tzv. smluvní společné podniky (contractual 

joint ventures) a společné podniky založené na kapitálových investicích 

(equity joint ventures). Smluvní společné podniky nemají de facto charakter 

společného podnikání. Podstatou je dohoda mezi ekonomicky a právně 

nezávislými partnery o spolupráci v určité oblasti bez kapitálových vkladů. 
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Může se jednat o spolupráci při společném výzkumu a vývoji, o výrobní 

kooperaci, o zabezpečování společných služeb atd. 

f. Strategické aliance mohou mít různou formu – mohou být obdobou 

smluvních společných podniků bez vzájemných kapitálových vazeb, ale 

v některých případech se může jednat, v omezeném rozsahu daného projektu, 

i o kapitálovou spoluúčast. Strategické aliance začaly vytvářet jako první 

japonské automobilky. Důvodem jejich vzniku byly obchodněpolitické 

překážky ze strany USA. Cílem strategické aliance může dále být společný 

vývoj nebo výroba určitých komponentů, které jsou následně používány při 

kompletaci finálních výrobků obou partnerů. 

 

4.8 Typologie transnacionálních podniků z hlediska vztahu 

matky k dcerám 

Základní typologie transnacinálních firem je charakteristická rozdělením 

transnacionálních firem na etnocentrickou transnacionální firmu, polycentrickou 

transnacionální firmu, geocentrickou transnacionální firmu. V posledních 

několika letech byl k těmto třem typům společností přiřazen čtvrtý a to 

regiocentrická transnacionální firma. 

Následující charakteristika společností je převzata od autorů Zadražilová 

(1994); Pichanič (2004); Berndt (2007). Celkové shrnutí je uvedeno v tab. č. 3. 

 

4.8.1 Etnocentrická transnacionální firma 

Typickým v tomto případě je rozhodující vliv mateřské společnosti a kultury 

země centrály (matky). V rozhodování hrají klíčovou roli faktory: 

• ziskovosti, 

• využívání výhod z mezinárodního obchodu (např. levnější pracovní síla 

v hostitelské zemi, nižší výrobní náklady, ale i např. repatriace zisků do 

země mateřské firmy). 

S ohledem na potřeby mateřské země se provádí inovace a vývoj výrobků 

a technologií. Firma si obvykle vybírá trhy (země), kde není nutná větší míra 

přizpůsobování se místním podmínkám a místním zvyklostem. Organizační 

struktura, jakož i rozhodování a informace jsou povětšinou směřovány shora dolů. 

Dceřiné společnosti jsou silně závislé na rozhodnutích mateřské společnosti. 
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Klíčové manažerské pozice jsou obsazovány vybranými lidmi z mateřské 

společnosti a od zaměstnanců v jiné zemi se požaduje přizpůsobení se kultuře 

matky. 

 

4.8.2 Polycentrická transnacionální firma 

Polycentrické firmy se snaží přizpůsobit se podmínkám místní kultury 

hostitelské země. Zároveň nejsou tolik vázané na rozhodnutí mateřské společnosti 

a mají volnost v lokálních rozhodnutích. Firma se snaží zejména o to, aby ji 

akceptoval místní trh, tomu uzpůsobuje svoji strategii. Inovace, výrobky  

a technologické postupy firma přizpůsobuje požadavkům místního trhu  

a v hostitelské zemi je zpravidla investován zisk zde vytvořený. Dceřiné 

společnosti jsou tedy vysoce autonomní a geograficky rozčleněny bez vzájemného 

informačního propojení. Informace jsou směřovány především mezi mateřskou 

společností a individuálními dceřinými společnostmi a povětšinou se jedná  

o komunikaci zdola nahoru. Klíčové manažerské pozice ve společnosti jsou 

obsazovány nejčastěji místními lidmi, kteří nejlépe znají a orientují se v místních 

zvyklostech. 

 

4.8.3 Geocentrická transnacionální firma 

Geocentrická firma se snaží o celkový globální přístup k řízení firmy a o 

řízení tak, aby bylo výhodné pro společnost jako celek. Prosperita celku je hlavní. 

Firma se zaměřuje na ziskovost, ale i na akceptování firmy místním trhem 

hostitelské země. V rámci komunikačních kanálů zde probíhá komunikace jak 

mezi matkou a dcerou, tak flexibilně mezi dcerami navzájem. Zisk společnosti se 

přesouvá a následně investuje v oblastech, které jsou klíčové a perspektivní pro 

transnacionální firmu. Organizační forma společnosti je flexibilní, dochází 

k vzájemné spolupráci všech společností, kupř. každá vyrábí dílčí komponenty 

produktu. Dochází tedy jak k přesunu zisku, tak i pracovní síly a komponent, tedy 

k vytvoření globálního produktu. Společnost je vysoce pružná a organizační 

struktura se neustále mění. Často vzájemným propojením zainteresovaných firem 

na výrobě globálního produktu vznikají síťové společnosti nebo virtuální firmy. 

Klíčové pozice ve společnosti jsou obsazovány nejlepšími pracovníky ať 

již z mateřské společnosti nebo ze společností v hostitelských zemích. Manažeři 
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společnosti získávají "mezinárodní zkušenosti", jsou vysoce adaptabilní a jsou 

schopni efektivně pracovat v různém kulturním prostředí. 

4.8.4 Regiocentrická firma31 

Je dobře známa v zemích střední Evropy. Je zaměřena na výběr založený 

na regionální bázi. Výsledkem bývá specifický mix výše zmíněných typů. 

Multinárodní korporace zřizuje např. pobočku v České republice s působností pro 

Slovensko, Polsko a Maďarsko. Preferuje se nábor a získávání pracovníků v rámci 

daného regionu. 

Tabulka č. 3 Způsoby orientace managementu v nadnárodní firmě 
Kritéria 
specifická pro 
podnik 

ORIENTACE 

 etnocentrická polycentrická regiocentrická geocentrická 
Komplexnost 
organizace 

Komplexní 
v mateřské 

zemi, 
jednoduché 
v dceřiném 

podniku 

Proměnlivá 
a nezávislá 

Silně 
interdependentn
í na regionální 

bázi 

Rostoucí komplexní 
a silně 

interdependentní na 
celosvětové bázi 

Autorita; 
nalezení 
rozhodnutí 

Velká 
u základního 

sídla 

Relativně malá 
u základního 

sídla 

Velká 
u regionálního 

základního sídla 
a/nebo těsná 

spolupráce mezi 
dceřinými 

společnostmi 

Celosvětová 
spolupráce základního 

sídla s dceřinými 
společnostmi 

Evaluace 
a kontrola 

Vnitrozemský 
standard 

vztahující se 
na osoby 
a výkony 

Určeno lokálně Určeno 
regionálně 

Standardy jsou 
univerzální 

Komunikace; 
informační tok 

Komunikace 
ze základního 

sídla, malá 
mezi 

dceřinými 
společnostmi 

Malá do a ze 
základního 

sídla; malá mezi 
dceřinými 

společnostmi 

Malá do a ze 
základního 

sídla; může ale 
být velká mezi 
regionálními 

firemními sídly 
a mezi zeměmi 

Mezi základním 
sídlem a dceřinými 

společnostmi 
a celosvětově mezi 

dceřinými 
společnostmi 

Odměny 
a tresty; 
popudy 

Velké 
u základního 

sídla 

Velké rozdíly, 
vysoké nebo 

nízké prémie za 
práci dceřiných 

podniků 

Prémie za 
příspěvek 
k dosažení 

regionálních 
cílů 

Prémie pro 
mezinárodní a lokální 
manažery za dosažení 
lokálních a světových 

cílů 
Geografická 
identifikace 

Národnost 
majitele 

Národnost 
hostitelské země 

Regionální 
podnik 

Celosvětový podnik, 
ale identifikace 

s národními zájmy 
Odvod; 
obsazení 

Osoby 
mateřské země 

Osoby lokální 
národnosti 

Regionální 
osoby vyškolené 

Nejlepší osoby 
z celého světa 

                                                 
31 PICHANIČ, M. Mezinárodní management a globalizace, 1.vyd.  Praha: C.H. Beck, 2004. 176 s.  
ISBN 80-7179-886. str 131 
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místa; rozvoj vyškolení pro 
klíčové pozice 
po celém světě 

vyškolené pro 
klíčové pozice 
ve vlastní zemi 

pro klíčové 
pozice v celém 

regionu 

vyškolené pro klíčové 
pozice na celém světě 

Zdroj: BERNDT, 2007 
 

Na celosvětovém trhu se tedy různě pohybují transnacionální firmy 

s různým zaměřením. V disertační práci bude nastíněna situace těchto firem 

v Moravskoslezském kraji. V rámci disertační práce bude tedy proveden přehled, 

zda se firmy působící na tomto území řadí spíše k polycentrickému, 

etnocentrickému, regiocentrickému nebo geocentrickému uspořádání. 

 

4.9 Integrace transnacionálních podniků 

Integrace je moderní podoba podnikatelské součinnosti, kdy firmy 

vzájemně komplementárně vstupují do kooperace, aby kombinovaly svoje 

omezené možnosti a vystupovaly společně s rozšířeným výzkumným, vývojovým, 

výrobním nebo prodejním potenciálem. Transnacionální forma podnikání je 

v současném konkurenčním prostředí důležitá. Firmy se sdruženým potenciálem 

mají větší příležitosti získat významné zakázky. Na obzoru je mnoho dalších 

příležitostí pro spolupráci mezi firmami a jejich zákazníky, dodavateli a jejich 

partnery. V disertační práci jsou popsány základní typy, přičemž každá z nich má 

své silné i slabé stránky.  

a) Integrace mezi partnery - vypovídá o situaci, kdy se spojují partneři 

v odvětví. Častým účelem tohoto spojení jsou společně vynaložené náklady 

na vědu a výzkum, neboť tyto jsou obvykle velice vysoké. Tento způsob 

integrace může také znamenat snižování nákladů v dalších oblastech, jako 

jsou například databáze informací kupř. o zákaznících, kde může také dojít 

k rozšíření trhu.  

b) Integrace směrem k dodavatelům – tato forma integrace je výhodná zejména 

pro dodavatelskou firmu. Organizace mohou být pouhou skořápkou 

příslušných procesů a většinu prací si mohou zajišťovat přes dodavatelské 

vztahy s jinými firmami. Pokud bychom se pokusili nakreslit jejich 

organizační schéma, bylo by to velice obtížné, protože není jasné, kdo 

skutečně práci samotnou dělá. Takovou firmu může tvořit jádro osmi až 

deseti lidí, kteří dohlížejí na průběh celého procesu a všechno ostatní zadávají 

jinam. (Gibson, 1998, s. 249) Tento systém se také uplatňuje v oblasti 

skladování, sledování pohybu látek apod. Jako v mnoha dalších případech je 
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to záležitost informačních toků. Čím rychleji mohou informace sítí protékat, 

tím lepší jsou služby pro zákazníka. 

c) Integrace směrem k odběratelům/zákazníkům - integrace firem směrem 

k zákazníkům či odběratelům s sebou nese také zřejmé výhody, kterými jsou 

vyšší věrnost zákazníků, stejně jako spokojenost a rostoucí motivace 

k nákupu.  

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že vzájemné vztahy mezi 

transnacionálními podniky mohou existovat jak mezi partnery, dodavateli 

a výrobci, tak mezi dodavateli a zákazníky a v mnoha dalších kombinacích 

a situacích.  

Hlavní ředitelka společnosti Sun pro správu identit Sara Gates32 říká: 

„Každá spolupráce dvou nebo více firem je příležitostí.“ Rozsah a složitost těchto 

podniků se samozřejmě může lišit, jiný je transnacionální podnik u skupiny 

výrobců automobilů a jiný u výrobce, který umožňuje svým dodavatelům přístup 

do svých systémů s cílem zjišťování informací o dodávkách materiálu a jiný pro 

firmu zajišťující outsourcing lidských zdrojů dodavateli, který potřebuje přístup 

k hlavním datům firmy. Sara Gates to hodnotí tak, že: „…základem je 

poskytování přístupu zákazníkům, partnerům a zaměstnancům v reálném čase.“ 

Oblast propojování datových základen s sebou nese otázky zabezpečení 

a také otázky míry sdílení informací a znalostí, neboť nesmíme zapomínat na obě 

části soudobé zásady projevující se v síťovém podnikání „spolupráce 

v konkurenci a konkurence ve spolupráci.“ (Mikoláš, 2005) 

 

4.10 Vymezení konkurenceschopnosti transnacionálních 

podniků 

V následující podkapitole bude charakterizováno základní pojetí 

konkurenceschopnosti, se zdůrazněním nových konkurenčních potenciálů 

(identity, integrity, suverenity a mobility) působících v oblasti transnacionálního 

podnikání. 

Konkurenceschopnost se řadí mezi pojmy, které se užívají až příliš často, 

ačkoliv ne vždy je přesně známo, co tento pojem znamená. Mnoho autorů (např. 

Porter, Kotler), chápe pojem „konkurenceschopnost“ pouze pro vyjádření převahy 

                                                 
32

 GATES, Sara. Proč je Sun správná volba. [online]. [cit. 2007-03-05]. Dostupný na WWW: 
<http://cz.sun.com/temata/2004/10/04/> . 
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konkrétní národní ekonomiky, popřípadě firem v rámci hospodářské soutěže. Ve 

smyslu tohoto pojetí je důležité správné vymezení tohoto pojmu. Definic 

konkurenceschopnosti je množství, což také souvisí s celou řadou oblastí a úrovní, 

vůči kterým se konkurenceschopnost vztahuje, popřípadě i časovým intervalem, 

ve kterém je hodnocena. Nejčastěji rozlišujeme konkurenceschopnost na 

mikroekonomické (např. na úrovni firmy) a makroekonomické úrovni. 

Elementární definice konkurenceschopnosti říká: „Firma je 

konkurenceschopná, pokud dokáže obsluhovat trh. Pokud nikoliv, jde ven 

z byznysu.“ (Cellini, Soci, str. 17) Konkurenceschopnost je zde vnímána nikoliv 

jako absolutní, ale relativní pojem. 

V souvislosti s konkurenceschopností musíme vymezit i pojem 

konkurence. Konkurence, dle slovníku cizích slov33, představuje soupeření, 

soutěžení, případně hospodářskou soutěž. Pojem konkurence má širší záběr a to 

nejen ekonomický, ale i kulturní, etický, sociální a politický. 

Pojetí konkurence z ekonomického hlediska má svůj původ již 

v mikroekonomii (např. Soukupová, 2002). Konkurence je vztah dvou a více 

subjektů (konkurentů). Konkurent (dle Mikoláše, 2005), aby mohl vstoupit do 

konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně dva předpoklady: 

1. musí být „konkurenční“, tedy musí mít konkurenceschopnost, resp. musí 

disponovat konkurenčním potenciálem, 

2. musí mít „konkurenční“ zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence, 

tedy musí disponovat specifickým potenciálem, tj. podnikavost. 

Konkurenceschopnost vnímáme tedy jako potenciál firmy.  

Různé názory na konkurenci, potažmo konkurenceschopnost můžeme 

nalézt také v managementu, marketingu a v klasické podnikové ekonomice. 

Každý tento vědní obor má své představitele, kteří řeší konkurenceschopnost nebo 

konkurenci ze svého úhlu pohledu (např. Kotler, 2001) pomocí konkurenčních 

strategií). Proto pro zpracování disertační práce jsou stěžejní díla autorů M. E. 

Portera (1994); J. A. Jiráska (2001); P. Kotlera (2001) a Z. Mikoláše (2005). 

                                                 
33 Slovník cizích slov, [online]. [cit. dne 15. 8. 2010]. Dostupný na www: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurence 
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Na konkurenceschopnost bude nahlíženo z  komplexního hlediska 

„konkurenčního potenciálu, který má z pohledu firmy dlouhodobý a principiální 

význam s ohledem na efektivnost firmy34.“  

V rámci výzkumu konkurenceschopnosti je otázkou, dle jakých parametrů 

se v dnešním světě posuzuje úspěšnost transnacionální firmy? A zda není volba 

parametrů a kritérií příliš subjektivní dle zainteresovanosti toho, kdo je 

hodnotitelem konkurence. Zde už se dostáváme k problematice corporate 

governance, kde má pro každého stakeholdera konkurenceschopnost jiný význam. 

Je třeba zdůraznit význam zájmových skupin, kde dle M. Hučky a kol. 

(2007), tento pojem znamená jednak zájem, podíl na vlastnictví a právní nebo 

morální nárok. Často je za zájmovou skupinu považován jednotlivec nebo 

skupina, která může ovlivnit firmu, nebo může být firmou ovlivněna. Dále je 

definován pojem superkonkurence. V superkonkurenci se z rychlého pohybu stává 

hlavní konkurenční výhoda. 

Téma konkurence má své místo jak v ekonomii, tak v podnikové sféře. 

Nová doba, nové výrobní systémy a přístup k inovacím přináší i nové pohledy na 

konkurenceschopnost transnacionálních firem.  

V kontextu s použitím pojmu superkonkurence je nezbytné dle Jiráska 

(2002) vymezit čtyři tržní arény superkonkurence dle A. D´ Aveniho: 

• podnik schopný zajistit mimořádně nízké náklady a vysokou jakost, 

• podnik, který může vrhnout do soutěže jedinečná „aktiva“ v pravý čas, 

• dobře zabezpečený podnik jako „pevnost“ s vysokými vstupními bariérami, 

• podnik s „hlubokými kapsami“, který si může dovolit využít své silné 

kapitálové a finanční pozice. 

Pokud se budeme snažit všechny výše uvedené myšlenky zobecnit, pak 

konkurenceschopnost podniku znamená schopnost plnit co nejlépe dané firemní 

cíle. Konkurenceschopnost transnacionálního podniku znamená plnit co nejlépe 

strategické cíle se zaměřením na prospěch celku. Konkurenceschopná firma musí 

mít potenciál vnímatelný konkurencí, musí vědět, co je normálem dneška, kam 

směřuje vývoj, a poznat možnosti a nutnost vlastní změny v požadovaném 

konkurenčním trendu. (Mikoláš, 2005). 

                                                 
34 MIKOLÁŠ, Zdeněk a kol. Soudobé koncepce ekonomiky a managementu podniku. Elektronická 
podpora výuky VŠB – TU Ostrava, MOODLE. 2009. 
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V širším pojetí označuje konkurenceschopnost souhrn předpokladů pro 

dosahování dlouhodobě udržitelné růstové výkonnosti a tím i zvyšování 

ekonomické úrovně v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy. (Kadeřábková 

2003, str. 64). 

Pokud to převedeme na transnacionální společnost, tak ta se snaží 

prostřednictvím svých vlastností, schopností dosáhnout růstové výkonnosti 

a zvyšovat svou ekonomickou úroveň, samozřejmě vždy s ohledem na podmínky, 

ve kterých se nachází. Konkurenceschopnost transnacionálních firem přechází 

přes hranice státu, dotýká se řady faktorů a je jimi ovlivňována. 

Mikoláš (2005) definuje nové dimenze pojetí konkurenceschopnosti, když 

uvádí, že: identita, integrita, mobilita a suverenita firmy jsou výraznými složkami 

jejího konkurenčního potenciálu (tzv. top potenciály). Vymezuje tyto dimenze 

v rámci vytvořeného modelu IDINMOSU. Tyto složky, tedy identita, integrita, 

mobilita a suverenita, můžeme chápat jako významné pilíře konkurenceschopnosti 

transnacionálních firem. Můžeme je charakterizovat následovně.  

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

(nikoli formálně) identifikují v prostředí. Každá společnost, tedy i transnacionální 

musí být identifikována ve svém okolí.  

Integrita firmy je dána její soudržností. Integrita zahrnuje dva protiklady 

firmy. Na straně jedné je její pružnost a dynamičnost dána tím, že pracovníci či 

jednotlivé složky firmy mají svou vlastní identitu (osobitost). Na straně druhé ale 

tuto vlastní, individualizovanou identitu spojují s celkem, tzv. firmou, resp. firma 

se „svou“ aliancí, sdružením apod. Neexistuje-li jeden nebo druhý znak, pak se 

firma nebo seskupení firem dostává do ekonomických a jiných problémů, až 

nakonec dříve nebo později dospěje k zániku. V rámci integrity transnacionálních 

firem je tedy podstatné, aby si zaměstnanec udržel svou vlastní identitu, ale 

zároveň, aby plně podporoval svou firmu a byl ve spojení s firemní kulturou 

a dodržoval základní principy dané společnosti.  

Mobilita je potenciálem (dispozicí) firmy v podobě schopnosti a možnosti 

reagovat na změny uvnitř i vně firmy. U transnacionálních společností se 

předpokládá, že jsou pružné a vysoce dynamické a jejich reakce na podněty 

z okolí, ale i zevnitř firmy, je rychlá s akceptováním různých možných 

vývojových variant řešení.  

Suverenita charakterizuje postavení firmy v podnikatelském prostředí. 

Firma je suverénní, jestliže má reálnou (nikoli formální) možnost rozhodovat 
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účelně a účinně o svém vývoji a má současně reálnou možnost tato rozhodnutí 

efektivně realizovat. Transnacionální firma podléhá ve většině případů rozhodnutí 

mateřské společnosti a podílí se na rozhodování pouze částečně. V praxi to bývá 

realizováno formou sezvání odborných manažerů jednotlivých dceřiných 

společností, kteří na základě svých zkušeností navrhují různé možnosti řešení 

a směřování organizace. Rozhodnutí provádí ovšem vrcholové vedení mateřské 

společnosti na základě informací od odborníků. 

Model IDINMOSU viz obrázek č. 12 zobrazuje portfolio potenciálů 

konkurenceschopnosti zejména v oblasti finančního potenciálu, lidského 

potenciálu, procesního potenciálu, obchodního (zájmového) potenciálu, přírody, 

prostoru, vize, strategie, společnosti, identity, integrity, mobility a suverenity.  

Obrázek č. 12 Schéma konkurenceschopnosti IDINMOSU  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Zdroj: MIKOLÁŠ, 2005, s. 49. 

 

V tomto modelu (obrázek č. 12) množina M zahrnuje základní vnitřní 

atributy konkurenceschopnosti firmy (L – lidský potenciál, F – finanční potenciál, 

P – procesní potenciál, O – obchodní potenciál), které jsou výsledkem 

transformace vnějších zdrojů (Z1 – prostor, Z2 - čas, Z3 – příroda, Z4 – 

společnost) v kontextu podnikatelské vize a strategie (VS), tedy M(L, F, P, O) = f 

(VS, Z1, Z2, Z3, Z4). Globalizace, nové vědecké poznatky, digitalizace atd. 

směřují vývoj v podnikání k vyšším řádům, tzn., že musíme zvažovat „druhou 

negaci“ uvedených potenciálů konkurenceschopnosti. Množina D zahrnuje nové 

dimenze konkurenceschopnosti (Y1 – identita, Y2 – integrita, Y3 – mobilita, Y4 – 

suverenita). Formálně zapsáno (Zdroj: Mikoláš, 2005):  

D (Y1, Y2, Y3, Y4) = g (VS, Z1, Z2, Z3, Z4, M (Z1, Z2, Z3, Z4)) 
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V rámci disertační práce bude využita zejména oblast, která zahrnuje 

dimenze konkurenceschopnosti neboli konkurenční potenciály, jimiž jsou identita, 

integrita, suverenita a mobilita. 

Soudobé formy konkurence ve světle nových dimenzí, zejména s ohledem 

na mobilitu a suverenitu, přinášejí zřetelné selektování firem na trhu. Malé firmy 

jsou povětšině 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. 

Dochází k posunu dominantního postavení suverenity národních firem 

k zvětšujícímu se významu transnacionálních korporací a to ve vzájemném 

propojení s virtuální realitou a novými elektronickými médii. Tím vyvstává 

důležitá otázka o potřebě vytvoření kritérií, která by vymezovala prostor těmto 

novým pravidlům. Je potřeba rozvinout nové formy uváženého transnacionálního 

rozhodování.  

Vytváření funkčních, infrastrukturních a správních způsobilostí pro 

budoucnost je novou výzvou a náročným úkolem. Řešení by se podle Slávika 

a kol.35 „…mělo nacházet ve vytváření sítí, svazků a horizontálních splynutí, ve 

kterých chybějící složky konkurenční výhody jsou doplňované spoluprací, 

smícháním a půjčováním zdrojů, procesů a způsobilostí.“ 

Zajímavý pohled na problematiku konkurenceschopnosti firem přinášejí 

studie vytvořené např. na UTB Zlín36 nebo VŠE v Praze37, které ve svých pracích 

vymezují faktory konkurenceschopnosti, jež nám dávají pohled do podnikové 

praxe.  

Nová koncepce konkurenceschopnosti je spojená s globálním vývojem, 

s turbulentní změnou podnikatelského prostředí. Konkurenceschopnost, pokud se 

zaměříme na transnacionální firmy, nám přináší nové možné pohledy a faktory, 

které ovlivňují postavení firmy na trhu. Je tedy důležité odlišit faktory 

konkurenceschopnosti národní firmy a transnacionální firmy.  

                                                 
35 MEZINÁRODNÍ KOLEKTIV AUTORŮ: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách 
globalizace, Ostrava: Ethics, 2005. 299 s. ISBN 80-902713-5-9. 
36 BOBÁK, Roman. Podpora výrobní a logistické výkonnosti průmyslových organizací 
podnikovými informačními systémy. In Systém Integration: Proceedings at the 14 th International 
conference. Ketedra informačních technologií, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. Dostupný 
z WWW: <http://si.vse.cz/archiv/SI2006.asp>. 
37 KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2008. s. 293. ISBN 978-80-7179-822-8. 
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Rychlost změn v globálním prostředí nám vytváří základní otázku jak 

transnacionální společnost plní své cíle a jaké je jejich postavení na místním trhu? 

Pro všechny transnacionální firmy navíc platí, že spíše než samostatnou 

jednotkou, jsou součástí širšího ekonomického systému spousty sítí a toků. Jejich 

konkurenceschopnost pak vychází především z jejich velikosti a zároveň 

diverzity. (Turok, 2004) 

Transnacionální podnik je se svými podnikatelskými jednotkami 

(dceřinými společnostmi, partnerskými společnostmi) seskupen do různých sítí. 

Jejich velikost se liší dle zaměření společnosti a její filozofie. Zástupci 

transnacionálních firem dospívají k názorům, že je lepší a výnosnější pro 

společnost mít více menších podnikatelských jednotek po celém světě (v 

závislosti na zdrojích, financích apod.), které je nutné koordinovat, než dvě nebo 

tři společnosti (více zaměstnanců, složitější struktura), které jsou méně pružné 

a efektivní. Toto je jeden z předpokladů vyšší konkurenceschopnosti 

transnacionálních firem, který byl vysledován od manažerů transnacionálních 

podniků. 

V rámci konkurenceschopnosti transnacionálních firem je důležité zabývat 

se otázkou konkurence jako takové. Mají velké transnacionální firmy konkurenci, 

kolik je takovýchto společností, jak moc je ohrožují? To jsou otázky, kterými se je 

třeba také zabývat. Podniky (potažmo transnacionální podniky) jako takové by 

měly zahrnout reakci konkurentů do svých strategických rozhodnutí. Ovšem dle 

studie Montgomerhyo, Mooreové a Urbanyho38 méně než desetina manažerů 

připustila, že se tak v jejich společnosti děje. Ve svém publikovaném příspěvku 

autoři uvádějí, že množství proměnných, které ovlivňují výsledek predikce 

konkurence, ať už se jedná o osobní zaujatost, či utajená jednání, rovněž zvyšuje 

riziko chybného odhadu. Autoři vypracovali postup, jak předpovídat chování 

konkurentů. Stanovili, že je potřebné, aby si firma odpověděla na tři základní 

otázky a to: Bude konkurent vůbec reagovat? Jaké možné reakce bude zvažovat? 

Jakou možnost si nejpravděpodobněji vybere? 

Při zamyšlení se nad otázkou, zda bude konkurent vůbec reagovat, 

zvažujeme, zda konkurent bude vůbec reagovat na strategický krok učiněný danou 

společností. Často tuto možnost firmy ignorují a podceňují výsledný dopad svých 

aktivit. Proto je nezbytné, aby si firmy stanovily pravděpodobnost nulové reakce 

                                                 
38 Moderní řízení, Předpovězte reakci konkurenta. [cit. 10. 2. 2010]. Převzato z Harward business 
review z dubna 2009; publikováno v MŘ č. 10/2009.  
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konkurence a odpověděly si na otázky: Zda má soupeř možnost sledovat jejich 

aktivity? Je to dáno i tím, že řada firem se při hodnocení změn na trhu spoléhá na 

nekompletní a nekvalitní data a druhý důvod je, že pokud aktivity společnosti 

zasahují do několika obchodních jednotek a jejich výrobní portfolio je široké, tak 

to může oslabit ostražitost konkurenta, protože se necítí být ohrožen. Tím vyplývá 

další otázka a to, zda se vůbec bude konkurent cítit ohrožen a zda nebude pokládat 

reakci na změny pouze za ztrátu peněz a chaos. Je otázkou, zda reakce konkurenta 

na kroky, které provede daná společnost je pro něj prioritou. Pokud je plně 

vytížen plněním svých úkolů, je pravděpodobné, že nebude mít chuť plnit jiné 

priority, než ty, co si stanovil ve svém strategickém plánu. Může si soupeř na trhu 

dovolit ignorovat iniciativy konkurence?39 

Častým problémem při pozorování konkurence je i přílišná vnitřní 

setrvačnost organizace. Pokud si totiž reakce na tah konkurence vyžádá 

organizační změny, které jsou náročné, je nepravděpodobné, že k nim firma 

přistoupí. Toto platí zejména u velkých firem, které jsou strnulé. Dalším 

problémem je přesvědčení manažerů, kteří neradi opouštějí své zavedené postupy. 

Tedy pokud již konkurent bude reagovat, tak z Montgomeryho výzkumu 

vyplývá, že většinově tato reakce bude reciproční (ať již zavedení vlastního 

produktu, popř. úpravy cen). 

Tento aspekt bude v disertační práci ověřen na vybraných podnicích 

v Moravskoslezském kraji. Konkurenceschopnost transnacionálních firem v MSK 

bude tedy zkoumána z pohledu konkurenčních potenciálů identity, integrity, 

mobility a suverenity a z pohledu známosti konkurentů a předpokládané reakce na 

kroky konkurence. 

Tam, kde dochází k hospodářské soutěži, existují různé pokusy vytvořit 

postupy a modely, jak efekty konkurenceschopnosti měřit. Často se však jedná 

o to, jak měřit výkonnost podniku, což není ve všech případech relevantní. Mezi 

základní pohledy patří makroekonomický pohled na měření 

konkurenceschopnosti a mikroekonomický pohled na měření 

konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost transnacionálních podniků je 

nejčastěji vyjadřována úspěchem těchto podniků na mezinárodním poli 

a dostáním se mezi top 100 nejlepších podniků. Hodnocení bývá zpravidla dle 

                                                 
39 Moderní řízení, Předpovězte reakci konkurenta. [cit. 10. 2. 2010]. Převzato z Harward business 
review z dubna 2009; publikováno v MŘ č. 10/2009. 
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obratu těchto podniků, dle oblasti působení, dle zařazení na trh (zda se jedná 

o působení ve vyspělých státech, v zemích třetího světa) apod. 

„Ekonomika nemůže být konkurenční, jestliže firmy, které v ní působí, 

nebudou konkurenční. Nezávisle na tom, zda se jedná o domácí firmy nebo 

pobočky zahraničních firem.“40  

Firmy jsou celosvětově rozděleny do skupin na základě svých 

charakteristik. Všeobecně jsou uznávány čtyři základní skupiny, viz tabulka č. 4, 

ale je těžké sem zařadit transnacionální podnik, který přechází skrz dané kategorie 

podniků. Na území ČR se může jednat o střední podnik, ale z globálního pohledu 

je tento transnacionální podnik řazen mezi velké, i když jeho charakteristika 

daleko přesahuje základní definici velkého podniku. Toto má také vliv na 

konkurenceschopnost a její posuzování. 

Tabulka č. 4 Kategorie podniků 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat (€) 

Mikropodnik  10 < 2 miliony  

Malý podnik  50 < 10 milionů  

Střední podnik  250 < 50 milionů  

Velký podnik  250 > 50 milionů  

Zdroj: vlastní zpracování dat Evropské komise. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že kvantitativní charakteristika 

transnacionální firmy překračuje rámec velké firmy, tím, že hodnoty definice 

velkého podniku jsou extrémně nízké (neporovnatelné). Čtvrtý definiční prvek 

„nezávislost“ je u dceřiných společností a „podnikatelských jednotek“ 

transnacionálního podniku porušena, podnikatelské jednotky jsou povětšině 

závislé na matce.  

Celkově jsou podniky neustále ovlivňovány zejména podnikatelským 

prostředím, ve kterém působí. Zde je zajímavou otázkou, zda podnik více působí 

na dané okolí nebo spíše okolí působí na podnik. I tato otázka bude řešena 

v disertační práci. 

 

                                                 
40 PICHANIČ, M. Mezinárodní management a globalizace, 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 176 s.  
ISBN 80-7179-886. (s. 35) 
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4.11 Podnikatelské prostředí obklopující podnikatelské jednotky 

Podnikatelské prostředí se definuje jako souhrn podstatných vlivů působící 

na podnikatele, podnik, podnikání. Vedle ekonomických a přírodních složek, 

které tvoří podnikatelské prostředí, nabývají na významu i složky nehmotného 

prostředí – kultura, práva, sociální vztahy. U podnikatelského prostředí jde 

o rozpoznání pochopení a využití hodnot potenciálů běžného života a jeho 

perspektiv. Podnikatelské prostředí zahrnuje vlivy, které působí na soustavnou 

činnost prováděnou podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a je 

integrální součástí životního prostředí, stejně tak jako je podnik nedílnou součástí 

života. Podnikatelské prostředí má materiální i nemateriální podobu – představuje 

organismus provázaný sítí vztahů.41 Jednotlivé země lze hodnotit dle toho, jaké 

dokážou vytvořit prostředí pro to, aby při vzniku nápadu pro podnikání mohly 

subjekty tyto nápady realizovat a po opadnutí zájmu naopak od podnikání upustit. 

Pozice ČR v žebříčku zemí v letech 2007 a 2008 je zřejmá z následující tab. č. 5. 

Tabulka č. 5 Pořadí zemí s nejsnadnějšími podmínkami pro podnikání podle 
Světové banky42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovné pro ČR je, že se nachází na 56 pozici, dokonce za Maďarskem 

a Slovenskem. 

                                                 
41 LUDVÍK, Ladislav; MACUROVÁ, Pavla; POCZATKOVÁ, Blanka. Rozvoj podnikání A – 
soubor prezentací odborných témat, 1 vyd. Ostrava 2008. s. 146. ISBN 978-80-248-1689-0. 
42 Doing business 2008, Ipoint, PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ: Nejatraktivnější země světa z 
hlediska snadnosti podnikání, silné a slabé stránky ČR, [online]. [cit. 28. 6. 2010]. Dostupné na 
www: http://ipoint.financninoviny.cz/podnikatelske-prostredi-nejatraktivnejsi-zeme-sveta-z-
hlediska-snadnosti-podnikani-silne-a-slabe-stranky-cr.html. 
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Celostné pojetí podniku komplexněji pojímá okolí organizace (viz Příloha 

č. 10 a 11). Chápe jej jako základní předpoklad podnikání. Reálné podnikatelské 

prostředí je velmi různorodé a strukturované. Má svou věcnou, časovou, 

prostorovou, efektivnostní, účinnostní a účelostní dimenzi. Můžeme jej modelovat 

pomocí faktorů, podle toho, kde se faktory nacházejí – zda uvnitř nebo vně 

podnikatelského subjektu, proto je účelné podnikatelské prostředí rozčlenit na 

vnitřní a vnější. Podnikatelské prostředí rozdělujeme na tři části: 

• Mikroprostředí, 

• Mezzoprostředí, 

• Makroprostředí. 

U vnějšího (externího) podnikatelského prostředí je vhodné rozlišit dvě 

vrstvy – makropodnikatelské (celkový obal reprezentující celospolečenské 

podnikatelské klima) a mezzopodnikatelské prostředí (je spojeno s působením 

konkrétně věcných regionální, mikroregionálních a lokálních faktorů). 

Dle jiných autorů (Wöhe – Synek, Podniková ekonomika, str. 13 - 17) 

rozlišujeme pouze okolí podniku. Za okolí je považováno vše, co je za hranicemi 

podniku. V rámci disertační práce bude kladen důraz zejména na  pojetí 

podnikatelského prostředí podniku. 

 

4.11.1 Makroprostředí 

Makroprostředí je tvořeno vlivy ze „vzdáleného“ okolí podniku. Vlivy 

makroprostředí působí na každý podnik a ten se snaží těmto vlivům 

přizpůsobovat. „Pod pojmem makroprostředí nalezneme množství vlivů, jejich 

vývojových trendů a tendencí. Proto je důležité pro firmy tyto vlivy důkladně 

monitorovat a systematicky analyzovat, abychom uměli odhadnout následky 

jejich působení.“43  

Vlivy, resp. faktory se mohou různit dle rozlišovací úrovně 

makroprostředí. Do makroprostředí řadíme demografii; ekonomiku; legislativu; 

přírodu; inovace; kulturu. Při analýze makroprostředí je možné využít PESTLE 

analýzu. 

                                                 
43 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum, 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 277. 
ISBN 80-247-0966-X., str. 16 
* seskupení částí státu, příhraniční oblasti apod. (pojetí klasifikace hospodářského prostoru E4 se 
pro „národní“ (stát) používá označení NUTS I a pro „lokální“ seskupení např. krajů se používá 
NUTS II. 
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Čím existuje vyšší míra zapojení národní ekonomiky do vnějších vztahů, 

tím bude na podnik působit větší vliv globálních sil. (Kozel, 2006, s. 17) 

Makroprostředí je ovlivňováno (dle PESTLE analýzy) prostředím 

politickým, ekonomickým, sociálním, technologickým, legislativním a 

ekologickým (specifikace níže). 

1. Politické makroprostředí 

Politické prostředí je charakterizováno existujícím a potenciálním 

působením politických vlivů. Mezi základní parametry politického prostředí 

řadíme aktuální daňovou politiku, současnou a budoucí politickou podporu, 

granty, financování a obchodní subjekty, v neposlední řadě je to vliv válek 

a vztahy s jinými zeměmi. 

2. Ekonomické makroprostředí 

Ekonomické prostředí je charakterizováno zejména hospodářskou politikou 

vlády. „Zahraničně obchodní politika je soubor aktivit státu, kterými cílevědomě 

působí na zahraniční obchod své země, a to zejména cestou obchodněpolitických 

nástrojů uplatňovaných ve vztazích k vlastním podnikatelským subjektům a ve 

vztazích k třetím zemím.  

K nejčastěji analyzovaným makroekonomickým ukazatelům patří vývoj 

HDP na obyvatele, míra inflace, míra nezaměstnanosti, platební bilance apod. “44   

Analýzu politického a makroekonomického prostředí je možné vypracovat 

na základě statistických údajů. Země se na základě takto získaných informací řadí 

do skupin podle stádia ekonomického rozvoje. Příklad je uveden v tabulce č. 6. 

  

                                                 
44 MACHKOVÁ, Hana, Mezinárodní marketing. 2.rozš. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. s. 
205. ISBN 80-247-1678 –X., str. 28 
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Tabulka č. 6 Zařazení vybraných zemí do skupin podle stádií ekonomického 
rozvoje45 

Stadium č. 
1(factor-
driven stage) 

Přechodná 
fáze 

Stadium č. 2 
(efficiency-
driven stage) 

Přechodná 
fáze 

Stadium č. 3 
(innovation-
driven stage) 

Egypt Arménie Albánie Estonsko EU-15 
Ghana Azerbajdžán Bulharsko Maďarsko Česká 

republika 
Indie Čína Černá hora Litva Kypr 
Kyrgyzstán Gruzie Mexiko Lotyšsko Malta 
Moldávie Maroko Rumunsko Polsko Slovinsko 
Sýrie Saudská Arábie Srbsko Rusko Švýcarsko 
Vietnam Venezuela Ukrajina Slovensko USA 
Zdroj: MACHKOVÁ, Hana, 2006, s. 31. 

Česká republika se ve stadiu č. 3 zařadila mezi nejvyspělejší země, tedy je 

schopna vyvíjet sofistikovanými výrobními procesy nové konkurenční výrobky 

a služby. Toto zařazení České republiky zvyšuje její hodnocení pro potenciální 

investory vstupující na daný trh, tedy i pro transnacionální společnosti, které si 

vybírají vhodné lokality pro umístění svých poboček.  

3. Sociálně – kulturní makroprostředí 

Sociální a kulturní prostředí je většinou odrazem společenských změn. 

Kulturní a sociální prostředí tvoří faktory, které vyplývají z hodnot, zvyků, 

přístupů a preferencí určité země nebo oblasti. Patří sem také subkultury, které 

reprezentují skupiny lidí uvnitř společnosti se společnými zájmy, hodnotami, kteří 

přes veškerou homogenizaci, jež s sebou přinesly zejména hromadné sdělovací 

prostředky, si i nadále uchovává řadu tradičních a dodnes silně působících hodnot 

a místních specifik (jazykových, náboženských), projevujících se v množství 

odlišných subkultur. Kulturu můžeme definovat jako určitý soubor hodnot, norem, 

představ a přístupů, který je uznávaný nějakou skupinou. Kultura se mění a každý 

stát uznává svou národní kulturu, což může přinášet komplikace pro 

transnacionální podnikání. 

Firemní kultura je vyjádřena nepřeberným množstvím definic. Téměř 

všem je společné zdůrazňování odlišností každé organizace, pokud jde o minulý 
                                                 

45 MACHKOVÁ, Hana, Mezinárodní marketing str. 31; původně The global competitiveness 
report 2008-2009, s 9. Stadium č. 1 konkurenceschopnost je založena na levné pracovní síle a na 
využívání přírodních zdrojů. Podniky se snaží konkurovat zejména nízkými cenami a prodávají 
jednoduché výrobky. Nízká produktivita se odráží v nízkých mzdách. V dalším stadiu 
ekonomického vývoje je hlavním zdrojem konkurenční výhody efektivnost (stadium č. 2). 
Podmínkou přechodu do vyšší fáze je zvýšení efektivity výrobních procesů a zvýšení kvality 
vyráběné produkce. Nejvyšší fáze (stadium č. 3) je založena na inovacích, tedy schopnosti vyvíjet 
výrobky a služby odlišné od výrobků konkurenčních a na schopnosti využívat sofistikované 
výrobní procesy. Česká republika se již zařadila mezi nejvyspělejší země. 
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vývoj, jejich úspěchy nebo chyby, organizační chování v určitém tržním 

a konkurenčním makroprostředí. (Pichanič, 2004, s. 110) 

Každý, kdo prodává výrobek, poskytuje služby, investuje nebo jinak 

podniká v jiné zemi, by měl vedle technických, odborných, obchodních, 

platebních a dalších podobných znalostí ovládat něco navíc. Je tím míněna kultura 

země, v níž hodlá uskutečnit své záměry, tedy znalost prostředí, ve kterém se bude 

pohybovat, a prostředí, kde se budou jeho výrobky, služby atd. realizovat. Rozdíly 

v kulturních zvláštnostech různých zemí jsou významné pro obchodní 

podnikatelskou činnost. Demografické prostředí, které je součástí sociálního 

prostředí nám umožňuje rozdělení trhu na menší jednotky a slouží k rozdělení 

zákazníků do skupin:- věk- pohlaví- příjem- rodinné poměry- stupeň vzdělání- 

náboženství- zaměstnání a pozice v něm- etnický původ.  

4. Technologické makroprostředí 

Technologické prostředí poskytuje údaje o technické vyspělosti země 

a možnosti využívání vědecko-výzkumného potenciálu. Pro analýzy 

technologického prostředí se používá ukazatelů GERD hrubé domácí výdaje na 

výzkum a vývoj (Gross Domestic Expenditure on R&D), tabulka GERD viz 

přílohy a ukazatel BERD (Business Enterprise Expediture on R&D) ukazatel 

výdajů na vlastní výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru. Změny v technologii 

a technice zahrnují hlavní změny v surovinách, výrobcích a výrobních postupech. 

Investice do výzkumu a vývoje ovlivňují konkurenceschopnost dané země.  

5. Legislativní prostředí 

Politické a právní prostředí patří mezi základní faktory, kdy se firma 

rozhoduje, zda vstoupí na daný zahraniční trh a jakou formou. Stabilní prostředí 

motivuje investory a vede ke zvyšování internacionalizace. Nestabilní prostředí 

vede k částečné ekonomické izolaci země. V rámci hodnocení legislativního 

prostředí se firmy zabývají politickými vazbami, vztahy k zahraničním firmám, 

členstvím země v různých seskupeních, korupčním prostředím a vlivem 

zájmových skupin. 

6. Ekologické prostředí 

K faktorům ovlivňujícím přírodní prostředí patří klimatické podmínky, 

infrastrukturní faktory jako velikost a stav rozvoje dopravní sítě. Nesmíme 

opomenout zdroje potřebné pro rozvoj podnikání. 

Celkově je vliv malopodnikatelského prostředí na vlastnické portfolio 

uveden na obr. č. 13. 
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Obrázek č. 13 Vliv makropodnikatelského prostředí na tvorbu vlastnického 
portfolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vlastnické portfolio transnacionálního podniku je silně závislé na strategii 

vlastníků, kteří ovlivňují jak chování mateřské společnosti, tak prostřednictvím 

mateřské společnosti ovlivňují i činnost dceřiných společností po celém světě. Na 

jejich rozhodnutí však má vliv řada faktorů z makrookolí, které musí při svých 

strategických rozhodnutích zohlednit. 

 

4.11.2 Mezzopodnikatelské prostředí 

Mezzopodnikatelské prostředí je významně spojeno se životem malých 

a středních podniků. Představuje pro ně každodenní reálný kontakt s prostředím, 

v němž se nacházejí. To je významné i pro velké firmy.  

Mezzopodnikatelské prostředí má značný význam pro lokalizaci 

organizačních jednotek (provozů) transnacionálních firem. Šíře jejich zájmů je 

ovšem velká a může se týkat i více různých mezzoprostorů, které jsou velké firmy 

navíc schopny přetvářet k obrazu svému. Největší korporace globalizují mezzo 

a makroprostředí v celosvětovém měřítku. Mezzoprostředí je spojeno s působením 

konkrétně věcných regionálních, mikroregionálních a lokálních faktorů.  

Mezi základní faktory patří lokální přírodní faktory a ekologická omezení, 

dopravní a technická infrastruktura, všeobecná a ekonomická kultura (vzdělanost, 

kultura obyvatelstva), pilotní podnikatelské subjekty. (Mikoláš; Ludvík, 2002) 
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4.11.3 Mikropodnikatelské prostředí 

Mikropodnikatelské prostředí je dáno klimatem, kulturou a dalšími znaky, 

které vytváří pro jednotlivé subjekty v podniku pracovní a provozní prostředí. 

Mikropodnikatelské prostředí vymezujeme klimatem, kulturou a dalšími znaky. 

Jde o životní prostředí v rámci podniku. 

Mezi základní faktory ovlivňující mikroprostředí patří: umění podnikatele 

vlastnit (optimalizovat portfolio), umění vést lidi (rozvíjet vztahy mezi vlastníky, 

managementem a zaměstnanci), umění uspokojit potřeby, umění komunikovat 

s podnikatelským makro a mezzoprostředím (včetně mimoekonomických aktivit - 

dary soutěže), umění formulovat podnikatelskou filosofii, zajistit identitu 

a integritu firmy (sjednotit zájmy, představy, hodnoty, přístupy vlastníků, 

managementu i ostatních zaměstnanců na principu participace). (Mikoláš; Ludvík, 

2002) 

Transnacionální podnikání přináší nový fenomén, kterým je řešení 

konfliktů mezi „globálně“ formovaným mikroprostředím ve firmě a odlišnými 

mezzoprostředími, často rozprostřenými po celém světě (v různých zemích). 

 

4.12 Vlastnické portfolio transnacionálních podniků 

Jednou ze základních otázek je, kdo organizaci vlastní, tj. kdo nese hlavní 

riziko spojené s fungováním a komu na základě jejich vlastnictví náleží výsledný 

zisk. Vlastnictví ekonomických organizací připadá zpravidla vlastníkům těch 

výrobních faktorů, které jsou hlavním „úzkým profilem“ vzniku organizací 

a jejich dalšího růstu. Vlastnictví těchto výrobních faktorů organizaci zakládají 

a navrhují (strukturují), stanoví práva připadající vlastníkům ostatních zdrojů 

a řídí využívání všech výrobních faktorů. 

Podnikatelské (vlastnické) portfolio je definováno (Mikoláš, 2006, s. 70) 

jako účelové rozložení podnikatelských potenciálů podnikatele s cílem dosažení 

prosperity podnikání. Vlastnické portfolio je složené z materiálních 

a nemateriálních potenciálů, je tvořeno ekonomicky a neekonomicky 

ocenitelnými potenciály. Vlastnické portfolio může být vytvářeno jak jedním 

vlastníkem, tak i skupinou vlastníků. Růst potenciálu vlastnického portfolia 

vyžaduje jeho permanentní restrukturalizaci investic a reinvestice do něj. 

Na podnikatelské portfolio působí mnoho vlivů a je potřeba stanovit, co 

vytváří optimální a efektivní vlastnické portfolio.  
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U transnacionálních podniků jde o vztah vlastníka k vlastnímu podniku, 

resp. k celé skupině podniků z transnacionálního pohledu. Jde o nalezení 

optimálního efektivního portfolia, a to nejen z finančního hlediska, ale 

z globálního ekonomického i mimoekonomického pohledu. 

V českých firmách jsou dle agentury ČEKIA46 největšími zahraničními 

vlastníky Nizozemci, Němci a Rakušané a největší počet českých firem je ze 

zahraničí kontrolováno majiteli z Ruska, Německa a Ukrajiny. Agentura ČEKIA 

dále uvádí, že nejčastěji mezi koncové majitele patří fyzické osoby. 

Na základě teoretických poznatků, které byly prezentovány k dané 

problematice v kapitole 3 a  4 bude v následujících kapitolách pozornost 

směřována především na praktické potvrzení teoretických poznatků, nalezení 

odpovědí na položené otázky a ověření vyslovených výzkumných problémů. 

Touto částí disertační práce se budou doplňovat teoretické poznatky směřující 

k naplnění cílů disertační práce. V následující podkapitole 4.13 jsou specifikovány 

otázky pro podnikatelské subjekty. 

 

4.13  Specifikace otázek z oblasti transnacionálního podnikání 

Na základě podkladů vycházejících z teoretické části disertační práce 

vyplynuly následující otázky, které jsou určeny podnikatelským jednotkám 

působícím v Moravskoslezském kraji a které je nutno zodpovědět. Tyto 

podnikatelské jednotky jsou dceřinými společnostmi velkých transnacionálních 

firem, popř. jsou s nimi jinak spjaty. Otázky jsou rozděleny do tří částí a budou 

předmětem dotazníkové sondy. Následně budou výsledky statisticky ověřeny a 

vyplynou otázky pro experty z praxe. 

První část je věnována oblasti charakteristiky dotazovaných společností 

neboli struktuře společností. 

1. Otázka: Společnost, ve které působíte, je v pozici?  

Respondenti měli možnost vybrat si z odpovědí, zda jde o mateřskou, dceřinou, 

partnerskou společnost, nebo měli možnost doplnit jinou formu. Transnacionální 

firmy působí po celém světě prostřednictvím svých poboček, filiálek, závodů nebo 

partnerských společností. V rámci sondy, jaký typ společností se nejčastěji 

                                                 
46Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA) je vedoucí poskytovatel ekonomických 
(finančních, kreditních, obchodních a marketingových) informací o firmách prostřednictvím široké 
nabídky databázových produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou 
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vyskytuje v Moravskoslezském kraji, bylo zkoumáno, zda se jedná o dceřinou 

společnost, partnerskou společnost nebo zda je zde sídlo mateřské společnosti. 

2. Otázka: Kde sídlí Vaše mateřská, popř. partnerská společnost?  

Respondenti mají v této otázce napsat sídlo země, tzn. kde je umístěna jejich 

mateřská společnost. Vztah mateřské a dceřiné společnosti ovlivňuje řada faktorů. 

Mateřská společnost může do hostitelské země vnášet jiné sociální, kulturní 

hodnoty (zvyky, tradice), ale i procesy a styl vedení lidí. Dle sídla mateřské 

společnosti je proto možné částečně charakterizovat, jak se daná společnost bude 

na trhu chovat. Příkladem může být společnost Hyundai Motor Manufacturing 

Czech, která do podniku přenesla svou kulturu a způsob života. 

3. Otázka: Počet filiálek mateřské společnosti? 

Respondenti mají v této otázce uvést kolik partnerských nebo dceřiných 

společností mají po celém světě. 

4. Otázka: Počet filiálek umístěných v zahraničí? 

Otázka č. 4 navazuje na otázku č. 3, kde rozdělujeme filiálky umístěné v mateřské 

zemi a filiálky umístěné v zahraničí. Tímto zjištěním jsme u daných společností 

schopni identifikovat index transnacionalizace (viz definice v následující 

kapitole). 

5. Otázka: Forma umístění mateřské společnosti? 

Na tuto otázku mají respondenti možnost vybrat si z prezentovaných odpovědí, 

popřípadě doplnit jiný způsob umístění v MSK (možnosti: vznik na zelené louce, 

pronájem prostor, koupě prostor, koupě podílu společnosti, fůzí a ostatní). 

6. Otázka: Klíčové zdroje (informace) pro rozhodnutí o vstupu do 

Moravskoslezského kraje? 

Tato otázka souvisí z atraktivností Moravskoslezského kraje a z obecného zjištění, 

co láká investory. Možnosti jsou: ekonomický vývoj, legislativní vývoj, blízkost 

zdrojů, umístění “v srdci“ Evropy, možnost získání dotací, levná pracovní síla 

a možnost ostatní, kde mohou doplnit jiné faktory. Tato otázka nám poskytne 

odpověď, čím je Moravskoslezský kraj pro firmy atraktivní.  

7. Otázka: Společnost, ve které pracujete (podnikatelská jednotka) působí dle 

NACE CZ v oblasti? 

(Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny 

hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou 

realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi než byla 

klasifikace OKEČ). Dle charakteristiky Moravskoslezského kraje převažuje na 
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tomto území převážně zpracovatelský průmysl, je to dáno i minulostí této oblasti, 

proto bude zjišťováno, v jaké oblasti působí firmy, které na tento trh působí. Je to 

dáno i určitou atraktivitou této oblasti. 

8. Otázka: Podíl mateřské společnosti nebo Vám přímo nadřízené společnosti 

v podnikatelské jednotce je: 0-20; 21-40; 41- 60; 61 – 80; 81-100 %? 

Zde mají respondenti označit, kolik % jejich společnosti (podnikatelské jednotky) 

vlastní mateřská společnost, zda mateřská společnost je jediný vlastník, nebo zda 

jsou i jiní vlastníci. Tato odpověď je směrodatná pro zamyšlení se nad kontrolou 

nad společností, určením hranic transnacionální společnosti. 

Druhá část je věnována oblasti konkurenceschopnosti podniků. 

Konkurenceschopnost je dosti frekventované téma posledních několika let. 

Transnacionální společnosti se snaží udržet si svou konkurenceschopnost na trhu 

a posilovat ji. V literatuře můžeme najít i měření konkurenceschopnosti podniků 

na mikroekonomické úrovni, ve výsledku se ovšem většinou jedná o jistou míru 

efektivnosti, proto konkurenceschopnost je často spojována s pojmem efektivnost. 

Existují různé modely konkurenceschopnosti, které se snaží reagovat na situaci na 

trhu. V rámci zkoumání podnikatelských jednotek v Moravskoslezském kraji bylo 

vycházeno ze základního pojetí modelu IDINMOSU, zejména z oblasti zaměřené 

na nové konkurenční potenciály identitu, integritu a suverenitu a mobilitu. 

9. Otázka: Strategická rozhodnutí a stanovení vize podnikatelské jednotky 

jsou?  

Možnosti odpovědi mají respondenti následující: Rozhodnutí jsou samostatná, 

jsou realizována v kooperaci s mateřskou společností, jsou direktivně určena 

mateřskou společností, jsou vytvořena v kooperaci s obchodními partnery 

společnosti.  

Strategie je významným prvkem konkurenčního modelu IDINMOSU, v jehož 

kontextu byly sestavovány dotazy pro podnikatelské jednotky. V literárních 

pramenech souvisejících s transnacionálním podnikáním se většinou objevuje 

vyjádření, že strategická rozhodnutí v podnikatelských jednotkách jsou dána 

direktivně a pouze v ojedinělých případech rozhoduje podnikatelská jednotka 

sama. Otázka je směřována k ověření těchto poznatků.  

10. Otázka: Identita firmy je souborem vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně 

(nikoli formálně) identifikují v prostředí. Možnosti odpovědi jsou následující: 

 podnikatelská jednotka si vytváří vlastní identitu bez ohledu na mateřskou 

společnost; podnikatelská jednotka přebírá identitu mateřské společnosti v plném 
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rozsahu; podnikatelská jednotka vytváří svůj obraz ve virtuální realitě (např. 

prezentace firmy na internetu). 

V případě hodnocení identity, integrity a mobility je využita pěti 

bodová stupnice, hodnotí se vzestupně, tedy od 1 do 5. Jedna znamená vždy 

nejmenší přínos a pět největší. Respondenti se přiklánějí k vlivu více či méně 

pozitivnímu (převážně ano, jednoznačně ano) či negativnímu (nevím, 

jednoznačně ne). Střední hodnota je ano aj, tuto hodnotu nebereme v potaz při 

hodnocení. 

Identitu si podnikatelská jednotka buďto vytváří sama nebo ji přebírá 

od mateřské společnosti. Bude tedy zjišťováno, jak to funguje v podnicích 

působících v MSK. Dále bude zjišťováno, zda podnik vytváří svůj obraz ve 

virtuální realitě, tzn., zda se prezentuje na webových stránkách. 

11. Otázka: Integrita - domníváte se, že Vaši zaměstnanci sdílí cíle a vize? 

Integrita firmy je dána soudržností. Možnosti odpovědi byly následující: 

zaměstnanci sdílí vize a cíle: vaší podnikatelské jednotky; mateřské společnosti 

jako celku; ve spojení s obchodními partnery. 

Otázka týkající se integrity dá odpověď, zda je společnost soudržná, zda 

jsou zaměstnanci vzájemně spjati se společností. Ideálním případem ve 

společnosti je, pokud zaměstnanec sám je hrdý na to, že může v dané společnosti 

pracovat, a vystupuje v soukromí „v duchu“ dané společnosti. Může se 

samostatně realizovat a dobrovolně prezentuje firmu. 

12. Otázka: Mobilita - reaguje podnikatelská jednotka na aktuální změny na 

trhu? 

Možnosti odpovědět na tuto otázku jsou následující: podnikatelská jednotka 

reaguje samostatně bez ohledu na mateřskou společnost; pouze v rámci 

povolených mezí ze strany mateřské společnosti; ve spojení s obchodními 

partnery. 

Transnacionální firmy jsou vysoce mobilní. Vyhledávají nové potenciály 

a snaží se najít volné místo na trhu, kam můžou proniknout. V práci bude 

ověřeno, zda podnik reaguje na změny, které nastávají na trhu samostatně, nebo je 

pod plnou kontrolou mateřské společnosti a reaguje pouze v rámci povolených 

mezí, nebo zda podnik reaguje na změny v okolí v souvislosti se svými partnery, 

se kterými spolupracuje. 

13. Otázka: Znáte své nejbližší konkurenty v oboru? (ano/ne) 
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Tato otázka je směřována na zjištění, zda si jsou firmy vědomé hrozby, která jim 

od konkurence hrozí a zda monitorují své konkurenty. 

14. Otázka: Počet konkurentů, kteří Vás nejvíce "ohrožují" je v rozmezí?  

(0-5; 6 – 10; 11-15; 16-20; 21 – více) 

Tato otázka navazuje na otázku č. 13, kdy je snahou zjistit kolik má daná 

společnost, dle jejího pohledu konkurentů, kteří ji mohou ohrozit. Vzhledem 

k tomu, že konkurenční boj na trzích je velmi výrazný, což potvrzuje i výzkum 

Konkurenční schopnosti podniků (Blažek a kolektiv, 2009), zajímá se disertační 

práce o počet konkurentů, které podnik považuje za největší hrozbu. 

15. Otázka: Myslíte si, že Váš soupeř má možnost sledovat Vaše aktivity? 

(ano/ne) 

Tato otázka vyvstala na základě amerického výzkumu, který se zabýval reakcí 

konkurence. V disertační práci sleduji, zda si firma myslí, že konkurence sleduje 

její kroky a zároveň, hned v následující otázce č. 16 je zjišťováno, zda firma sama 

sleduje aktivity svých soupeřů, zda se zajímá o to, jakou činnost na trhu provádějí, 

a lze diskutovat nad možností, že firma se snaží předpovídat budoucí kroky 

konkurence. 

16. Otázka: Sledujete Vy aktivity svých soupeřů? (ano/ne) vysvětlení viz text 

výše. 

17. Otázka: Je pro Vás reakce na kroky konkurence prioritou? 

Možnosti odpovědi na tuto otázku jsou následující: Ano, reagujeme na kroky 

konkurence; reagujeme na kroky konkurence recipročně (např. zavedením 

vlastního nového výrobku, nebo recipročním snížením ceny); reagovat na kroky 

konkurence by znamenalo chaos a ztrátu peněz; můžeme si dovolit ignorovat 

reakci konkurenta; nereagujeme na změnu konkurence z důvodu nedostatku času. 

Tato otázka se zaměřuje na to, zda firma upřednostňuje reakci na kroky 

konkurence nebo jde svou vlastní cestou. Důvody můžou být různé, některé 

společnosti jsou tak strnulé, že než požadavek na změnu projde celým koloběhem 

rozhodnutí společnosti, je tento proces nákladný a zabírá spoustu času. Ne 

všechny společnosti jsou natolik pružné, aby mohly reagovat okamžitě na změnu. 

Otázky 13 – 17 jsou zaměřeny na známost konkurentů na reakci 

konkurentů na změny. Zjistíme, zda podnik zná své nejbližší konkurenty, a zda na 
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ně reaguje. Otázky 15 a 17 jsou převzaty z amerického výzkumu47, kde se práce 

zaměřuje na zjištění reakce na změnu u konkurence. 

18. Otázka: Zabýváte se novými technologiemi? (ano, ne) 

V disertační práci se zajímáme, zda se firmy zabývají novými technologiemi, což 

může vést ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. 

19. Otázka: Nové technologie získáváte?  

Možnosti odpovědi jsou následující: Z vlastního vývojového centra, spoluprací s 

klastrem (společný vývoj a výzkum), spoluprací s technologickými parky, 

spoluprací s vysokými školami. 

Firmy se snaží vždy získat nové technologie, aby mohly obstát v širokém spektru 

konkurence, a proto je zkoumáno, jakým způsobem tyto nové technologie firmy 

získávají. V rámci odpovědí na tuto otázku posléze můžeme polemizovat nad 

možností propojení získávání technologií ve spolupráci s vysokými školami, které 

by mohla spolupráce na praktických firemních projektech značně obohatit. 

Třetí oblastí zaměření je vzájemná integrace (propojení) podniků a virtualizace 

neboli naplňování stupňů virtuality v rámci daného podniku. Virtualita je v oblasti 

transnacionálního podnikání novým aspektem, na který je potřebné se zaměřit. 

Virtualita vychází z globalizace a z celkového rozvoje komunikačních 

a informačních technologií. Slovo virtuální je odvozeno z latiny a znamená 

možnost, schopnost, potencialitu, též vnitřní sílu. Nejrozsáhlejší definici slova 

virtuální přináší Nový akademický slovník cizích slov, který zahrnuje rozměry 

(virtualitu jako zdánlivost; jako něco, co se vzdaluje realitě a jako potenciální).48 

Zároveň je tato oblast zaměřena na integraci neboli vzájemné propojení podniků. 

Formy integrace jsou upřesněny v podkapitole 4.9. Otázky (18, 20, 21) jsou 

věnovány oblasti virtuality. Ostatní otázky v této oblasti jsou směřovány 

vzájemnému propojování podniků a jejich spolupráci.  

20. Otázka: Spolupracujete v rámci Vašich obchodních vztahů na bázi 

systému (informační a komunikační propojení)? (ano/ne) 

V disertační práci je zjišťováno, zda podniky podléhají „trendu“ propojování 

systémů v podniku (např. zákaznické nebo dodavatelské informační systémy 

a jejich propojení) 

                                                 
47 Moderní řízení, Předpovězte reakci konkurenta. [cit. 10. 2. 2010]. Převzato z Harward business 
review z dubna 2009; publikováno v MŘ č. 10/2009. 
48 KRAUS, Jiří, a kol.: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 
2005. s. 879. ISBN 80-200-1351-2. str. 854. 



 

- 75 - 
 

21. Otázka: Pokud prezentujete podnikatelskou jednotku na webových 

stránkách, prosím uveďte je: 

Firmy zde můžou uvést své internetové stránky, ze kterých je možné o nich 

načerpat další informace. Tato otázka je dobrovolná a vzhledem k tomu, že 

dotazník je anonymní, nemusí společnosti na tuto otázku odpovídat. 

22. Otázka: Prodáváte své výrobky (služby) virtuálně (elektronicky) např. 

formou e-shopu? (ano/ne) 

Tato otázka je směřována do oblasti virtualizace podnikání, kde jsou naplňovány 

různé stupně virtualizace, a v disertační práci je zjišťováno, jak jsou zkoumanými 

podniky jednotlivé stupně naplňovány. 

23. Otázka: Využíváte ke svému podnikání vizualizaci podnikových procesů? 

(softwarovou podporu vytváření virtuálních modelů, simulací)? 

Vzhledem k tomu, že doktorandka se podílí na projektu GAČR, byla do dotazníku 

dána i otázka, zda zkoumané společnosti využívají vizualizace podnikových 

procesů. Tato vizualizace často slouží k zefektivnění zejména výrobního procesu 

v podniku a k nalezení nových možností řešení výroby. Předpokladem je, že velké 

transnacionální podniky disponují větším kapitálem a „relativně nákladná“ 

vizualizace je pro ně méně finančně náročná.  

24. Otázka: Máte systém hodnocení při výběru a spolupráci s obchodními 

partnery? 

Tato otázka je směřována do oblasti propojování se s partnery a jejich vzájemné 

spolupráce. V disertační práci je zjišťováno, zda firmy mají konkrétní kritéria, na 

základě kterých si vybírají vhodné partnery. 

25. Otázka: Definujte kritéria stěžejní pro výběr Vašich partnerů? Možnosti 

odpovědi jsou následující: rychlost reakce na poptávku, cena, záruky, 

poskytované služby, dodací podmínky, kvalita a jiné. 

Tato otázka navazuje na otázku č. 22, kde bude v rámci disertační práce 

vyjádřeno, co je pro výběr partnerů daných společností stěžejní a na co kladou 

největší důraz. 

26. Otázka: Spolupracujete s obchodními partnery? Možnosti odpovědí jsou 

spolupráce na poli: vědy a výzkumu, dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

v rámci spolufinancování projektů a jiné. 

V disertační práci zjišťujeme, zda spolupráce v rámci partnerů je pouze ve vztahu 

dodavatel-odběratel, nebo zda firmy vidí za navázanými vazbami na partnery 
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i jiný potenciál a to ve společném využití vědy a výzkumu, v rámci vzniku nových 

výrobků, spolupráce v jiných oblastech. 

27. Otázka: Pokud spolupracujete s vysokými školami, je to za účelem: 

personálního potenciálu, získávání nových vědeckých poznatků, propojení 

praktických a teoretických poznatků a jiné.  

Tato otázka byla stanovena tak, aby firmy uvedly, zda spolupracují s vysokými 

školami a na jaké úrovni. Zda získávají od škol pouze nové zaměstnance, nebo 

zda se spolu se školami podílí na projektech, kde vzájemné propojení znalostí 

může přinášet pozitivní synergický efekt. 

Výsledky této dotazníkové sondy budou vyhodnoceny a její závěry budou 

ověřeny experty v souladu s principy Delfské metody. 
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5. Praktický průzkum projevů transnacionálních podniků 

v Moravskoslezském kraji 

 

5.1 Vstupní východiska praktické části disertační práce 

V kapitole č. 3 jsou popsány základní metody, které budou použity pro 

řešení disertační práce. Průzkum je vždy prováděn za účelem získání informací. 

Sděluje, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými jevy. V disertační práci byla nejprve 

provedena rešerše literatury (jak domácí, tak zahraniční) s cílem zjistit, co bylo 

o dané problematice publikováno. V oblasti současné podnikové ekonomiky 

a managementu vyvstávají otázky, spojené s konkurenceschopností podniků 

a vlivem transnacionálních podniků. Tyto otázky jsou nastolovány zejména 

v současném období reakce na nedávnou ekonomickou krizi (2008-2009). Teorie 

ekonomie hledá obtížně odpovědi a vysvětlení současného stavu globálního světa. 

Aktuální otázkou je jak se na tuto problematiku dívat a jak ji uchopit.  

Základní linií disertační práce je tedy získat odpovědi na výzkumné 

problémy zadané v kapitole č. 2. Oblast transnacionálního podnikání je 

problematická zejména tím, že zde existuje velké množství informací, které musí 

být vyhodnoceny. Jak již bylo zmíněno výše v disertační práci, oblast výzkumu 

bude zaměřena na Moravskoslezský kraj. 

Předmětem disertační práce je ověření základní definice transnacionálního 

podniku vycházející především od Zadražilové (1994), Mikoláše (2006), která je 

v teoretické části disertační práce rozvinuta o nové pojetí (čtvrtý pilíř), viz 

podkapitola 4.4, s. 34 se zaměřením na nové konkurenční potenciály (identitu, 

integritu, mobilitu a suverenitu). 

Pro celkovou analýzu získaných informací byla zvolena řada metod, 

především Delfská metoda, která je autorkou upravena do dvou fází. V první fázi 

je na základě položených výzkumných problémů sestaven dotazník (viz 

podkapitola 4.13), který byl rozeslán firmám (tedy zejména pobočkám 

transnacionálních podniků) k vyplnění a to elektronickou formou.  

Na základě této dotazníkové sondy (u nezávislých respondentů) získáme 

základní informace o vybraných podnicích. Následně pokračuje Delfská metoda 

druhou fází, kdy informace získané z dotazníkové sondy jsou vyhodnoceny, 

postup viz obr. č. 14.  
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Na základě vyhodnocení odpovědí vzniká struktura otázek pro experty 

z praxe (soubor otázek viz Příloha č. 12). 

Obrázek č. 14 Shrnutí postupu prováděného průzkumu 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve druhé expertní fázi bylo osloveno 7 osob (odborníků), kteří se 

specializují na problematiku transnacionálního podnikání. Z toho se účastnilo 5 

odborníků expertního dotazování, dvě osoby vzhledem ke své časové vytíženosti 

odmítly. 

S oslovenými experty byla rozvedena odborná diskuse nad nastolenými 

otázkami. Tři experti odpovídali elektronicky. Se dvěma byl veden osobní 

strukturovaný rozhovor. Oslovení experti pracují na Ministerstvu průmyslu 

a obchodu, v Czechinvestu, v Hospodářské komoře, v Automobilovém klastru 

a poslední pracuje jako výkonný manažer transnacionální společnosti, která se 

nezúčastnila prvotního dotazníkového šetření, tudíž jeho názor byl rovněž 

nezávislý na prvé fázi dotazníkové sondy. 

Po vyhodnocení první části expertního dotazování byly shrnuty závěry, 

které byly expertům rozeslány. Jednotliví experti se k těmto závěrům mohli 

vyjádřit, popřípadě upravit svůj předchozí názor.  

Následně je v práci provedena syntéza výsledků, které byly získány a jsou 

vysloveny závěry práce. Jak již bylo v práci zmíněno, práce je orientována 

zejména na situaci Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj patří mezi 

dynamicky se měnící podnikatelská prostředí ČR. Je zde pozorovatelná 

přítomnost podnikatelských jednotek transnacionálních podniků. V rámci 

disertační práce předpokládám, že potenciál globálních pilotních firem se promítá 

v daném regionu. V Moravskoslezském kraji k 1. 3. 2010 působí 175 zahraničních 

investorů, kteří zde mají své pobočky.49 Tento seznam však nezahrnuje veškeré 

podniky se zahraniční účastí v tomto kraji. 

Je to pouze oficiální seznam publikovaný na webových stránkách 

Moravskoslezského kraje. Proto na základě studia dalších zdrojů a terénního 

pozorování byl tento seznam doplněn s ohledem na potřeby disertační práce. 
                                                 

49 Úspěšný investoři v kraji, [online]. [cit. 18. 1. 2010]. Dostupné na WWW: http://podnikatel.kr-
moravskoslezsky.cz/cz/uspesni-investori-v-kraji/art_22218/uspesni-investori-v-kraji.aspx. 
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V rámci posilování konkurenceschopnosti regionu a vytváření 

synergického efektu je důležitá i spolupráce podniků s vysokými školami (stáže 

studentů, vzájemná výměna informací, nové teoretické a praktické poznatky), 

partnerství s průmyslovými centry, vznik průmyslových zón 

a vědeckotechnologických parků. Tyto aktivity vytváří „image“ regionu 

a předpokládá se, že posilují jeho vnější konkurenceschopnost. Existence 

vědeckotechnologických parků, inovačních center a blízkost univerzit je také 

pozitivním aspektem podporujícím transnacionální podnikání. 

Navíc v poslední době je kladen důraz na regiony. Je to dáno změnami ve 

světové ekonomice, kdy dochází k její „regionalizaci“ na úrovni nadnárodních 

uskupení. To vede k jistému omezení role národních států, které ztrácejí některé 

možnosti v rámci provádění makroekonomické hospodářské politiky. Se stále 

intenzivnějšími toky nejenom zboží a služeb, ale také osob a kapitálu, znalostí či 

informací, budou státy více a více připomínat regiony. 

„Regionální konkurenceschopnost je pak zpravidla chápána jako 

schopnost zvyšovat zaměstnanost, diverzifikovat produkci, zvyšovat produkt 

a přidanou hodnotu dostatečným tempem tak, aby se obchodní vztahy vyvíjely 

vyrovnaným způsobem.“ (Beneš, 2006, str. 22) 

Základní charakteristika Moravskoslezského kraje je součástí přílohy č. 

14, kde jsou popsány strukturální údaje, a je provedena charakteristika 

podnikatelského prostředí dle PESTLE analýzy. 

Na základě dostupných informací je provedena PESTLE analýza, která se 

zabývá ohodnocením jednotlivých oblastí z hlediska srovnání České republiky 

a Moravskoslezského kraje (který byl zvolen jako ukázka) s ukázkou ideálního 

stavu. Byla stanovena bodová škála v každé oblasti a to od 1 – 5 bodů. PESTLE 

analýza je složitě uchopitelná, proto graf č. 1 vychází z odborného subjektivního 

názoru autorky práce. Prostředí politické a legislativní dosáhlo stejného bodového 

ohodnocení v rámci ČR a MSK, zejména proto, že v rámci České republiky je 

jeden právní stát, který dodržuje stejné zákony a pravidla a uplatňuje jednotnou 

politiku. V ostatních oblastech je na tom Moravskoslezský kraj hůře, např. 

v oblasti sociální je to dáno zejména vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Základem je tedy zhodnocení podnikatelského prostředí, ve kterém se 

transnacionální firma (podnikatelská jednotka) pohybuje, a to dává podklad pro 

další hodnocení, které lze využít při samotném hodnocení konkurenceschopnosti 

transnacionálních firem. 
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Graf č. 1 Grafické znázornění PESTLE analýzy 

 
Zdroj:vlastní zpracování 

Dle mého názoru Moravskoslezský kraj patří mezi rozvíjející 

a transformující se oblasti v České republice. Nabízí investorům tuzemským 

i zahraničním zajímavé prostředí pro podnikání. Moravskoslezský kraj se snaží 

o vybudování podnikatelských zón, existuje zde vědeckotechnologický park, který 

je napojen na několik firem a další instituce podporující rozvoj podnikání 

v regionu. V rámci Moravskoslezského kraje vyvíjí svou činnost i devět klastrů, 

ve kterých je zapojena řada významných podniků kraje. Podniky zde působící 

ovlivňují samozřejmě i činnost kraje a jeho budoucí vývoj. Mají silný vliv na 

změnu nezaměstnanosti a vývoj mezd (zejména v průmyslu), jejich vliv je jak 

pozitivní, tak negativní. 

 

5.2 Vstup do praktického řešení problematiky na úrovni 

podniků 

Hlavním cílem řešení disertační práce je ověřit teoretické poznatky 

z oblasti transnacionálního podnikání na konkrétních transnacionálních firmách 

(podnikatelských jednotkách) působících v Moravskoslezském kraji se zaměřením 

na jejich konkurenční potenciály a to identitu, integritu, suverenitu a mobilitu a na 

virtualitu. Na základě hlavního cíle byly formulovány dílčí cíle, které řeším 

výzkumnými problémy a vymezuji tak směr řešení ke splnění hlavního cíle.  

0

1

2

3

4

5

politické 
prostředí

ekonomické 
prostředí

sociální prostředí

technologické 
prostředí

legislativní 
prostředí

ekologické 
prostředí

Pestle analýza

MSK

ČR

ideální stav



 

- 81 - 
 

Předložená disertační práce se zabývá transnacionálními firmami (resp. 

jejich pobočkami) působícími na území Moravskoslezského kraje. Vzhledem 

k tomu, že je v této oblasti obtížné získat kvalitní kvantifikované údaje (data), 

disertační práce se zabývá především získáním podstatných informací, které jsou 

v práci kvantifikovány. 

 

5.2.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi průzkumu jsou stanoveny prvotní cíle, o které se práce 

dále opírá. Plán průzkumu zahrnoval rozhodnutí o zdrojích a typech dat. 

Důležitým momentem rozhodování byla volba metody shromažďování dat a dále 

techniky dotazování, stanovení struktury respondentů, stanovení časového 

harmonogramu pro realizaci dílčích fází průzkumu. Dále bylo třeba nalézt vhodné 

odborné experty a oslovit je pro spolupráci na disertační práci. 

5.2.2 Stanovení hypotéz na základě výzkumných problémů 

Na základě hlavního cíle byly stanoveny cíle dílčí, u kterých byly 

vytvořeny výzkumné problémy, které je třeba objasnit. V disertační práci dojde 

k ověření získaných poznatků pomocí využití dotazníkové sondy a expertního 

dotazování. Na základě získaných výsledků budou stanoveny závěry práce, a to 

zda došlo k naplnění jednotlivých dílčích cílů a tedy splnění hlavního cíle nebo 

byly tyto cíle splněny pouze částečně. Aby mohl být potvrzen hlavní cíl, musí 

dojít k ověření výzkumných problémů a zodpovězení vyslovených otázek. Aby 

autorka práce mohla vyslovit věrohodné závěry, musí v práci dojít ke kvantifikaci 

získaných informací. K tomuto účelu autorka disertační práce na základě 

stanovených výzkumných problémů stanovila hypotézy, které je možné statisticky 

ověřit. Výzkumné problémy tak budou ověřeny na základě testování hypotéz. 

Propojení jednotlivých cílů, otázek a hypotéz je znázorněno v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 Struktura rozpadu cílů 

H
la

vn
í c

íl 

Dílčí cíl 1 Výzkumný problém 1 Hypotéza 1 

Výzkumný problém 2 Hypotéza 2 

Výzkumný problém 3 Hypotéza 3 

Dílčí cíl 2 Výzkumný problém 4 Hypotéza 4 
Hypotéza 6 

Dílčí cíl 3 Výzkumný problém 5 Hypotéza 5 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stanovení hypotéz a alternativních hypotéz na základě výzkumných problémů 

H11: Transnacionalizace má vliv na umístění jednotek (filiálek) v zahraničí. 
H01: Transnacionalizace nemá vliv na umístění jednotek (filiálek) v zahraničí. 
H12: Mateřská společnost má výrazný kontrolní vliv u podnikatelských jednotek. 
H02: Mateřská společnost nemá výrazný kontrolní vliv u podnikatelských 
jednotek. 
H13: Spolupráce mezi filiálkami transnacionální firmy vede k růstu 
konkurenceschopnosti. 
H03: Spolupráce mezi filiálkami transnacionální firmy nevede k růstu 
konkurenceschopnosti. 
H14: Transnacionální podniky se virtuálně integrují. 
H04: Transnacionální podniky se virtuálně neintegrují. 
H15: Transnacionální podniky využívají ke svému podnikání virtuální prostor. 
H05: Transnacionální podniky nevyužívají ke svému podnikání virtuální prostor. 
H16: Sledování konkurence má vliv na činnost podniku. 

H06: Sledování konkurence nemá vliv na činnost podniku. 

Ověření hypotéz bude probíhat na základě testové statistiky a míry závislosti 

s využitím chí- kvadrát testu, t-testu, Anovy a korelační analýzy. 

 

5.2.3 Vstupní analýza průzkumu 

V rámci disertační práce jsou použity jak primární, tak sekundární data. 

Primární data jsou jak kvantitativní, shromážděna pomocí dotazníku 

a strukturovaného rozhovoru s experty z praxe, tak kvalitativní data shromážděná 

pomocí pozorování. Kvalitativní data jsou stavová a nezávislá. V rámci dosažení 

kvality vlastního výzkumu byla realizována orientační (předběžná) analýza, která 

usměrnila následující aktivity. 

Jak již bylo v práci uvedeno, Moravskoslezský kraj patřil v minulosti mezi 

oblasti silně zasaženy těžkým průmyslem. Po ukončení důlní činnosti a činnosti 

některých podniků bylo třeba nastavit rekultivační program. Vzhledem 

k předchozí orientaci občanů na oblast hornictví, strojírenství byla v tomto kraji 

vysoká míra nezaměstnanosti, proto sem začaly proudit různé formy pomoci 

a kraj začal reagovat na potřeby trhu. Začali sem přicházet různí investoři. Dnes 

zde působí celá řada významných firem, které zde mají své sídlo, a zároveň je zde 

druhá skupina firem, která zde založila svou pobočku a sídlo firmy je v zahraničí.  
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Disertační práce se zaměřuje právě na tuto druhou polovinu firem. Zajímá 

se o to, zda tyto firmy naplňují stanovenou podstatu transnacionálního podnikání 

(definovanou v podkapitole 4.6), a jak se na trhu chovají. 

V disertační práci chci potvrdit teorii, že transnacionální podniky jsou 

spojeny s pojmem virtualizace (virtualita). S pojmem virtualizace úzce souvisí 

i virtuální organizace. Dle zahraničních autorů virtuální organizace může být 

dočasné, nebo trvalé uskupení geograficky rozptýlených osob, skupin, organizačních 

jednotek, které nemusí nutně náležet k jedné firmě nebo organizaci, anebo celá 

organizace, která závisí na elektronickém propojení při uskutečňování své 

produkce.50 

Závěrem práce rovněž bude zhodnocení toho, co se reálně v současném 

 Moravskoslezském kraji děje a jak se tyto transnacionální firmy chovají. Zásadní 

otázky disertační práce jsou tedy definovány ve smyslu, jak se 

v Moravskoslezském kraji projevuje transnacionalizace s ohledem na vymezení 

nových dimenzí konkurenceschopnosti (identita, integrita, suverenita a mobilita) 

a virtualizace transnacionálních podniků. 

 

5.2.4 Plán průzkumu 

V rámci plánu průzkumu budou definovány základní informace o typech 

dat, které v disertační práci využíváme, o způsobu získávání těchto dat, 

o metodách získávání apod. 

a) Zdroje a typy dat – v disertační práci budou použita jak primární, tak 

sekundární data. Jak již bylo v práci zmíněno, primární data budou výsledkem 

dotazníkové sondy a expertního dotazování (pomocí mailu a strukturovaného 

rozhovoru). Zdrojem pro sekundární data jsou různé literární prameny (knihy, 

časopisy, internet, databáze apod.). Na obrázku č. 15 je znázorněn průběh sběru 

a vyhodnocení dat v rámci řešení disertační práce. 

Obrázek č. 15 Sběr dat 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
50 PAPAZOGLOU, Michael; RIBBERS, Piet; TSALGATIDOU, Aphrodite. Integrated value chain 
and their implications from a business and technology standpoint. Decision Support Systems. 
Holland: Elsevier, 2000. Vol. 29, č. 4, ISSN 0167-9236. s. 323 – 342. 
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Sekundární data jsou získána studiem literatury a jiných dostupných 

zdrojů. Sekundární data jsou využita zejména v teoretické části práce, kde jsou 

charakterizovány základní pojmy (transnacionalizace, transnacionální podnik, 

konkurenceschopnost, virtualizace). Tyto pojmy jsou sumarizovány a na jejich 

základě je sestaven dotazník pro podnikatelské jednotky a posléze také otázky pro 

experty. 

Primární data jsou získána pomocí dotazníkové sondy a od expertů. 

V dotazníkové sondě je celkem 27 otázek, které souvisí s problematikou 

disertační práce. Na základě vyhodnocení výsledků této sondy dojde k sestavení 

otázek pro experty a na základě celkového zhodnocení (syntézy výsledků) bude 

stanoveno, zda byly naplněny cíle disertační práce. 

Otázky v rámci dotazníkové sondy byly formulovány tak, aby byly 

srozumitelné a aby každý, kdo je obdrží, byl schopen odpovědět, popř. nalézt 

odpověď v interních materiálech společnosti. 

b) Metodou shromažďování dat byla, jak je zmíněno v textu výše stanovena 

dotazníková sonda (viz Příloha č. 7) a následně komunikace s experty – pomocí 

strukturovaného rozhovoru a elektronické komunikace s využitím mailu. 

c) Technika dotazování byla zvolena pomocí internetového dotazování. 

K tomuto účelu byl vytvořen dotazník pomocí google documents a bylo 

provedeno rozeslání tohoto dotazníku. Dotazník byl rozeslán pomocí emailu. Po 

obdržení vyplněných dotazníků došlo k jejich vyhodnocení a k využití metody 

ANOVA pro stanovení, zda jsou data konzistentní. Následně po vyhodnocení 

dotazníku byly vypracovány otázky pro experty, které jim byly zaslány 

elektronickou formou, nebo byly komunikovány osobně pomocí strukturovaného 

rozhovoru. 

5.2.5  Popis dotazníkové sondy 

V následujícím textu bude charakterizován přesný průběh dotazníkové 

sondy a její základní charakteristika. 

Velikost a struktura respondentů dotazníkové sondy  

Cílová skupina – „podnikatelské jednotky“ působící v Moravskoslezském 

kraji se zahraničním kapitálem a nejedná se o mikro firmu do 10 zaměstnanců, 

zároveň „experti“ v oboru, tzn., lidé působící v organizacích nebo firmách, kteří 

mají praktické znalosti z oboru transnacionálních firem. 
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Základní potenciální soubor pro dotazníkovou sondu tvoří cca 4817 firem 

(viz tabulka č. 8). Jsou to firmy, které jsou dle statistického úřadu v tabulkách 

zařazeny pod pojem zahraniční osoba. Zahraniční osoba je zde definována jako 

„fyzická osoba mající bydliště a právnická osoba mající sídlo v zahraničí.51“ 

Problém zde vyvstává v otázce zahraniční osoby, vzhledem k tomu, že zde není 

oddělena položka zahraničních fyzických a právnických osob.  

Tabulka č. 8 Ekonomické subjekty v MSK podle právních forem k 31. 12. 
2008  
 2006 2007 2008 2009 

Registrované subjekty 
celkem 

231 783 235 648 240 486 242 422 

Zahraniční osoba 3 744 4 141 4 817 * 

Evropská společnost   2 5 * 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Statistická ročenka MSK 2009; * nedostupné údaje 

Výběrový soubor – pro použitou dotazníkovou sondu byl celkově 

vytvořen výběrový soubor 180 firem. Pro výběr tohoto vzorku byl využit internet 

a informace zveřejněné na stránkách Moravskoslezského kraje a jednotlivých 

klastrů v tomto kraji působících a dále pozorování doktorandky provedené 

v průběhu doktorského studia.  

Místo sběru dat dotazníkové sondy – dotazníky byly rozeslány do firem 

prostřednictvím emailu. Emailové adresy, v 75 % případů, byly zaslány konkrétní 

osobě, pokud nebyl získán kontakt na konkrétní osobu, byl email adresován na 

všeobecnou informační adresu společnosti. Konkrétní osoby, kterým byl email 

zaslán, byly vybrány tak, aby působili v daném podniku v oblasti PR, marketingu 

nebo na obchodním oddělení. 

Na základě plánu průzkumu byl stanoven časový harmonogram 

dotazníkové sondy (tab. č. 9). 

Tabulka č. 9 Harmonogram realizace dotazníkové sondy 
Měsíc/činnost březen duben květen červen 

Přípravná fáze     

Pilotáž/ Realizace dotazování     

Zpracování dat/ Analýza dat/ 
Vyhodnocení dotazníkové 

sondy 

    

Kontrola získaných dat     

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
51 Zahraniční osoba. [online]. [cit. 12. 4. 2010]. Dostupný na www: 
http://business.center.cz/business/pojmy/p1176-zahranicni-osoba.aspx. 
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Pilotáž – kontrolní sběr dat proběhl na vzorku dvou firem a byl 

konzultován v odborné diskusi vybraných doktorandů na katedře 

podnikohospodářské. Doktorandka tím chtěla zamezit případným nedorozuměním 

při špatně formulovaných otázkách v dotazníku.  

Byly zjištěny nedostatky v grafické úpravě některých otázek, objevili se 

překlepy. U otázek týkajících se identity a integrity došlo k doplnění vysvětlení, 

co je pod daným pojmem myšleno. Otázka č. 1, týkající se zařazení dle NACE 

byla přesunuta na konec dotazníku. Jednotlivé otázky byly celkově nově 

seskupeny. U otázky výběru partnerů, kde je možnost více odpovědí, tato funkce 

nefungovala a byla upravena. 

Způsob zpracování dat a analýza výsledků 

Získaná data byla vyhodnocena absolutně i relativně (byl stanoven modus, 

median a rozptyl) a zpracována pomocí výpočetní techniky s využitím softwaru 

Microsoft Excel 2007. Dále byla tato data verifikována na základě statistické 

metody ANOVA, která stanovuje, zda jsou uvedené výsledky konzistentní. 

Výsledky jsou použity k potvrzení stanovených hypotéz, viz podkapitola 6.3. 

Výsledky dotazníkové sondy jsou zpracovány a vyhodnoceny v podkapitole č. 

6.1. 

5.3  Primární průzkum 

V této části popisuji průběh aplikace dotazníkové sondy a expertního 

dotazování. 

5.3.1 Realizační fáze dotazníkové sondy 

V průběhu měsíce března byl sestaven dotazník (příloha č. 7) pro 

podnikatelské jednotky umístěné v Moravskoslezském kraji, které mají 

zahraničního partnera nebo jsou jinak spojeny se zahraniční firmou. Otázky jsou 

jak identifikační, aby bylo možné danou firmu zařadit kupříkladu dle NACE, tak 

jsou v dotazníku otázky s možností výběru.  

Dotazování začalo první týden v dubnu, kde proběhlo elektronické 

rozeslání dotazníku na získané emailové adresy. Plánováno bylo ukončení 

dotazníkového šetření po dvou týdnech tedy 23. dubna. Tato doba se ukázala být 

velmi krátká pro dosažení dostatečného množství vyplněných dotazníků. Proto 

jsem byla nucena tuto dobu prodloužit do 7. května 2010. Vzhledem k nízké 

návratnosti dotazníků jsem se rozhodla pro druhé kolo dotazování, kde byl 
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dotazník znovu rozeslán firmám, které ho dosud nevyplnily, a dále byl rozeslán 

dalším 40 firmám. 

V případě dotazování bylo tedy naplánováno oslovit 180 firem. Výsledek 

nebyl úplně pozitivní. Po prvním kole dotazování se mi vrátilo 15 vyplněných 

dotazníků. 2 podniky odpověděly, že se jedná o interní informace společnosti, a že 

dotazník vyplňovat nebudou. Jedna firma odpověděla: „naše společnost podává 

o sobě pouze informace, které jsou uvedeny na www stránkách. Jiné informace 

jsou interní.“ 

Deset dotazníků se vrátilo jako nedoručeno vzhledem k neexistující 

emailové adrese. 1 dotazník se vrátil zpět s poznámkou, že respondent si není jist 

jedním údajem (přesným počtem), který se u nich ve firmě mění, proto udal stav 

ke konci roku 2009, tento dotazník byl přesto akceptován pro vyhodnocení. Na 

dva dotazníky došla automatická odpověď, že dotyčný je týden mimo kancelář. 

U dotazníků, na které nebylo odpovězeno, je možné se zabývat otázkou, 

proč podniky neodpověděly? Na základě diskuse s odborníky z praxe jsem 

dospěla ke dvěma možným odpovědím. Podniky prošly obdobím krize, kdy často 

docházelo k zeštíhlení firmy propouštěním a firmy si ponechaly pouze 

zaměstnance výkonné a ty dostaly větší odpovědnost, tudíž více práce a nemají 

čas zabývat se dotazníky. Další možností je, že lidé, kteří byli osloveni 

z podnikatelských jednotek, nemají potřebné informace, aby mohly na dotazník 

odpovědět. Veškeré informace, které mají, získávají shora z mateřské společnosti. 

Po shrnutí, byla v prvním kole návratnost dotazníku 8,33 % (15/180*100).  

Bylo tedy nutné oslovit další firmy a u firem, které na dotazník 

neodpověděly se pokusit znovu urgovat vyplnění dotazníku. Nalezla jsem dalších 

40 firem vhodných pro dotazování. Těmto byl elektronicky zaslán dotazník + 

opětovné zaslání proběhlo znovu do 130 firem, které neodpověděly v prvním kole 

(130 + 40 = 170 dotazníků rozeslaných ve druhé kole. Souhrnné údaje viz tab. č. 

10. 

Návratnost ve druhém kole byla 27 dotazníků, tedy 16 % (130 znovu 

rozeslaných dotazníků + 40 nových = 170 dotazníků; 27/170*100 = 15, 88%) 

Tabulka č. 10 Struktura rozeslaných dotazníků a jejich návratnost 

 První kolo Druhé kolo ∑ 

 odesláno návratnost odesláno návratnost odesláno návratnost 

elektronicky 180 15 170 27 220 42 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celková návratnost je tedy 42/((180 + 40)/2)*100 = 42/220*100 = 19,1 %  

Vyhodnocení dotazníkového šetření dosáhlo 19% odpovědí, což se jeví 

jako přijatelný stav. 

Po konzultaci s odborníky katedry Marketingu a obchodu, kteří mají 

praktické zkušenosti s dotazováním má tato hodnota svou vypovídací schopnost 

a tudíž je statisticky významná. Je totiž patrné pozorovat trend, kdy firmy nerady 

prezentují informace o sobě a odpovídají na dotazníky. Považují to za ztrátu času, 

nic jim to nepřináší. Myslím si, že je to dáno i ekonomickou krizí, kdy často 

docházelo k propouštění zaměstnanců, tudíž zvyšování množství práce a 

odpovědnosti stávajících zaměstnanců, a tím snižování jejich času. Tudíž je to pro 

ně nezajímavé. 

 

5.3.2 Expertní dotazování 

Stěžejní metoda práce Delfská je rozdělena do dvou fází. První fáze 

spočívala ve vytvoření dotazníku a provedení dotazníkové sondy. Po ukončení 

dotazníkové sondy bylo provedeno zhodnocení získaných výsledků a vytvoření 

otázek pro experty (viz příloha č. 12). Prvotním úkolem tohoto kroku je potvrzení 

získaných výsledků z podniků a upřesnění vzniklých otevřených otázek. Jak již 

bylo zmíněno v podkapitole 5.1, bylo vybráno 5 osob, které se podílely na 

expertním dotazování. Expertní dotazování probíhalo v průběhu měsíce září, října 

a začátkem listopadu 2010 bylo ukončeno. Expertní dotazování probíhalo ve dvou 

kolech. Experti byli v prvním kole dotazováni a následně byly vyhodnoceny 

výsledky a rozeslán souhrnu výsledků zpět těmto expertům. Ty se k tomu měli 

opět vyjádřit, zda souhlasí s vyhodnocením, nebo by popřípadě chtěli změnit svůj 

původní názor. Po ukončení celého tohoto procesu došlo ke shrnutí výsledků. 

Tímto byla delfská metoda ukončena. 

Následně došlo k syntéze všech výsledků (dotazníková sonda a expertní 

dotazování), vyhodnocení hypotéz a k formulaci závěrů práce. 
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6. Analýza získaných výsledků  

V následující kapitole jsou prezentovány výsledky prováděného průzkumu 

v oblasti transnacionálních podniků. Nejprve jsou prezentovány výsledky 

dotazníkové sondy, které vycházejí ze souboru odpovědí 42 respondentů. Analýza 

výsledků dotazníkové sondy je rozdělena do tří částí. V první části se zabývám 

strukturou respondentů (typy firem, země, kde sídlí mateřská společnost, počet 

filiálek), ve druhé části se zabývám reakcí na otázky ohledně 

konkurenceschopnosti podniku a ve třetí části virtuální integrací a virtualizací. 

Následně jsou na základě dotazníkové sondy sestaveny otázky pro experty 

v dané oblasti. Jsou vyhodnoceny závěry těchto expertů a jsou formulovány 

závěry práce s nastíněním možných přínosů pro teorii, praxi a vědu a výzkum. 

 

6.1 Výsledky dotazníkové sondy 

Jak již bylo zmíněno výše, dotazníková sonda je rozdělena do tří částí (viz 

Rozbor dotazníku, podkapitola 4.13). Jednotlivé části dotazníku navazují i na dílčí 

cíle disertační práce, kdy se snažím ověřit poznatky získané z teorie, že 

transnacionální podniky vytvářejí pobočky v zahraničí, dochází mezi nimi 

k přesunu zdrojů a informací, jsou pod vlivem mateřské společnosti 

a v neposlední řadě se snažím ověřit, zda dochází k posílení prvků konkurenčního 

potenciálu (identity, integrity, suverenity a mobility) a zda je naplněn i nový pilíř 

transnacionálního podnikání, který autorka disertační práce přidává a tím je 

podnikání ve virtuálním prostoru (neboli se stupněm virtuality). 

 

6.1.1 Struktura respondentů 

Pro identifikaci struktury respondentů byly zvoleny otázky o zařazení 

firmy dle NACE, o typu společnosti (mateřská, dceřiná apod.), o umístění 

mateřské firmy, o počtu filiálek. 

 

1. Otázka: Společnost, ve které působíte je v pozici? 

Z hlediska typu společnosti 88 % firem patří do skupiny dceřiná 

společnost a 12 % podniků se zařadilo do pozice partnerské společnosti. Viz graf 

č. 2. 
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Graf č. 2 Rozdělení společností 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Společnosti působící v Moravskoslezském kraji mají své mateřské nebo 

partnerské společnosti v jiných zemích. Zajímavým poznatkem zejména 

z hlediska sociálních a kulturních odlišností je zjištění, která země má v MSK 

nejvíce filiálek.  

2. Otázka: Kde sídlí Vaše mateřská, popř. partnerská společnost? 

Rozdělení respondentů, bylo provedeno, dle sídla mateřské společnosti. 

Ze všech získaných odpovědí má 31 % oslovených podniků sídlo v Německu. 

Dalšími nejčastěji uváděnými zeměmi, kde sídlí mateřská společnost a které se 

vyskytují v dotazníku, jsou Švýcarsko (11,9 %); USA (9,5 %) a Nizozemí (7,1 

%). Tím se potvrzují i závěry agentury ČEKIA, která prováděla výzkum v rámci 

celé České republiky a dospěla k závěrům, že největšími zahraničními vlastníky 

v ČR jsou Nizozemci, Němci a Rakušané. 

Pokud vezmeme v úvahu absolutní četnost, tak Německo zvolilo za 

mateřskou nebo partnerskou společnost 13 respondentů, z toho 76,9 % uvedlo, že 

v ČR působí dceřiná společnost a 23,1 % uvedla, že v ČR je partnerskou 

společností. Výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 19 (Příloha č. 15). 

Výsledek, že v rámci MSK jsou zastoupeny nejvíce německé společnosti, 

není překvapivý. Je to dáno i historickým hlediskem. V rámci socio-kulturního 

hlediska jsou německé firmy České republice velmi blízké, je to příhraniční 

soused, a proto zde nepanují velké kulturní rozdíly. Základní rozdíl je ve 

specifických rysech. Němci kladou velký důraz na dochvilnost, preciznost 

a dodržování základních společenských a kulturních norem.  
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Dále můžeme potvrdit toto zjištění i z dalších dostupných zdrojů52, kde se 

potvrzuje zjištění získané dotazníkovou sondou, a to: Transnacionální společnosti 

sídlí z 90% ve vyspělých státech západní Evropy, východní Asie a Severní 

Ameriky, ze 7 % v rozvojových státech a ze 3 % v transformujících se 

ekonomikách. Největší podíl mateřských společností je v Německu (20 %). 

Naopak dceřiné společnosti (pobočky, filiálky) se nachází ze 40 % ve vyspělých 

státech, z 25 % v rozvojových státech a ze 30 % v postkomunistických zemích. 

Zatímco poměr v rozložení sídel nadnárodních společností se téměř nemění, 

pouze se zmenšuje počet společností, lokalizace poboček se v průběhu přelomu 

druhého a třetího tisíciletí postupně měnila. V současné době dochází k přesunu 

sídel poboček ze zemí střední Evropy do jihovýchodní Asie, především Číny. 

Jednotlivé mateřské společnosti se dle všeobecných úvah v literatuře snaží 

rozvětvit své portfolio činností a rozmístit výrobu tak, aby pro mateřskou 

společnost byla optimální. Společnosti se snaží nalézt harmonizaci jejích dílčích 

článků, čímž mohou být následně realizovány synergické efekty (synergie je jev, 

kdy součet efektů částí je obvykle odlišný od efektu celku)53. 

3. Otázka: Počet filiálek umístěných v zahraničí? 

Otázka č. 3 je spjata s otázkou č. 4, která nám již specifikuje, kolik 

poboček má společnost v zahraniční. Toto nám naplňuje pilíř transnacionálního 

podniku o jednotkách umístěných v zahraničí. 

Celkově z počtu odpovědí vyplynulo, že nejčastěji má mateřská společnost 

1 až 5 (35,7 % odpovědí) filiálek, avšak dalších 31% respondentů udalo počet 

filiálek od 6 do 20. 4,8 % respondentů uvedlo, že firma má více jak 60 filiálek po 

celém světě (viz graf. č. 3). Dle datového třídění druhého stupně můžeme 

konstatovat, že v rámci počtu filiálek od 1 do 5 dochází k vzájemnému přesunu 

zdrojů a k propojení pomocí informačních technologií, ze 73,3 %. 

Pokud se zaměříme na čísla, tak lze konstatovat, že počet poboček 

zahraničních firem se neustále rozrůstá. Bylo tomu i v období krize. Jako příklad 

můžu uvést franchisingové společnosti (patřící do kategorie transnacionálních 

podniků). Největší franchisingové řetězce působící v Česku se za poslední tři roky 

téměř zdvojnásobily. V průběhu předchozích tří let se počet provozoven osmi 

největších franšízových řetězců v ČR zvýšil z 381 na 688. Franchisingové sítě tak 

                                                 
52 Např. ČERBA, Otakar. Geografie výroby, 2004 součást souboru Databázové systémy GIS 
53 MIKOLÁŠ, Z. A KOL. Podnikání a synergie. 1. vydání. Ostrava: Repronis, 2002. 85 s. ISBN 
80-7329-025-1. 



rostly i v době krize v

franchisingu (ČAF) ve spolupráci

Graf č. 3 Počet filiálek mate

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4 Počet filiálek mate

Zdroj: vlastní zpracování 
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et filiálek mateřské společnosti umístěných v zahraničí

Forma umístění na území ČR 

Transnacionální podnik může dle definice vzniknout jako dce

ůzných způsobů. V rámci Moravskoslezského kraje bylo 

ováno, jakou formu vstupu na trh si daný podnik vybral, tzn., zda koupil již 

, nebo si je pronajímá, zda vybudoval podnik na zelené louce 

ekonomice je trend budovat podniky vstupující na trh na zelené 

 dotazníku, kdy 47,6 % dotázaných podniků odpov

že podnik byl vybudován na zelené louce. Z dotázaných firem 19 % p

ze (viz graf. č. 5). 

Podniky, které staví svou firmu na zelené louce, jsou v MSK 
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průmyslových zón v kraji se pohybuje kolem 74 %.

podpora vzniku technologických park

začínají orgány místní správy upozor

postaveny a již neslouží pro svou p

„Cílem regenerace je zvýšit p

kdy mohou přímo soutě

zrekultivovaných areálů

veřejného sektoru pomůže snížit zbyte

louce, které jsou 

V Moravskoslezském kraji

z hlediska výsledku dotazníku, kde s

zelené louce, měl Moravskoslezský kraj více nabízet firmám

názvem brownfields. 

Graf č. 5 Umístění podnikatelské jednotky na území MSK bylo realizováno 
formou 

Zdroj: vlastní zpracování 

6. Otázka: Klíčové zdroje pro vstup do 
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Česká republika se snaží p

činnost. Stejné je to i na území M

nálepku „těžkého průmyslu“

                                        
55Průmyslové zóny v MSK. [online]. [cit. dne 14 .4. 2010]. Dostupné na www: 
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/prumyslove_zony.html
56 Brownfields (angl. hně
s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby
zóny. Vyznačují se často ob
krádeže kovů) a ekologickou zát
a kulturně cenné budovy včetně
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kraji se pohybuje kolem 74 %.55 Dnes, byť nadále trvá 
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oblastí podnikání. Moravskoslezský kraj se snaží rozvíjet partnerství s vysokými 

školami a podporovat působení zahraničních firem v tomto regionu.  

Po dotázání na klíčový faktor umístění podniku v Moravskoslezském kraji 

odpovědělo 25,3 % respondentů (21 podniků), že nejvíce je přilákala blízkost 

zdrojů, levná pracovní síla dosáhla 21,7 % (Moravskoslezský kraj zaostává 

v průměrné mzdě o 2000 Kč vůči průměru České republiky). Viz graf č. 20 

Příloha 15. 

Další významný podíl zde hraje ekonomický vývoj a umístění „v srdci 

Evropy“. Zde hraje důležitou roli propojení sousedících regionů, zejména blízkost 

Polska a Slovenska. U některých firem je zde silná vazba napojení na sousední 

regiony. Příkladem je firma HMMC, která úzce spolupracuje se sesterskou firmou 

KIA Žilina (SR) a dochází zde k vzájemnému „propojení“ výrobních programů. 

Významnou roli zde jistě hraje i železniční propojení a vznik rychlostní silnice, 

které napomáhají vzájemnému napojení těchto oblastí. 

7. Otázka: Hodnocení struktury respondentů dle oboru působnosti. 

Základní hodnocení struktury respondentů je rozděleno dle dělení NACE. 

Z oslovených podniků odpovědělo 9 podniků, že jsou zařazeny do oblasti 

„Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení“ 

a 8 podniků, které patří do „Výroba elektrických zařízení“. Většina podniků, které 

zodpověděli dotazník, patří do oblasti zpracovatelského průmyslu.  

Ostatní zastoupení viz graf č. 6. Z hlediska dotazníkové sondy tedy většina 

podniků patří do zpracovatelského průmyslu, je to dáno zejména tím, že po fázi 

destrukce často neperspektivních výrob se začaly utvářet předpoklady pro 

pozvolné strukturální změny, jež jsou, stejně jako ve vyspělých ekonomikách, 

založeny na technologických a organizačních přeměnách  vedoucích ke zvýšení 

produktivity práce a v konečném důsledku i konkurenceschopnosti českých 

podniků. Dochází k určitému mírnému nárůstu podílů průmyslu ve struktuře 

ekonomiky. Průmysl Moravskoslezského kraje v současné době hraje ve struktuře 

ekonomiky tohoto kraje velice významnou úlohu. Moravskoslezský kraj je 

zároveň ekonomikou velkých firem, kterým  dominuje obory hutnictví, těžby, 

strojírenství a automobilový průmysl. Uvedené obory se však nacházejí ve značně 

odlišné situaci. Řada firem (zejména velkých) nadále prochází významnými 

strukturálními změnami. Dá se říct, že pro Moravskoslezský kraj (dále MSK) 

představuje silný rozvojový potenciál zejména automobilový průmysl. Po 

příchodu společnosti HMMC, jejích dodavatelů a dalších výrobců komponentů je 
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MSK velmi silně vtažen do globálních struktur transnacionálních společností 

automobilového průmyslu. To dle mého názoru představuje významnou 

příležitost, která spočívá v kvantitativním posunu MSK v rámci globálních 

řetězců automobilového průmyslu. Je možno konstatovat, že řídící jednotky 

společností je možné přesvědčit o výhodách místního prostředí pro realizaci 

různých typů aktivit. Je zde možná i vazba na místní znalostní pracovníky 

a vybudované sítě spolupráce (např. firmy Visteon, Continental apod.) 

K rozvoji dle pozorování dochází ale i v jiných oborech a to zejména se 

zaměřením na IT technologie. 

Graf č. 6 Rozdělení respondentů dle NACE CZ 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnocení dle NACE se provádí i statisticky na základe hrubé přidané 

hodnoty. Největší hrubou přidanou hodnotu má zpracovatelský průmysl, který je 

i nejvíce zastoupen v dotazníkovém šetření viz tab. 37, Příloha č. 15. 

8. Otázka: Podíl mateřské (partnerské) společnosti v podnikatelské 

jednotce? 

Tato otázka je směrodatná pro potvrzení pilíře transnacionálního podniku 

o kontrolním vlivu mateřské společnosti. K potvrzení kontrolního vlivu mateřské 

společnosti v podnikatelské jednotce bylo nutné zjistit, jaký podíl mají mateřské 

společnosti u jednotlivých dotazovaných poboček. Odpověď na tuto otázku je 
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Graf č. 7 Podíl mateřské spole

Zdroj: vlastní zpracování 
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rodatná pro potvrzení hypotézy č. 2. Každá mateřská společnost se snaží 

lit své portfolio, aby v případě nezdaru nepřišla o vynaložené investi

edky. U transnacionálních podniků se předpokládá, že mateřská spole

má kontrolní vliv nad dceřinou společností, tzn., že vlastní více jak 50

dotazníku se nejčastěji objevila odpověď, že mateřská spole

100% podnikatelské jednotky. Tato odpověď tvořila 83,3

. Vzhledem k podstatě transnacionálních firem byl tento výsledek 

edky jsou zahrnuty v grafu č. 7.  
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21 až 40%

41 až 60%

61 až 80 %
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Moravskoslezský kraj je velmi různorodý, prošel si přeměnou, která se týká 

i změny struktury podniků, které zde působí. Na základě pozitivního vztahu ke 

snaze o posun kraje kupředu se otevřely možnosti spolupráce s globálními řetězci, 

tedy i s transnacionálními firmami. Působí zde značné množství podniků se 

zahraniční účastí. I to je jeden z důvodů, proč byl Moravskoslezský kraj pro 

dotazníkovou sondu zvolen. V disertační práci se zajímám o strukturu těchto 

podniků, tzn., v jaké oblasti působí a jaký je jejich vztah s mateřskou, popř. 

partnerskou společností. Dále mě zajímá, co je důvodem vstupu do MSK. 

 

6.1.2 Konkurenceschopnost transnacionálních podniků 

Otázky týkající se konkurenceschopnosti jsou v dotazníku pokládány 

v souladu s modelem IDINMOSU. Model IDINMOSU (Mikoláš, 2005) nabízí 

nové pojetí konkurenceschopnosti, kde výraznými složkami konkurenčního 

potenciálu jsou identita, integrita, mobilita a suverenita. Tyto složky jsou 

podstatné i pro transnacionální podniky, kde je třeba zjistit, jak jsou ovlivňovány 

mateřskou společností, zda si vytváří svou vlastní identitu, nebo pouze přebírají 

identitu mateřské společnosti. 

9. Otázka: Strategická rozhodnutí a stanovení vize 

Strategická rozhodnutí a vize společnosti jsou dle 59,5 % respondentů 

realizována v kooperaci s mateřskou společností, což se ve výsledku jeví, jako 

polycentrický model, tzn., že firma se snaží o to, aby byla akceptována místním 

trhem. Toto je vidět i na příkladu, kdy např. HMMC uzpůsobuje své automobily 

požadavkům evropského trhu, které jsou jiné než požadavky trhu asijského. „Na 

druhém místě“ označilo nejvíce podniků možnost, že strategická rozhodnutí jsou 

direktivně určena mateřskou společností 23,8 % (etnocentrický model). Dalších 

16,7 % podniků uvedlo, že jejich rozhodnutí jsou samostatná, tedy nejsou závislá 

na mateřské společnosti. Předpokladem je, že společnost vnímá vize a cíle 

mateřské společnosti, ale rozhoduje se samostatně dle podmínek místního trhu 

(geocentrická a částečně regiocentrická forma). Odpověď, že strategická 

rozhodnutí jsou tvořena v kooperaci s partnery, nezvolil žádný respondent. (viz 

graf č. 8) 

U polycentrického modelu, který vyšel v této sondě nejlépe, je třeba 

zamýšlet se nad jeho definicí, tzn., klíčoví manažeři jsou místní lidé orientující se 

nejlépe v místních zvyklostech. Zde na základě pozorování tomu u většiny 



podniků tak je, ale některé spole
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ěkteré společnosti mají klíčové manažery ze zahrani

eský manažer se zodpovídá ze svých rozhodnutí zahraničnímu manažerovi,

n. Nemyslím si však, že platí další podmínka a to, že informace jsou 

eny na komunikaci zdola nahoru. Myslím si, že ve většině firem funguje 

rný tok informací, kdy místní podnikatelské jednotky moho

 strategických rozhodnutích, ale nejvíce informací jde 

ské společnosti. Další podmínkou polycentrického modelu je, 

nosti jsou bez vzájemného informačního propojení. Pokud bych 

tímto tvrzením souhlasila, tak bych popřela podstatu disertač

transnacionálních podniků, kde předpokládám, že dochází k vz

propojení tedy integraci a sdílení zdrojů a potenciálů. Mým závěrem je tedy 

rámci této otázky, že je obtížné specifikovat a přesně nadefinovat vztah 

iné společnosti, a že se současným vývojem technologií dochází 
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podnikatelská jednotka přebírá identitu mateřské společnosti, a zda vytváří svůj 

obraz ve virtuální realitě. 

Tabulka č. 11 Charakteristika identity 
ID

EN
TI

TA
 

Idea   

design značka firmy (goodwill) 

  známost podniku 

  prestiž podniku 

místo  Umístění podnikatelské jednotky 

rituály účast v programech na omezení 
plýtvání energií, snížení znečištění 
ovzduší apod. 

Jednání se zákazníkem, kultura 
společnosti 

  účast v místních institucích 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina respondentů se vyjádřila, že přebírá identitu mateřské společnosti 

v plném rozsahu. Znamená to, že přebírají identifikační znaky společnosti (logo, 

prestiž společnosti, známost společnosti). Každá podnikatelská jednotka přebírá 

určitý „rating“ společnosti neboli ohodnocení zákazníků. Mateřská společnost 

předává dceřiné společnosti určitou podnikovou kulturu. Určuje způsob jednání. 

Častým úkazem bývá u společností společný systém jednání se zákazníkem, 

zaslání zaměstnanců na stáž do zahraniční pobočky, popř. do mateřské 

společnosti; jednotný účetní systém; systém reklamací a jiné. Odpovědi 

z dotazníkové sondy lze nalézt v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12 Identita podniku 

Identita relativní 
četnost 

průměrná 
hodnota 

modus medián rozptyl 

Podnikatelská jednotka si 
vytváří vlastní identitu bez 
ohledu na mateřskou 
společnost 

30,98% 3,45 2 4 1,53 

Podnikatelská jednotka 
přebírá identitu mateřské 
společnosti v plném 
rozsahu 

32,69% 3,64 5 4 1,32 

Podnikatelská jednotka 
vytváří svůj obraz ve 
virtuální realitě 

36,32% 4,05 5 4 1,23 

Zdroj: vlastní zpracování 
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11. Otázka: Integrita podniku 

Integrita je v podniku dána zejména soudržností. Integrita byla 

v dotazníkové sondě definována směrem k zaměstnancům, zda sdílí vize nebo cíle 

společnosti. Integrita je sladění zájmu zaměstnanců s celopodnikovými záměry. 

Zároveň je nezbytné, aby si zaměstnanci udržovali vlastní integritu.  

Tabulka č. 13 Charakteristika integrity 

INTEGRITA identifikace pracovníků s podnikovými cíli 
a strategiemi 

  

propojenost funkcí a systémů uvnitř řetězce 
transnacionálního podniku 

stupeň 
propojenosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

V dotazníkové sondě uvedli respondenti, že sdílí vize a cíle jak mateřské 

společnosti, tak podnikatelské jednotky (viz tab. č. 14). Tato odpověď navazuje na 

identitu společnosti, kdy se zaměstnanci ztotožňují s jednáním společnosti, s jejím 

vystupováním navenek. Z pozorování, které bylo provedeno, a se setkání se 

s různými osobnostmi pracujícími v podnicích v průběhu doktorského studia byla 

integrita k podniku pozorována u zaměstnanců společnosti Kofola. Tato 

společnost je řazena mezi regiocentrické společnosti, zaměřuje se na trh 

nejbližšího okolí a místní. Při přednášce personálního ředitele a následně z 

rozhovoru se zaměstnanci vyplynulo, že pracovní podmínky v této společnosti 

nejsou tak lukrativní, jako v jiných velikostně srovnatelných společnostech, ale 

zaměstnanci pociťují jakousi hrdost pracovat v této společnosti a prezentují se 

i navenek jako „kofoláci“. Myslím si, že to je vhodný příklad integrity v podniku. 

Tabulka č. 14 Integrita podniku - sdílení cílů a vizí 

Integrita – sdílení cílů a vizí 
relativní 
četnost 

průměrná 
hodnota mod med rozptyl 

Vaší podnikatelské jednotky 36,84% 4,17 5 5 1,186 

mateřské společnosti jako 
celku 35,37% 4,00 5 4 0,857 

ve spojení s obchodními 
partnery 27,79% 3,14 3 3 1,170 

Zdroj: vlastní zpracování 

V podnicích tedy dle mého názoru dochází k silnému propojení identity 

s integritou a vzájemnému ovlivňování se těchto dvou konkurenčních potenciálů. 

U respondentů byla významná i odpověď sdílení vizí a cílů s obchodními 

partnery. Toto je možné chápat ve spojení s organizační strukturou 

transnacionálního podniku, kde dle hledání na webových stránkách společností, 
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které byly dotazovány, jsem zjistila, že často všechny podniky patřící 

k transnacionální společnosti sdílí stejné webové stránky pouze s jazykovou 

mutací. 

12. Otázka: Mobilita 

U transnacionálních firem je předpoklad, že jsou vysoce mobilní, mají 

k dispozici dostatek finančního kapitálu a ten jim k přesunu zdrojů, informací, 

lidí, ale i celých komplexů výrob výrazně pomáhá. Pro oblast mobility je 

významné i získání relevantních a včasných informací, které jim pomohou 

k reakci na změnu. 

Tabulka č. 15 Charakteristika mobility 

MOBILITA plánování napříč celým řetězcem 
s přihlédnutím k využití všech zdrojů 

  

schopnost reakce na vnitřní a vnější změny  rychlost přemístění zdrojů 
a potenciálů 

Zdroj: vlastní zpracování 

V odpovědích (viz tab. č. 16) bylo možné vyznačit možnosti, že reaguje 

samostatně bez ohledu na mateřskou společnost; reaguje na změny na trhu pouze 

v povolených mezích mateřské společnosti; reaguje ve spojení s obchodními 

partnery. Nejčastější odpovědí bylo, že podnikatelská jednotka reaguje na změny 

na trhu v rámci povolených mezí mateřské společnosti. To znamená, že mateřská 

společnost chce mít přehled o dění v rámci podnikatelské jednotky. Je to dáno 

i tím, že mateřská společnost u většiny dotázaných podnikatelských jednotek 

vlastní 80 – 100% podíl. 

Tabulka č. 16 Mobilita - reakce na změnu 

Mobilita – reakce na změny je: 
relativní 
četnost 

průměrná 
hodnota mod med rozptyl 

samostatně bez ohledu na 
mateřskou společnost 32,93% 3,24 2 3 1,943 

pouze v rámci povolených mezí ze 
strany mateřské společnosti 34,87% 3,43 5 3 1,578 

ve spojení s obchodními partnery 32,20% 3,17 3 3 0,996 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zajímavé je ovšem pozorovat, že odpovědi na otázku byly značně 

obdobné, z toho můžeme usoudit, že společnost se pro změnu rozhoduje 

i v souvislosti se spojením s obchodními partnery. V MSK je vidět, že zahraniční 

(transnacionální) společnosti, které sem vstupují, s sebou přivádějí i své 

dodavatelské společnosti, tudíž své partnery. Z toho by se dalo usoudit, že zde 
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dochází k vzájemné integraci těchto společností. Výměna znalostí, informací 

a jejich integrace probíhají prostřednictvím komunikačních technologií. Tím jsou 

odstraněna omezení času a prostoru, která vznikají u klasických podniků. 

Mobilita podniku je označována jako schopnost rychle reagovat na změny 

v podnikatelském prostředí. Mobilitu charakterizujeme jako schopnost a možnost 

reagovat na změny uvnitř i vně firmy. (Mikoláš, 2005) 

Vzhledem k charakteru transnacionálního podniku, který vzniká s cílem 

rychlého vystižení podnikatelské příležitosti, nabývá mobilita na významu. Podle 

toho, jak je transnacionální podnik pružný, jak rychle dokáže reagovat, měnit svou 

organizační strukturu, dosahuje úspěšnosti. Mobilita souvisí s pojetím času 

a prostoru. Vzdálenost mezi jednotlivými členy transnacionálního podniku, je 

často měřena pomocí času, který je potřebný k tomu, aby byla jedna součást 

převezena (dopravena) z jednoho podniku do druhého. Často dochází ke 

slaďování časů na pracovištích u jednotlivých podniků a to tak, že jsou na 

pracovištích umístěny ciferníky s časy na jiných pracovištích. Lépe je pak 

dosaženo sladění výrobních procesů včetně logistiky mezi podniky.  

13. Otázka: Znáte své nejbližší konkurenty v oboru? 

Základním předpokladem u transnacionálních podniků je znát své nejbližší 

konkurenty. Na otázku, zda podniky znají své nejbližší konkurenty, odpovědělo 

100 % respondentů ano. 

14. Otázka: Počet konkurentů, kteří vás nejvíce ohrožují 

Dovolím si tvrdit, že v dnešním turbulentním světě není podnik, který by 

neměl konkurenci. Pokud ji nemá dnes, tak již zítra se někdo pokusí ho napodobit. 

Podniky, proto sledují své konkurenty a snaží se predikovat jejich reakce. 

V dotazníkové sondě nejčastěji podniky uvádějí, že je v jejich okolí ohrožuje 6 až 

10 konkurentů. Tuto odpověď zvolilo 40,5% podniků. Druhá nejčastější odpověď 

byla, že tento počet je 0 až 5 konkurentů (viz graf č. 9). 

  



Graf č. 9 Počet nejbližších konkurent

Zdroj: vlastní zpracování 

15. Myslíte si, že Váš soupe

V rámci dotazníkového šet

dotázaný podnik myslí, že jejich 

dotázané podniky myslí, že tuto možnost konkurence má. Následovala otázk

16. Otázka: zda dotázaný podnik sleduje aktivity svých soupe

Vyhodnocení této otázky dosáhlo stejné výsledky jako

(viz tab. č. 17).  

Tabulka č. 17 Sledování konkurence

Myslíte si, že Vás soupeř má možnost sled

ano 

ne 

Sledujete Vy aktivity svých soupeřů?

ano  

ne 
Zdroj: vlastní zpracování 

Je možné polemizovat nad r

zamyšlení se nad otázkou, pokud se podniky sledují navzájem, 

reagují na své kroky na trhu. V

podniky by měli zahrnout reakci konkurence do svých zám

Montgomery tvrdí, že množství prom

riziko chybného odhadu

krok, který společnost uč

                                        
57 Moderní řízení, Předpovězte reakci konkurenta, p
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et nejbližších konkurentů 

Myslíte si, že Váš soupeř má možnost sledovat Vaše aktivity?

V rámci dotazníkového šetření byla položena další otázka a

dotázaný podnik myslí, že jejich konkurent sleduje jeho aktivity. Z

dotázané podniky myslí, že tuto možnost konkurence má. Následovala otázk

dotázaný podnik sleduje aktivity svých soupeřů

Vyhodnocení této otázky dosáhlo stejné výsledky jako u předchozí otázky

Sledování konkurence 
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riziko chybného odhadu. Vyplývá z toho, že ačkoliv konkurent zná strategický 

nost učinila, může se rozhodnout na ně nereagovat vů
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může nastat možnost, že aktivity soupeře zasahují do více aktivit dané 

společnosti, a proto se konkurent necítí ohrožen.  

Myslím si, že podniky, by měli sledovat aktivity svých soupeřů a pokud 

jsou schopni, tak na stěžejní kroky reagovat. Nemyslím si, že by měl podnik 

reagovat na každý krok konkurence, dle mého názoru to není ani možné. 

17. Otázka: je pro Vás reakce na kroky konkurence prioritou 

V dotazníku jsem se zeptala podnikatelských jednotek, zda je pro ně 

reakce na kroky konkurence prioritou. Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo, 

že podnik reaguje recipročně. Reciproční reakce je chápána jako reakce ex post. 

Konkurence sníží cenu a my ji snížíme také. Tato reakce, je výsledkem toho, že se 

podnik např. o inovaci konkurenta nedozvěděl s předstihem. Podnik proto vždy 

zváží, zda reakci provede, nereaguje ve všech případech zaznamenané změny 

u konkurenta. V dotazníku 33,3 % respondentů odpovědělo, že reaguje na každou 

změnu u konkurenta. Tato odpověď je překvapivá vzhledem k faktu, že ve většině 

případů podnik nemá šanci zaregistrovat všechny kroky konkurence. Nejčastěji si 

všimne velkých změn, ale malé jsou přehlédnuty. 

Odpověď, že si mohou dovolit ignorovat iniciativy konkurence, zvolilo 

16,7 % respondentů. Tato odpověď přichází v úvahu u typu podniků, které mají 

„plno práce“ (např. zavádějí nový výrobek na trh, dělají reklamní kampaň, 

otevírají novou pobočku, snaží se o optimalizaci nákladů). Reakce na změnu 

u konkurenta by ovlivnila dosavadní činnost podniku. Náklady spojené s reakcí na 

chování konkurenta totiž mohou být vyšší, než pokud bude reakci ignorovat. Další 

možnost je, že podnik má natolik stabilní postavení na trhu, že se necítí být 

ohrožen. (viz graf č. 21, Příloha č. 15) 

Odpověď „nereagujeme na změnu konkurence z důvodu nedostatku 

času“ zvolilo 7,1 % respondentů. Dle mého názoru se jedná o typ podniků, který 

má složitější organizační strukturu a reakce na konkurenci by znamenala složitý 

postup, popř. i změny v organizaci. Manažeři mají často zavedené své postupy 

a nechtějí od nich upustit. Další možností je, že ohrožení může cítit pouze malá 

filiálka, která na reakci potřebuje souhlas mateřské společnosti a vzhledem 

k tomu, že mateřská společnost se necítí být ohrožena, tak nereaguje a považuje 

reakci za „ztrátu času“.  

Dva podniky dokonce vyznačily odpověď, že reakce na změnu konkurenta 

pro ně znamená ztrátu peněz a chaos. Pokud se podnik cítí být silný, může dospět 

k názoru, že plní své plány na 100 %, podíl na trhu má v plánovaných mezích, 
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necítí se být ohrožen, věnuje se pouze své činnosti a reakce na změnu 

u konkurenta považuje za ztrátu peněz (zejména vložených nákladů). 

Dalším důvodem nereagování může být skutečnost, že daný podnik vlastní 

know-how, popřípadě patent nebo licenci k určitému konkurenčnímu produktu 

a s rostoucí konkurencí roste sám. 

Tyto odpovědi (ot. 13 – 17) potvrzují mé závěry, že podnik by měl 

sledovat své konkurenty, a vzhledem k počtu do 10 podniků, které mu konkurují, 

je reálné to sledovat. 

18. Otázka: Zabýváte se novými technologiemi 

Společná integrace nutí podniky zabývat se novými technologiemi ať již 

komunikačními nebo informačními, které urychlí jednotný proces výrobního 

programu. Z oslovených respondentů se 85,7% zabývá novými technologiemi. 

Tyto technologie jsou získány různými způsoby. 

19. Otázka: Nové technologie získáváte 

Převážně jsou nové technologie získány z vlastních vývojových center 

firem. Většina transnacionálních podniků má své vlastí vývojové centrum. Toto 

vývojové centrum bývá jednotné pro všechny podnikatelské jednotky. Příkladem 

může být opět společnost HMMC, která má dceřinou společnost v České 

republice, ostatní pobočky jsou rozmístněny po celém světě a vývojové centrum 

pro všechny tyto společnosti je v Německu, nyní má nově vytvořeno vývojové 

centrum v Indii.58 Odpovědi na otázku viz graf č. 10. 

Graf č. 10 Nové technologie jsou získány formou 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
58 Zdroj informace o společnosti HMMC + exkurze ve společnosti 
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jiné



 

- 107 - 
 

Další významný podíl má spolupráce s vědeckotechnologickými parky. 

V Ostravě vznikl vědeckotechnologický park59 v roce 2003. 

Možnost spolupráce s vysokými školami zvolilo 10 % oslovených 

respondentů. 10 % respondentů vybralo možnost „jiné“, kde se nejčastěji 

objevovala možnost nákupu technologií od jiných firem. Firmy si kupují patenty 

a licence, které potřebují pro svou výrobu. 

 

Shrnutí druhé části dotazníkové sondy 

Vzhledem k výsledkům dotazníkové sondy je zajímavé, že všichni 

respondenti odpověděli, že jejich podnik zná své nejbližší konkurenty, téměř z 98 

% sledují aktivity svých soupeřů, ale jenom z 33 % reaguje na změnu konkurence 

a  38 % podniků reaguje recipročně. Transnacionální podnik tedy sleduje svou 

konkurenci a vždy zvažuje, zda je pro něj vhodné reagovat na změny 

u konkurence, vzhledem k relativně malé konkurenci, nejčastěji 1 až 5 firem, je 

nutné zohlednit všechny možnosti a důsledky těchto strategických rozhodnutí. 

Pokud to ale sečteme, tzn,. reakce na kroky konkurence probíhá, tak podniky ze 71 

% reagují na kroky konkurence, zde je patrné, že podniky se snaží neustále držet 

krok s konkurencí a být lepší. Tomu napovídá i odpověď na otázku, že 62% 

podniků má vlastní vývojové centrum, kde se snaží získávat nové technologie 

a snaží se je získávat různými způsoby. 

V dotazníkové sondě jsou důležité i odpovědi týkající se konkurenčních 

potenciálů a to identity, integrity, mobility a suverenity. U otázek souvisejících 

s modelem IDINMOSU je zajímavé zjištění, že strategická rozhodnutí 

transnacionálních podniků jsou realizována v kooperaci s mateřskou společností 

a tudíž, že převládá polycentrický model vztahu mateřská a dceřiná společnost. 

Jak je uvedeno v textu tato otázka bude dále diskutována s experty, protože dle 

literatury se uvádí, že většinou jde o plnění strategických úkolů určených matkou. 

Vzhledem k předpokladům, které jsou uvedeny v práci (že mateřská společnost 

direktivně určuje směr dceřiné společnosti), je tento výsledek překvapivý. Jak již 

bylo zmíněno, je třeba dále rozlišit, v jakých mezích dovoluje mateřská společnost 

svobodu rozhodování dceřiné společnosti, aby neoslabila transnacionální podnik 

                                                 
59 Vědecko-technologický park představuje účinný nástroj rozvoje podnikání a zaměstnanosti 
v oblasti vyspělých technologií a jeho vznik byl inspirován desítkami úspěšných projektů 
v zahraničí a to doslova celosvětově. Zakladateli společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, 
a.s. jsou Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., VŠB-Technická univerzita 
Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě. 
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jako celek, a tím neohrozila konkurenceschopnost transnacionálního podniku 

celosvětově. 

Celkově lze shrnout, že každý transnacionální podnik by měl sledovat 

reakci konkurence (dle výsledků dotazníku se tak i děje), zároveň by měl zvažovat 

reakci na kroky konkurenta a to nejenom krátkodobou, ale zvažovat důsledky 

reakce v delším horizontu (např. 2-4let), aby se dokázal správně rozhodnout. 

Vzhledem k flexibilitě transnacionálních firem není tento krok jednoduchý. 

Dovolím si konstatovat, že konkurenceschopnost je pojem, se kterým se 

běžně setkáváme, nelze se mu vyhnout. Používají ho nejenom ekonomové, ale 

i politici či byznysmeni. Zatímco staticky se dá konkurenceschopnost definovat 

jako potenciál efektivnosti v daném okamžiku a čase, dynamicky má blízko 

k ekonomickému růstu, či k  flexibilitě. Relativnost konkurenceschopnosti je 

stěžejní bod, na který se často zapomíná. Jednoduše lze říci, že 

konkurenceschopnost je obrazem budoucí konkurenční výhody, která je 

determinována budoucí tržní situací v konkrétních politických, kulturních, 

sociologických a ekologických podmínkách. V podání pohledu mikroekonomie lze 

ovšem přirovnat konkurenceschopnost k prosperitě podniku, neboť 

nekonkurenceschopná firma na trhu dlouhodobě nepřežije. 

 

6.1.3 Virtualizace a virtuální integrace transnacionálních podniků 

Integrace transnacionálních podniků může mít různé formy. V rámci 

disertační práce se zaměříme na spolupráci v rámci obchodních partnerů. Pokud 

budeme předpokládat, že jeden podnik je nositelem určité ideje (záměru) bude si 

pro tuto činnost vybírat partnery a tím vznikne spojení (integrace). Subjekty 

(podniky) jsou zapojeny do projektu, aniž by to ovlivnilo jejich činnost a po jeho 

uplynutí se mohou zapojit do jiných projektů. Proto je důležité vybrat vhodného 

partnera a stanovit kritéria vhodného výběru. Při volbě kritérií pro výběr partnerů 

můžeme vycházet ze systémů pro hodnocení a výběru dodavatelů, kdy se naši 

partneři stávají dodavateli „služeb“, neboli subprocesů. 

20. Otázka: Spolupracujete na bázi systému? 

Častým jevem u dnešních společností je spolupráce na bázi systému, tzn., 

že firmy jsou vzájemně informačně propojeny a dodavatel sleduje online stav 

zásob svých zákazníků a sám rozhoduje o doplnění zásob. Jedná se 

o dodavatelsko - informační systémy (např. Tesco). 



U jiných společností toto propojení funguj

ve skladu dodavatele. Jakmile podnik provede objednávku v

systému dodavatele, dodavatel okamžit

produkty (viz příklad spole

Graf č. 11 Systémová spolupráce

Zdroj: vlastní zpracování 
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virtualizace dostává zcela novou podobu. Proto bylo mým úkolem charakterizovat 

podobu globálních organizací

podniků v globální seskupení firem vzájemn

informačních technologií. Tyto firmy jsou schopny reagovat na sou

turbulentní změny jak v oblasti ekonomické, tak
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čností toto propojení funguje na základě online objednávek 

ve skladu dodavatele. Jakmile podnik provede objednávku v informa

systému dodavatele, dodavatel okamžitě vyskladňuje a zasílá požadované 

íklad společnosti Brano group). 

stémová spolupráce 

 

Dle dotazníkového šetření (viz graf č. 11) 73,8 % respondent

spolupracuje se svými partnery na bázi systému (neboli vzájemného propojení 

turbulentním změnám, které nastávají v oblasti informa

technologií, je nutné zamýšlet se i nad integrací transnacionálních firem, tzn. 

jejich vzájemnému propojení s partnery a zároveň nad virtualizací podnik

Virtualizace ve spojení s transnacionálním podnikáním je jeho nezbytnou 

tí. Podniky reagují na podněty z  okolí a bez určitého stupně virtualizace

vzájemné integrace by neobstály na dnešním vysoce konkurenčním trhu.

Vysoká dynamizace transnacionálních podniků nám přináší různé otázky. 

 dotazníkového šetření jsem se snažila zjistit odpovědi na základní 

Globální pohled na svět již posledních 10 let poukazuje na to, že 

virtualizace dostává zcela novou podobu. Proto bylo mým úkolem charakterizovat 

podobu globálních organizací a jejich přirozenou cestu přeměny transnacionálních 

globální seskupení firem vzájemně komunikujících na základ

ních technologií. Tyto firmy jsou schopny reagovat na sou

oblasti ekonomické, tak i politické a přírodní. 
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Spolupráce na bázi systému
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ny transnacionálních 

 komunikujících na základě 

ních technologií. Tyto firmy jsou schopny reagovat na současné 



21. Otázka: prezentace na webu
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webových stránek dotazovaných firem) 

má ustálené webové stránky pro všechny zem
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prvků jako mateřská společ
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Graf č. 12 Oblast virtualizace

Zdroj: vlastní zpracování 
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ezentace na webu 

základním teoretickém textu je vysvětlen pojem virtualizace

. Cílem je zjistit, zda transnacionální podniky splňují alespo

 virtualizace, tzn., že se podnik prezentuje na internetu. 

dotazníku tato otázka byla prezentována, zda podnik vytváří sv

. Na tuto otázku většina respondentů odpověděla, že zcela ano. 

rámci doktorské práce tato odpověď byla dále zkoumána

ásti, kdy byly získávány kontakty na společnosti, které mají 

% získaných kontaktů na dané společnosti, bylo

% na základě kontaktů v rámci doktorského studia (exkurze 

u „kulatého“ stolu apod.) a 5 % kontaktů bylo získáno n

ení. Lze tedy konstatovat, že 90 % dotázaných podnik

čnost na webových stránkách.  

Tato prezentace na webových stánkách je dle vyhledávání (navštívení 

webových stránek dotazovaných firem) řešena dvěma způsoby. Za prvé

má ustálené webové stránky pro všechny země sjednoceny ve stejném duchu, 

jazykovými mutacemi. Za druhé, podniky využívají stejných grafických 

ská společnost, ale webové stránky jsou upraveny pro daný trh. 

dotazníku byly podniky dále vyzvány, aby uvedly své webové stránky

inilo pouze 54,8 % respondentů. Ostatní respondenti webové stránky 

neuvedli. Domnívám se, že tato skutečnost je způsobena zejména anonymitou, 

dotazníku napsáno, že výsledky nebudou nijak zneužity (viz p

jsou získávány pouze pro potřeby disertační práce, firmy se obávají 

poskytovat informace. Tyto zkušenosti potvrzují i ostatní kolegové

dotazníkové sondy viz graf č. 12. 
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22. Otázka: Prodáváte své výrobky elektronicky 

Druhý stupeň virtualizace se projevuje tak, že reálný podnik je doplňován 

virtuální částí. Ta může představovat doplněk k reálně provozované podnikové 

činnosti nebo je realizována pouze virtuálně. V dotazníku nás zajímalo, zda 

podniky provozují svou podnikovou činnost virtuálně (formou E-shopu). 81 % 

respondentů uvedlo, že nenabízí své produkty virtuálně. 

Opět dle vyhledávání bylo zjištěno, že většina dotazovaných společností 

prezentuje virtuálně zejména možnost spolupráce nebo nabízí vstup pro partnery 

společnosti. 

Tento výsledek odpovídá zaměření podniků, resp. odvětví. Vzhledem 

k tomu, že 21 % z respondentů odpověděla, že pracují v oblasti výroby kovových 

konstrukcí nebo ve zpracovatelském průmyslu, je možné předpokládat, že svou 

výrobu zaměřují především na individuální zakázky (potřeby zákazníků), a že tato 

výroba je velmi specifická. Zejména proto bude zřejmě těžké unifikovat produkt, 

který by bylo možné nabízet pomocí e-shopu. 

23. Otázka: Využíváte ke svému podnikání vizualizaci procesů? 

Třetí stupeň virtualizace má podobu plně dematerializovaného virtuálního 

podnikání. Vzhledem k napojení na projekt GAČR na kterém spolupracuji, byla 

otázka směřující do oblasti třetího stupně virtualizace formulována s ohledem na 

vizualizaci procesů, tzn., zajímalo mě, zda společnost využívá ke svému 

podnikání vizualizaci procesů, (neboli virtuální pojetí výroby - simulace) 

Rychlý rozvoj automatizace, výpočetní, informační a komunikační techniky spolu se zvýšenou 
otevřeností světových trhů a globalizací, posouvá nezbytnost inovací a technického pokroku do 
stále dalších výrobních oblastí. Zkvalitnit a zároveň zrychlit veškeré práce spojené s přípravou 
a realizací výroby i následných služeb přes celý životní cyklus výrobku nám umožňuje 
digitalizace. Simulace nachází své uplatnění v řadě praktických aplikací. Simulaci lze 
charakterizovat jako napodobování či reprezentaci chování celku jiným systémem. Model tedy 
představuje určitý vymezený úsek zkoumané reality, který může být velmi jednoduše upravován 
pro další zpracování. Simulační výpočty a virtuální modely reality lze úspěšně aplikovat 
v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a pomalu se tak stávají nezastupitelnými komponentami 
návrhu a analýzy komplexních systémů, vývojových postupů či testovacích aktivit. Obecně lze 
nasimulovat téměř jakýkoliv proces, lze tedy promítnout a zobrazit téměř jakoukoliv existující či 
neexistující skutečnost, systém či ideu. Tento nástroj je tedy možné využít nejen pro ověřování 
předpokládaných jevů, ale také pro odhad budoucího výskytu události či chování systému. Stále 
častěji nachází simulace své uplatnění také v oblastech výrobních, logistických či transformačních 
procesů a dokonce v oblasti modelování podnikových procesů z pohledu nákladových kalkulací. 
Pomocí experimentů a simulačních výpočtů nad vytvořeným modelem má uživatel možnost 
v krátkém čase zmapovat průběh chování systému v reakci na jednotlivé změny vstupních 
parametrů.60 

                                                 
60 Digitální továrna [online]. [cit. 10.6. 2010], dostupný na www: 
http://www.digitov.zcu.cz/simulace.php 
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ů odpovědělo 66,7 % dotázaných firem, že nevyužívá 

vizualizace podnikových procesů a 33,3 % respondentů, že využívá vizualizaci. 

Otázka vizualizace procesů se v posledních několika posledních letech stala velmi 

zajímavou. Jedná se zejména o digitalizaci výroby a simulaci výrobního procesu, 

zných technologií a virtuálních modelů je možné nasimulovat 

upravit ji tak (s ohledem na náklady), aby bylo možné optimalizovat 
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zbytně nutné aby firmy prověřily dodací podmínky 

a nastavily je tak, aby jim vyhovovaly. Samoz

ností je možné využívat systému just in time, zejména 

výrobních technologií, je zapotřebí být předzásoben.  

hlediska kontroly výsledků pomocí statistické metody ANOVA vyšly 

výsledky otázky ohledně výběru partnerů jako nekonzistentní data, proto je 

ejmé, že respondenti odpovídali rozdílně a hodnocení má omezen

Otázka: Spolupracujete s obchodními partnery? 
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jí podstupovat riziko investičních zakázek, a proto rozdělí toto riziko mezi 
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 partnery v oblastech 

 

                                                 
této souvislosti nesmíme opomenout vznik specifických forem podnikání, které bývají 

ovány jako virtuální firmy. Definice virtuální firmy stále není ustálena, 
či méně se různící definice, přičemž autoři zdůrazňují odlišné aspekty. 

firmy (organizace) vznikají za účelem zvýšení konkurenceschopnosti zú
edevším v myšlence spojeného úsilí za dosažení společného cíle.

ívá v tom, že se určitý počet menších organizací dohodne
 jako na hlavním komunikačním médiu. Pomocí těchto kanálů pak komunikuje 

 vzniklé, tzv. virtuální organizace (Dědina Odcházel)“ 

4,0%

82,0%

14,0% 0,0%

Spolupracujete s obchodními partnery na 
poli:

dodací podmínky 

. Samozřejmě ne 

 u složitých 

 pomocí statistické metody ANOVA vyšly 

 jako nekonzistentní data, proto je 

hodnocení má omezenější 

 spolupracují na poli 

% respondentů 

. Podniky často 

lí toto riziko mezi 

(virtuální organizace), kde nastává 

ení tohoto projektu tato 

 

vznik specifických forem podnikání, které bývají 
ovány jako virtuální firmy. Definice virtuální firmy stále není ustálena, 

ují odlišné aspekty. 
elem zvýšení konkurenceschopnosti zúčastněných 

ného cíle. Literatura 
et menších organizací dohodne na využívání 

 pak komunikuje 

Spolupracujete s obchodními partnery na 



 

- 114 - 
 

27. Otázka: Spolupráce s vysokými školami 

Tato otázka směřovala k získání informací, zda firmy využívají potenciálu 

vysokých škol k získání nových informací. Bohužel se potvrdila skutečnost, že 

transnacionální firmy, mají své top školy, se kterými spolupracují a na území 

MSK spolupracují s vysokými školami zejména za účelem získání 

kvalifikovaných pracovníků (viz tab. č. 18) 

Tabulka č. 18 Spolupráce s Vysokými školami 

Spolupráce s VŠ 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

personálního potenciálu 30 71,4% 

získání nových vědeckých poznatků 1 2,4% 

propojením praktických a teoretických 
poznatků 11 26,2% 

jiné 0 0,0% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí třetí části dotazníkové sondy 

Virtualizace a virtuální integrace procesů jsou v posledních letech 

aktuálně se rozvíjející témata. Vzájemné vazby transnacionálních podniků a jejich 

propojení na základě informačních technologií může přinášet vyšší 

konkurenceschopnost podniku. Podnik, pokud je napojen na „partnerskou“ 

informační síť má lepší možnosti koordinace svých procesů. Toto byly základní 

předpoklady pro průzkum v této oblasti.  

V rámci dotazníkové sondy je potvrzen první stupeň virtualizace tzn., 

podniky se prezentují na webových stránkách. Další stupně virtualizace se 

u podniků projevují v menším množství, tzn., podniky nemají e-shop a v malé míře 

simulují své výrobní procesy. U simulace výrobních procesů je to dáno vysokými 

vstupními náklady, které firma musí investovat, ale především u velkých 

transnacionálních firem je návratnost této investice poměrně krátká. Proto by 

firmy měli této možnosti využít. U provozování e-shopu je tato odpověď chápána 

z pohledu, že většina firem působí v oblasti zpracovatelského průmyslu a své 

výrobky tedy často vyrábí přizpůsobeny přímo na danou zakázku, a proto je 

obtížné dané výrobky unifikovat a prodávat pomocí internetu. 

V rámci integrace (vzájemné propojenosti) jsou na tom dotazované podniky 

lépe, vzájemně propojují své systémy a tím zjednodušují celý výrobní proces. 

Výběrem dodavatelů si podniky volí pro sebe nejlepší partnery. Základním rysem 

výběru partnerů je kvalita a cena jejich produktů a služeb. V této fázi by měly 



 

- 115 - 
 

podniky zvážit efektivnější zapojení partnerů. V současnosti nejčastěji 

spolupracují v rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů, což by se mělo změnit 

a firmy by měly více spolupracovat v oblasti výzkumu, spolufinancování projektů 

apod. Jednou z možností jak to docílit, je zapojení se do činnosti technologických 

parků, klastrů a jiných organizačních seskupení firem. 

 

6.2 Vyhodnocení výsledků dotazníkové sondy metodou 

ANOVA 

V rámci provedené dotazníkové sondy je vhodné provést analýzu 

variability. Jedním z ukazatelů variability je aritmetický průměr (poloha 

rozdělení), druhý ukazatel musí popsat rozptýlenost dat. K tomuto účelu se 

používá směrodatná odchylka, popřípadě rozptyl. Pro účely disertační práce bude 

použita analýza rozptylu dat. Získané výsledky jsou tedy ověřovány na základě 

statistické metody ANOVA. 

ANOVA je analýza rozptylu dat a dává nám odpovědi, zda výsledná data 

jsou konzistentní, tj. zda mají respondenti podobný nebo stejný názor. Cílem je 

tedy zjistit, zda jsou data konzistentní, tedy zda má aritmetický průměr dobrou 

vypovídací schopnost. 

V příloze č. 9 je popsaný postup řešení a základní symbolika metody. Je 

zde také popsaný příklad výpočtu pro první parametr. Výsledky viz tab. č. 38 

příloha 16. 

Závěr vyplývající z analýzy rozptylu (viz. Příloha č. 9) je následující. 

Ověřujeme, zda průměr je zdrojem variability. Toto je nežádoucí a ukazovalo by 

to na špatnou konzistenci dat, neboli že respondenti odpovídají rozdílně 

a aritmetický průměr bodového hodnocení má omezenější vypovídací schopnost. 

Koeficient spolehlivosti volím 90 % a vypočítaný koeficient u vzorového 

příkladu má hodnotu 60 %, a proto průměr není zdrojem variability a data jsou 

konzistentní. 

V tabulce č. 39 (Příloha č. 16) jsou prezentovány jednotlivé výsledky 

vybraných parametrů pomocí metody ANOVA, postup řešení viz příloha č. 9. Pro 

aplikaci metody ANOVA nebyly zvoleny všechny odpovědi na otázky v rámci 

dotazníkové sondy. Je to dáno tím, že část otázek má jednoznačnou odpověď 

(ano, ne) nebo určovaly základní charakteristiku společností, a proto není třeba 
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provádět analýz rozptylu. Pro analýzu pomocí metody ANOVA byly zvoleny 

otázky č. 9; 10; 25; 26; 19; 14; 17; 5 a 6. 

Data z provedeného průzkumu týkajícího se transnacionálních firem 

ukazují, že některé parametry (odpovědi na otázky dotazníku) jsou nekonzistentní, 

tj. že respondenti odpovídají statisticky významně odlišně. Špatná konzistence dat 

je způsobena zejména výrazným odlišením se názoru respondentů. Odpověď na 

otázku ohledně počtu konkurentů je na hranici konzistentnosti, ale stále ho 

považujeme za validní. 

Pro ověření konzistentnosti dat bylo vybráno 9 parametrů (ukazatelů) 

z dotazníku, zejména proto, aby byla ověřena významnost výsledků 

dotazníkového šetření (viz tab. č. 19). 

Tabulka č. 19 Konzistence dat pro významnost 

parametr alfa CL CL% data konzistentní 

strategická rozhodnutí…(průměr) 0,400 0,600 59,95% ano 

identita 0,169 0,831 83,12% ano 

stěžejní kritéria pro výběr partnerů 0,053 0,947 94,66% ne 

spolupráce s obchodními partnery 0,420 0,580 58,04% ano 

způsob získání nových technologií 0,235 0,765 76,49% ano 

počet konkurentů 0,095 0,900 90,00% na hranici konzistentních 
dat 

reakce na konkurenci 0,040 0,958 95,83% ne 

klíčové zdroje 0,309 0,690 69,01% ano 

forma vstupu 0,050 0,943 94,34% ne 

Zdroj: vlastní výpočty 

Tyto vybrané parametry jsou podstatné pro celkové vyhodnocení. Celkově 

lze konstatovat na základě využití statistické metody ANOVA, že odpovědi na 

otázky dotazníkové sondy jsou validní, tzn., je možné je pokládat za objektivní, 

a tudíž na jejich základě vytvářet závěry disertační práce spolu s využitím 

vyhodnocení stanovených hypotéz a jejich ověřením na základě chí- kvadrát testu, 

korelační analýzy a t testu. Na základě vyhodnocení dotazníkové sondy budou 

formulovány otázky pro experty a dojde k jejich vyhodnocení a konfrontaci 

s výsledky vyhodnocení hypotéz. V této fázi disertační práce je tedy provedeno 

deskriptivní vyhodnocení dat, je zpracován dotazník, který je vyhodnocen pomocí 

metody ANOVA. V další fázi budou ověřeny jednotlivé hypotézy. Na základě 

ověření hypotéz bude celkově ukončena část dotazníkové sondy a vzniknou 

otázky pro experty. Otázky pro experty budou vyhodnoceny pomocí základních 

ukazatelů (modus, median a rozptyl). Na základě všech získaných informací bude 
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vyjádřeno stanovisko řešitele a to v jednotlivých bodech (naplnění cílů, 

doporučeních a přínosech disertační práce). 

 

6.3 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

V kapitole 2 disertační práce, byl definován hlavní cíl práce. Tento cíl byl 

následně rozdělen na dílčí cíle, aby mohl být lépe naplněn. Ke každému z cílů 

byla pro možnost statistického ověření stanovena hypotéza, viz podkapitola 5.2.2. 

Vyhodnocení hypotéz je provedeno na základě testové statistiky a míry 

závislosti chí – kvadrát testu, Anovy, f- testu a korelační analýzy. (pude použito 

nástroje SPSS a MS Excell), vychází ze shrnutí názorů získaných od 

podnikatelských jednotek. 

Hypotéza 1 

H01
62: Transnacionalizace nemá vliv na umístění jednotek (filiálek) v zahraničí. 

H11: Transnacionalizace má vliv na umístění jednotek (filiálek) v zahraničí. 

Tato hypotéza, která vychází z dílčího cíle jedna, byla ověřována na 

základě výsledků dotazníkové sondy. Využito bylo otázky o počtu filiálek celkem a 

otázky o počet filiálek umístěných v zahraničí. Zkoumána je jejich vzájemná 

závislost (viz tab. č. 20) 

Tabulka č. 20 Ověření hypotézy 1 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Počet filiálek celkem 2 Between Groups 6832,692 3 2277,564 2,98

1 

,044 

Within Groups 26741,000 35 764,029   

Total 33573,692 38    

Počet filiálek v zahraničí 2 Between Groups 5661,160 3 1887,053 2,90

8 

,048 

Within Groups 23360,215 36 648,895   

Total 29021,375 39    
Zdroj: vlastní zpracování pomocí nástroje SPSS 

Tato hypotéza vychází ze základní podstaty transnacionálního podnikání, 

tzn., potvrdilo se i v Moravskoslezském kraji, že transnacionalizace má vliv na 

umístění jednotek v zahraničí. Čím více má mateřská společnost filiálek, tím více 

                                                 
62 Indexem 0 je označena nulová hypotéza, indexem 1 pak hypotéza alternativní, nazývaná též 
variantní. 
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jich má umístěných v zahraničí. Pokud bychom to zkoumali z hlediska sídla 

mateřské společnosti, tak u firem majících sídlo v Americe se potvrdilo, že 

nejvíce poboček mají v Americe a méně v zahraničí. Tyto americké firmy tedy 

jsou spíše orientovány na klasickou cestu. U Evropských firem se potvrdilo, že 

mají nejvíce poboček ve Střední Evropě. 

Hypotézu akceptujeme, byla ověřena.  

Hypotéza 2 

H02: Mateřská společnost nemá výrazný kontrolní vliv u podnikatelských 

jednotek. 

H12: Mateřská společnost má výrazný kontrolní vliv u podnikatelských jednotek. 

Tato hypotéza je ověřována na základě dotazníkové sondy, a to pomocí otázek o 

vytvoření strategických rozhodnutí a o podílu mateřské společnosti. Ověřováno 

bylo, zda vlastnický podíl mateřské společnosti ovlivňuje to, že se firmy podílí na 

vytváření strategie. Využito bylo chí-kvadrátového testu (viz tab. č. 21) 

Tabulka č. 21 Ověření hypotézy 2 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,420a 1 ,517   

Continuity Correctionb ,026 1 ,871   

Likelihood Ratio ,461 1 ,497   

Fisher's Exact Test    1,000 ,461 

Linear-by-Linear 

Association 

,410 1 ,522   

N of Valid Cases 42     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 
Zdroj: vlastní zpracování pomocí nástroje SPSS 

 

Vzhledem k tomu, že počet respondentů byl 42, byl proveden test 

nezávislosti znaků, kde se ukázalo, že hodnota jedné z četností je menší než 5. 

Proto musel být proveden Fisherův test, zda mezi sledovanými znaky neexistuje 

závislost (viz obr. 16). 

  



 

- 119 - 
 

Obrázek č. 16 Crosstabs 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,100   ,517 

Cramer's V ,100   ,517 

Contingency Coefficient ,100   ,517 

Interval by Interval Pearson's R ,100 ,132 ,636 ,529c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,100 ,132 ,636 ,529c 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
Zdroj: vlastní zpracování dle programu SPSS 

Na hladině významnosti α = 0,05 nebude nulová hypotéza přijata. Tedy 

v podstatě byla potvrzena alternativní hypotéza, ale síla statistického testu je 

nízká. Znamená to, že mateřská společnost má kontrolní vliv u podnikatelských 

jednotek. 

 

Hypotéza 3 

H03: Spolupráce mezi filiálkami transnacionální firmy nevede k růstu 

konkurenceschopnosti. 

H13: Spolupráce mezi filiálkami transnacionální firmy vede k růstu 

konkurenceschopnosti. 

Tato hypotéza je ověřována na základě dotazníkové sondy. V dotazníkové 

sondě se potvrdilo, že firmy vzájemně spolupracují na základě obchodních vztahů. 

Na základě této spolupráce byla v práci ověřována vzájemná závislost integrity a 

mobility tedy nových konkurenčních potenciálů. (Viz Příloha č. 17 korelační 

analýza) 

Potvrdilo se, že čím větší je integrita s podnikatelskou jednotkou, tím větší 

je integrita s transnacionální korporací jako celkem a čím více jsou integrováni 

s mateřskou společností, tím více dochází k mobilitě ve spolupráci s obchodními 

partnery. 

Lze tedy konstatovat, že vzájemná spolupráce a integrace vede k růstu 

konkurenceschopnosti, tedy zvyšování konkurenčního potenciálu. Akceptujeme 

H13. 
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Hypotéza 4 

Tato hypotéza je ověřována na základě dotazníkové sondy, a to otázek, zda 

podnikatelská jednotka vytváří svůj obraz ve virtuální realitě a spolupracuje 

s partnery na bázi systémů. Využito je testu Anova (viz tab. č. 22) 

H14: Transnacionální podniky se virtuálně integrují. 

H04: Transnacionální podniky se virtuálně neintegrují. 

Tabulka č. 22 Ověření hypotézy 4 

ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,533 1 ,533 ,636 ,430 

Within Groups 31,867 38 ,839   

Total 32,400 39    

Descriptives 

 

 

N 

Mea

n Std. Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound Upper Bound 

1 30 4,27 ,868 ,159 3,94 4,59 2 5 

2 10 4,00 1,054 ,333 3,25 4,75 2 5 

Total 40 4,20 ,911 ,144 3,91 4,49 2 5 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí nástroje SPSS 

 

V rámci hypotézy č. 4 se nepotvrdilo, že transnacionální podniky se 

virtuálně integrují. Vzhledem k tomu, že potvrzení virtuální integrace patří 

k základním předpokladům disertační práce, bude tato otázka diskutována 

s experty. Je to dáno i nízkým počtem respondentů, kteří v dotazníku odpověděli. 

 

Hypotéza 5 

K vyhodnocení této hypotézy je využita relativní četnost. Zkoumání této hypotézy 

se liší od ostatních, ale snahou je prokázat, že společnosti využívají ke svému 

podnikání virtuální prostor, a to je možné stanovit pomocí četností odpovědí na 

otázku v dotazníkové sondě. Využito je otázky č. 21 (tzn., zda firma využívá 

prezentaci společnosti na internetu; předpokladem je, že prezentace na internetu, 
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tzn. existence www stránek, je využití virtuálního prostoru k podnikání, neboli 

k prezentaci firmy zákazníkům a partnerům). 

H15: Transnacionální podniky využívají ke svému podnikání virtuální prostor. 

H05: Transnacionální podniky nevyužívají ke svému podnikání virtuální prostor. 

Graf č. 15 Prezentace firmy na internetu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu č. 15 je patrné, že vzhledem k procentnímu vyjádření, využívá 

prezentace na internetu více jak 54 %. Nulová hypotéza je tedy zamítnuta 

a alternativní hypotéza je přijata. 

 

Hypotéza 6 

H16: Sledování konkurence má vliv na činnost podniku. 

H06: Sledování konkurence nemá vliv na činnost podniku. 

Hypotéza č. 6 je ověřována na základě dat získaných prostřednictvím 

vyjádření respondentů z otázky o počtu nejbližších konkurentů a reakci na 

konkurenci, které byly ohodnoceny. Vzhledem k tomu, že nebylo možné provést 

chí-kvadrát test, byl proveden F test. 

Tabulka č. 23 Ověření hypotézy 6 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Sledování aktivit 

konkurence 

1,02 42 ,154 ,024 

Reakce na konkurenci 1,95 42 ,795 ,123 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,247   ,278 

23

19

Absolutní četnost odpovědí

ano

ne
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Cramer's V ,247   ,278 

Contingency 

Coefficient 

,240   ,278 

Interval by Interval Pearson's R ,208 ,102 1,347 ,186c 

Ordinal by Ordinal Spearman 

Correlation 

,205 ,101 1,328 ,192c 

N of Valid Cases 42    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
Zdroj: vlastní zpracování pomocí nástroje SPSS 

Výsledkem je, že nulová hypotéza, byla zamítnuta. Na hladině významnosti 5% 

přijímáme hypotézu H1. Tato hypotéza je potvrzena i relativní četností, kdy 

odpověď, že společnost sleduje kroky konkurence a reaguje na ně, tvoří více jak 

71% odpovědí. 

Na základě ověření hypotéz bylo pět hypotéz přijato a jedna byla 

zamítnuta. Vzhledem k tomu, že hypotézy byly stanoveny na základě naplnění 

dílčích cílů, jsou výsledky ověřování hypotéz konzultovány s experty, viz 

následující podkapitola. 

 

6.4 Vyhodnocení expertního dotazování 

Všem expertům byly položeny stejné otázky. Otázky byly pokládány tak, 

aby bylo možné je kvantifikovat a tudíž následně objektivně vyhodnotit. U většiny 

otázek je stanovena škála hodnocení od 1 do 5, kdy 5 znamená nejvyšší vliv a 1 

nejmenší. Otázky pro experty byly stejně jako otázky dotazníkového šetření 

rozděleny na tři části. Nejprve jsou expertům pokládány obecné otázky, pokračuji 

otázkami k tématu konkurenceschopnosti a následně virtuality. 

Nejprve budou rozebrány základní otázky o transnacionálních 

podnicích.  

Otázky korespondovaly s obsahovou částí disertační práce a s potvrzením 

závěrů dotazníkové sondy a ověřením výsledků testování hypotéz. Experti 

potvrdili, že vybrané téma práce je aktuální, a že souhlasí s tvrzením, že 

transnacionální podnikání ovlivňuje současné podnikání v Moravskoslezském 

kraji.  

Otázka: Myslíte si, že transnacionální podnikání ovlivňuje současné 

podnikání v MSK?, pokud ano, uveďte v čem? 
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Za prvky, které vidí jako nejvíce ovlivňované, byly zvoleny následující 

(viz tabulka č. 24). Tabulka č. 24 nám ukazuje výčet prvků, které jsou na základě 

názoru expertů ovlivňovány transnacionálními podniky. Každý z expertů měl sám 

stanovit nejvýraznější prvky, v čem transnacionální podnikání ovlivňuje 

podnikání v MSK. V Tabulce je tedy uveden výčet prvků a četnost kolikrát se 

daný prvek v odpovědích objevil. 

Tabulka č. 24 Nejvíce ovlivňované prvky dle expertů 

Výčet prvků četnost 

zaměstnanost (trh práce) 2 

zvyšování kvalifikace a vzdělanosti 2 

nové kultury 2 

vznik nových subdodavatelských sítí - logistické toky 2 

dopravní situace 1 

životní prostředí 1 

lobbing 1 

specializace na obor (struktura průmyslu a služeb) 1 

zdroje 1 
Zdroj: vlastní zpracování 

Základem vlivu transnacionálních podniků je dle expertů velikost podniku. 

Nezáleží vždy na tom, že se jedná o transnacionální podnik. I místní velké 

podniky výrazně ovlivňují stávající podnikatelské klima v daném regionu. 

Nejčastěji tedy transnacionální podniky dle expertů ovlivňují zaměstnanost 

a celkově trh práce v daném regionu. Dále působí na zvyšování kvalifikace 

a vzdělanosti. Toto je dle expertů chápáno především v nutnosti rekvalifikování 

pracovní síly v regionu. Vzhledem k minulosti Moravskoslezského kraje je nutné 

vyškolit pracovníky novým profesím a dovednostem, které jsou v podnikatelské 

sféře žádány. Dále je Moravskoslezský kraj ovlivňován příchodem nových kultur. 

Jak se potvrdilo v dotazníkové sondě, mají zde své pobočky různé země světa 

a každá přináší svou firemní kulturu. V neposlední řadě mezi nejvýznamnější 

prvky zařadili experti vznik nových subdodavatelských sítí a vytváření 

logistických toků. Do subdodavatelské sítě jsou často zařazeny i české malé 

a střední podniky zde působící. Dle expertů se subdodavatelské sítě a celkově 

logistické sítě přizpůsobují potřebám velkých firem (a tudíž i TNC). Další prvky, 

které jsou ovlivňovány, jsou uvedeny v tabulce (vliv na životní prostředí, lobbing, 

vyšší míra specializace na obor). Potvrzením těchto prvků experty se potvrzují 
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i závěry plynoucí z provedené PESTLE analýzy, kde jednotlivé aspekty (vlivy 

transnacionálních firem) byly popsány. 

Lze shrnout, že podnikatelské prostředí Moravskoslezského kraje je 

ovlivňováno působením transnacionálních firem, ale nejenom těchto. Významný 

podíl mají zejména velké firmy na tomto území působící a nemusí být 

transnacionální. 

Dále byla expertům položena otázka, a to, zda si myslí, že „Vliv 

transnacionálního podniku na okolí je menší než vliv okolí na transnacionální 

podnik?“ Tato otázka byla modifikovanou verzí tvrzení autora Wöheho (Synek, 

str. 13-17), který tvrdí, že vliv podniku na okolí je menší než vliv okolí na podnik. 

Většina expertů vyjádřila převážnou míru nesouhlasu s tímto tvrzením. Potvrdili, 

že je to těžká otázka. Vliv podniku na okolí nebo okolí na podnik závisí vždy na 

daném úhlu pohledu (např. z pohledu daňové politiky je transnacionální podnik 

příjemcem a jeho vliv je minimalizován). Naopak v podmínkách konkrétního 

regionu je vliv transnacionálního podniku velmi významný z hlediska 

zaměstnanosti, dodavatelské sítě, výstavby infrastruktury apod. Takže je nutné 

specifikovat daný segment (oblast), který hodnotíme a je také podstatné, v jakém 

oboru transnacionální podnik působí (obor podnikání a odkud pochází). 

Experti byli požádání, aby ohodnotili, popřípadě doplnili oblasti, které 

nejvíce ovlivňují okolí. Tyto oblasti byly nadefinovány autorkou práce na základě 

získaných informací ze sekundárních zdrojů a z dotazníkové sondy. 

Tabulka č. 25 znázorňuje jednotlivé odpovědi a jejich četnosti. Experti 

odpovídali ve škále 1 až 5, kdy 5 znamená nejvyšší vliv a 1 nejmenší. 

Tabulka č. 25 Ohodnocení vlivu podniků na okolí 

  Ex.1 Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Ex.5 mod med rozptyl 
a.      Dopravní infrastruktura 1 3 5 3 4 3 3 1,76 
b.      Ekonomický a sociální vývoj (např. 
snížení nezaměstnanosti) 3 4 3 5 4 3 4 0,56 
c.       Firemní kultura (pracovní 
zvyklosti, příchod nové kultury, jejich 
tradic a zvyků) 5 2 5 4 3 5 4 1,36 
d.      Růst poptávky po vysoce-
kvalifikovaných pracovnících 4 3 3 3 3 3 3 0,16 
e.       Růst poptávky po dělnických 
profesích 4 4 4 5 4 4 4 0,16 
f.       Podpora vybraných, sportovních 
klubů, sportovních akcí 2 1 1 2 1 1 1 0,24 
g.      Změny v legislativě 1 1 2 2 1 1 1 0,24 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle expertů ovlivňují transnacionální podniky okolí zejména 

prostřednictvím vstupující firemní kultury, protože firemní kultura ovlivní 

zaměstnance a ti ovlivňují své vlastní okolí. Kultura je určující pro chování lidí. 

Na trhu jsou ovšem různé skupiny firem. Jsou firmy, které jsou otevřenější 

a využívají maximální potenciál místních lidí a jsou firmy, které jsou uzavřené 

a hledají pouze pracovníky. Otevřenost firem je dána zejména zkušenostmi 

v oblasti transnacionálního působení. Experti konstatovali, že pro TNC je 

charakteristické a lepší, využít potenciál místních lidí s dodržením základních 

etických hodnot. Základním rozdílem mezi špičkovou firmou a průměrnou je ve 

využití potenciálu lidí. 

Co se týče otázek poptávky po pracovní síle, ta je dána zejména strukturou 

pracovní síly a potřebami dané společnosti. Podpora volnočasových aktivit je 

často dle expertů hodnocena v rámci sociálního vývoje, ale nepovažují ji za 

výrazný zájem transnacionálních firem. Změny v legislativě jsou specifické, 

pokud jsou transnacionální firmy dostatečně velké a silné, tak se snaží ovlivnit 

legislativu. Celkově však převládá hodnocení, že stát zvažuje svá rozhodnutí 

a snaží se objektivně rozhodovat. Nově přidaným faktorem byl vliv na životní 

prostředí, který byl následně doplněn a konzultován ve druhém kole dotazování. 

Experti ho odsouhlasili jako významný prvek, který ovlivňují transnacionální 

podniky a působí na něj. 

Experti vyjadřovali svůj názor i v otázce požadavků kladených na 

obchodní partnery. (viz tab. č. 26) Shodli se, že je třeba vždy odlišit hodnocení 

v závislosti na produktu, resp. poskytované službě, a že není snadné to 

zevšeobecnit. Pokud by měli vyjádřit svůj názor, tak převládala jako stěžejní 

požadavek kvalita produktu. 

Tabulka č. 26 Požadavky kladeny na firmu jako na obchodního partnera 

  
ex 
1 

ex 
2 

ex 
3 

ex 
4 

ex 
5 mod med  rozptyl 

a.      Rychlost reakce na poptávku 4 4 3 3 4 4 4 0,24 

b.      Kvalita produktu 5 5 5 5 5 5 5 0 

c.       Cena produktu 3 4 5 5 4 4 4 0,56 

d.      Poskytované služby 3 5 3 3 4 3 3 0,64 

e.       Dodací podmínky 4 5 4 5 5 5 5 0,24 
Zdroj: vlastní zpracování 
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U transnacionálních podniků nejdříve zvažujeme jejich globální 

zkušenosti, resp. existenci globálního kontraktu. Firmy zvažují požadavky 

kladeny na obchodního partnera v závislosti na druhu produktu (služby), zejména 

již zmiňovanou kvalitu, cenu, dodací podmínky a rychlost reakce na poptávku 

v čase. Takto nějak by mohlo vypadat zevšeobecněné pořadí. Jak již bylo ale 

několikrát zmíněno, vždy závisí od produktu. 

Poslední otázka první části dotazování se týkala pokusu o vymezení 

důvodů, které zvažuje podnik v případě expanze na nové trhy. Je tím zejména 

myšleno označit důvody pro lokalizaci dcery, vč. obsazení nového trhu. Na 

základě konzultace s experty jsem dospěla k názoru, že nejsou individuální 

důvody, ale vždy je potřebná určitá kombinace různých faktorů. Primární je ze 

strany expertů strategický záměr, a že vždy významně záleží na daném odvětví, ve 

kterém podnik působí. Experti hodnotili nabízené možnosti. K nabízeným 

možnostem byly experty přidány další, které byly vyhodnoceny (viz tab. č. 27). 

Tabulka č. 27 Důvody expanze 

  ex 1 ex 2 ex 3 ex 4 ex 5 mod med  rozptyl 
Ekonomické podmínky dané země 3 3 5 5 4 3 4 0,8 
Politický vývoj (stabilita vlády),  3 4 4 4 3 4 4 0,24 
Legislativa (zákony vymezující 
podnikání),  3 3 5 5 4 3 4 0,8 

Možnost investičních pobídek,  5 2 3 5 4 5 4 1,36 

Levná pracovní síla - kvalifikovaní 
pracovníci - jejich struktura 5 2 2 4 3 2 3 1,36 

Zeměpisná poloha 3 4 3 5 4 3 4 0,56 
Dopravní infrastruktura 3 3 4 4 4 4 4 0,24 
Náboženské a kulturní poměry 2 3 2 1 3 2 2 0,56 

Kapacity lokálního trhu 4 5 3 4 3 4 4 0,56 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázky týkající se oblasti konkurenceschopnosti. 

Z expertního dotazování mi z otázek o konkurenceschopnosti vyplynul 

zajímavý závěr, a to: Konkurenceschopnost nespočívá pouze ve využití svého 

potenciálu, ale ve využití potenciálu místa, kam transnacionální firmy vstupují. 

Do České republiky vstupují firmy zejména kvůli umístění a lidskému potenciálu. 

Vstup do velkých zemí jako je Rusko a Čína, je ve vztahu k velikosti trhu, ve 

vztahu k potenciálním zákazníkům.63  

                                                 
63 Nezávisle na probíhajícím dotazování to potvrdil i generální manager pro lidské zdroje 
společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech p. J. Radkovský. Přednáška p. Radkovského pro 
studenty prezenčního studia, konaná v Ostravě 1. 11. 2010. 
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První otázka se týkala konkurenceschopnosti, jako schopnosti využít 

potenciál firmy ve vztahu k okolí. 

Tabulka č. 28 Konkurenceschopnost - využití potenciálu 

  ex 1 ex 2 ex 3 ex 4 ex 5 mod med  rozptyl 

Ve větším prostoru působení na trhu 5 4 5 5 4 5 5 0,24 

 V dosahování úspor z rozsahu 5 5 4 4 5 5 5 0,24 

Ve sdílení informací mezi matkou 
a dceřinými společnostmi 4 3 4 3 4 4 4 0,24 

V síle moci dané firmy prosadit se 
v prostoru svého působení 4 3 3 4 4 4 4 0,24 

V připravenosti reagovat na změny 
v daném podnikatelském prostředí 4 4 2 3 2 4 3 0,8 

V jednotnosti firemní kultury (politiky) 
u všech podnikatelských jednotek 4 3 2 2 3 3 3 0,56 

Kumulace know how, best practise 
manažerského potenciálu 5 4 5 4 3 5 4 0,56 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě údajů v tabulce č. 28 je možné dovodit, že všechny autorkou 

stanovené parametry, které experti hodnotili, jsou pro transnacionální podniky 

podstatné. Experti přidali další parametr (poslední v tabulce), a tím je know how 

a best practise manažerského potenciálu, které jsou významnými složkami 

konkurenceschopnosti. 

Odpovědí na tuto otázku, kdy experti vyjádřili, že dle jejich názoru 

dochází k významnému využívání potenciálu ve sdílení informací mezi matkou 

a dceřinými společnostmi což potvrzuje i Hypotéza č. 3, že spolupráce mezi 

filiálkami transnacionální firmy vede k růstu konkurenceschopnosti. Potvrzuje to 

i další parametr, že transnacionální firma dosahuje v rámci svého potenciálu úspor 

z rozsahu. Předpokladem je, že využíváním konkurenčních potenciálů, tedy 

především identity, integrity, mobility a suverenity přispívá ke zvyšování 

konkurenceschopnosti. 

Druhá otázka věnovaná konkurenceschopnosti byla zaměřena na vyjádření 

názoru, zda si dotázaný myslí, že z dlouhodobého hlediska jsou programy na 

podporu vstupu transnacionálních podniků do MSK výhodné. 

Celkově se odpovědi expertů dosti lišily. Významným názorem bylo 

vyjádření pochybností, že v posledních několika obdobích není zcela zřejmý 

výsledek poskytování podpor. Dotazovaní se vyjádřili, že pro transnacionální 

firmy nejsou dotace hlavní motivací a jsou spíše druhotné.  
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Výrazně se spíše prosazovala odpověď, že v případě dlouhodobého 

hlediska je důležité podporovat především obory s vysokou přidanou hodnotou 

budování vývojových kapacit firem v regionu. Celkově lze zhodnotit, že 

minimálně z hlediska investování do regionů tomu tak je. Průmyslové zóny jsou 

zainvestovány státem, investiční pobídky, jsou opět investovány státem. Je 

vyvíjen tlak na investování do dopravní infrastruktury – dálnice jsou v režii 

ministerstva dopravy – SFDI64. Exogenní politika má v tomto kontextu určující 

roli. Dále jsou pro regiony přínosné tzv. soft benefity – klastrování, technologická 

specializace, rozvoj základního, resp. aplikovaného výzkumu. Spolupráce 

s univerzitami a další synergie jako je „nabalování“ kapitálu na vyvíjené aktivity 

(státní fondy, komunitární programy – 7. Rámcový program, aj.). Samozřejmě se 

potvrzuje, že toto slouží nejenom transnacionálním firmám, ale i firmám 

tuzemským. Jednoduše lze shrnout, že investiční pobídky nejsou pro 

transnacionální firmy rozhodující moment, ale že Česká republika je „musí“ 

nabízet, aby byla konkurenceschopná ve vztahu k blízkému okolí (Polsko, 

Maďarsko, Slovensko). 

Třetí otázka se týkala názoru expertů na to, zda mateřská společnost 

sleduje kroky konkurentů. Celkově se u expertů potvrdilo, že firmy sledují kroky 

konkurence, a že na ně reagují buďto okamžitě nebo recipročně. Ostatní odpovědi 

byly nevýznamné. Lze tedy na základě expertního posouzení vyvodit, že firmy 

sledují kroky konkurence, sledují, kam jde, tzn., snaží se nejít tam, kde již je 

konkurence. Toto se opět potvrdilo nezávisle i na rozhovoru s J. Radkovským, 

který to uvedl na příkladu společnosti Hyundai. Společnost šla do ČR, vzhledem 

k její poloze, ale i vzhledem k tomu, že dále na západ je silná konkurence a silné 

odbory velkých automobilek.  

Další oblast, do které byly směřovány dotazy pro experty, byla oblast 

virtuálního podnikání.  

Experti potvrdili, že transnacionální společnosti více využívají virtuálního 

prostoru k podnikání. Dle expertů to vychází již ze základní filozofie 

transnacionální firmy. Celkově schopnost reakce v rámci tohoto prostoru je už 

dána konkrétní společností a její strukturou. 

Transnacionální podniky tedy přináší vzájemné propojování (integraci) 

pomocí informačních a komunikačních technologií, vždy ale záleží na konkrétní 

                                                 
64 SFDI – státní fond dopravní infrastruktury 
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společnosti. Každá společnost využívá jiných systémů a snaží se najít optimální 

způsob propojení všech zapojených podnikatelských jednotek. 

Toto tvrzení je protikladné výsledkům ověření hypotéz, kdy H14 se 

nepodařilo potvrdit na základě daných parametrů, ale potvrzují ji experti, kteří 

vyjádřili svůj názor, že u transnacionálních podniků dochází ke vzájemné virtuální 

integraci. Tento rozpor vznikl i z důvodu nízkého počtu respondentů, kteří 

v dotazníkové sondě odpověděli.  

Podnikatelské jednotky působící na území Moravskoslezského kraje jsou 

propojeny se svými partnery na základě informačních a komunikačních 

technologií ze 73,8 %, i to je důvod, proč rozpor vzniká. Je třeba se této otázce 

věnovat v dalším výzkumu. 

Poslední otázka se týkala spolupráce s vysokými školami. Experti se 

vyjádřili, že je velmi složité se k tomuto vyjádřit a vždy nejsou schopni to úplně 

objektivně posoudit (z hlediska úrovně a kvality spolupráce). Pokud mi byly 

ochotni poskytnout názor, byla odpověď taková, že to závisí zejména na škole, co 

je schopna nabídnout a dále to závisí na firmě, co chce rozvíjet a jestli daná 

vysoká škola (univerzita) je tak dobrá, aby jim uměla pomoci. Nicméně je to 

aspekt i konkurenceschopnosti transnacionální firmy. Na druhé straně je třeba si 

uvědomit, že v podmínkách České republiky je klíčové, jak nastavení systému 

financování vědy a výzkumu, tak financování vysokých škol. Vzhledem 

k nedostatku financí, tudíž je nutná specializace, která přinese tlak na zvýšení 

kvality. Specializace jako taková sebou přináší ale i mnoho záporů. Ze svých 

zkušeností se spoluprácí s vysokými školami ovšem experti uvedli, že se nejedná 

o školu jako takovou, o kterou má transnacionální firma zájem. Spíše se jedná 

o zajímavé a přínosné jednotlivce, kteří doplní jejich tým. 

V některých případech vyplynulo, že není ani tak důležitá spolupráce 

s vysokou školou pro firmu jako spíše pro školu, která si tak zlepšuje svou pověst 

a buduje public relations. 

 

6.5 Naplnění dílčích cílů 

V následující kapitole bude vyhodnoceno, zda došlo na základě 

provedeného průzkumu v disertační práci k naplnění jednotlivých dílčích cílů. 

Disertační práce byla sestavena v postupném rozpadávání se hlavního cíle na dílčí 

cíle, u dílčích cílů byly stanoveny výzkumné problémy, kterými se práce zabývá, 
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a následně byly sestaveny hypotézy, aby mohlo dojít k ověření získaných 

informací. Naplnění jednotlivých cílů bude provedeno zpětnou reakcí na 

jednotlivé kroky. Postup je znázorněn na obr. č. 17. 

Obrázek č. 17 Struktura rozpadu cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

6.5.1 Naplnění dílčího cíle 1 

Dílčím cílem je popsat a pochopit principy a nové trendy v oblasti 

transnacionalizace, se zaměřením zejména na globální prostor. 

K naplnění prvého dílčího cíle disertační práce bylo rozebrat a vyhodnotit 

3 výzkumné problémy, které byly položeny. 

Výzkumné problémy 

1. Transnacionalizace vede k diversifikaci fyzického umístění organizačních 

jednotek v zahraničí? 

Podmínka plynoucí z první výzkumné otázky byla splněna již výběrem 

podniků, kdy pro průzkum byly zvoleny podniky charakteristické jako „zahraniční 

osoba“. Výběr samotných firem určených pro dotazování byl tedy zúžen ze všech 

podniků působících v MSK na tyto společnosti. Šetřením se potvrzuje, že obecná 

teoretická podmínka základní definice transnacionálního podnikání, že firma 

mající sídlo v jedné zemi, má nezávisle na právní formě filiálky v jiných zemích. 

Tento výzkumný problém je dále potvrzen i ověřením první hypotézy a to, že 
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transnacionalizace má vliv na umístění jednotek v zahraničí a je  potvrzen 

i vyjádřením expertů. 

2. Projevuje se výrazný kontrolní vliv mateřské firmy? 

Takto položený výzkumný problém byl taktéž vyhodnocen pozitivně 

výsledky dotazování, protože 83,3 % dotázaných firem sdělilo, že mateřská 

společnost má v dceřiné společnosti podíl 81 – 100 %. Zde je výsledek zcela 

jednoznačný. Mateřské společnosti se snaží ovládat své dceřiné společnosti 

a vlastnit v nich rozhodující podíly, tím se dostáváme k polemice, zda má 

podnikatelská jednotka svou vlastní suverenitu. Zde vycházím z názoru expertů, 

kteří se vyjádřili, že podnikatelská jednotka jako taková přebírá podnikovou 

kulturu mateřské společnosti, přebírá i její postupy a způsoby jednání. Tím by se 

zdálo, že podnikatelská jednotka je zcela nesuverénní pod diktátem matky, ovšem 

nastávají v praxi příklady, kdy mateřská společnost chce znát názor dceřiných 

společností, proto při strategických rozhodnutích sestavuje týmy specialistů 

založené na jednotlivcích z daných dceřiných společností (podnikatelských 

jednotek), kteří se společně snaží najít nejvhodnější cestu. Můžu tedy konstatovat, 

že přes výrazný vliv mateřské společnosti, má daná dceřiná společnost částečnou 

suverenitu a může se podílet na strategických rozhodnutích a přinášet nové 

možnosti řešení. 

3. Možnost společného užívání a přesunu zdrojů a dalších potenciálů vede 

k růstu konkurenčního celku, čímž se posilují prvky synergického podnikání 

(síťování, franchising, apod.)? 

Tento výzkumný problém byl dle mého názoru splněn pouze částečně. 

73,8 % respondentů v dotazníkové sondě odpovědělo, že spolupracují 

s obchodními partnery na bázi systému, ale většina pouze na bázi dodavatelsko - 

odběratelských vztahů (78 %). Podniky tedy spolupracují na bázi sítě, vytvářejí 

virtuální struktury a dochází u nich k částečnému přesunu zdrojů a potenciálů, ale 

plný přesun zdrojů se nepotvrdil. Ovšem s přihlédnutím k dotazníkové sondě 

a k názoru expertů vyjadřuji naplnění tohoto výzkumného problému.  

Vzhledem k výsledkům, že se jedná většinou o polycentrický systém, lze 

konstatovat, že u většiny dotazovaných podniků dochází zejména ke komunikaci 

mezi dceřinou společností a mateřskou společností a komunikace mezi ostatními 

společnostmi patřícími do transnacionálního seskupení není tak intenzivní. Tudíž 

dochází k přesunu zdrojů a potenciálů směrem od mateřské společnosti 

k dceřiným (např. mateřská společnost poskytne dceřiným know how, patenty, 
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licence a koordinuje jejich činnost), aj. Dceřiná společnost působící na daném 

trhu, přizpůsobuje svou činnost tomuto trhu, samozřejmě s ohledem na pokyny 

mateřské společnosti.  

Obrázek č. 18 Sdílení zdrojů a potenciálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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konkurenční potenciály. (identita, integrita, suverenita a mobilita 

transnacionálního podniku)? 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že oslovené podniky 

spolupracují se svými partnery na bázi systému (informačního a komunikačního) 

ze 73 %. Tzn., že jsou propojeny informačními technologiemi, na základě kterých 

vzájemně sdílejí informace. Dalším podstatným zjištěním v této oblasti je, že tyto 

podniky navzájem spolupracují zejména na poli dodavatelsko - odběratelských 

vztahů. Tedy vzniká zde forma integrace s dodavateli. Po konzultaci s experty 

konstatuji, že transnacionální podniky sebou přináší virtuální integraci, tzn. 

vzájemné propojování, ale vždy je to závislé od konkrétní firmy a jejích potřeb 

a požadavků. Ne všechny transnacionální firmy se propojují s partnery. V rámci 

ověřování hypotéz nedošlo k potvrzení, že transnacionální podniky se virtuálně 

integrují. Hypotéza byla zamítnuta. Došlo k rozporu mezi výsledky statistického 

ověření hypotézy a názory expertů. Proto na základě informací ze sekundárního 

výzkumu a informací od expertů si dovoluji částečně uznat tento výzkumný 

problém za ověřený (naplněn ½). Základem této úvahy je fakt, jak už vyplynulo 

i z dotazníkové sondy, že jsou firmy propojeny zejména na bázi dodavatelsko - 

odběratelských vztahů, kdy je možné objednávat v systému dodavatele online, ale 

celkové systémové propojení existuje pouze u jedné mateřské společnosti a jejích 

dceřiných společností. Je potřeba brát v úvahu, že tento systém byť bývá 

propojen, není přístupný všem. Každý odborník se dostane pouze do své části, 

kam vkládá potřebné informace a zjišťuje informace, které potřebuje pro svou 

činnost, ale celkový přístup do systému má jenom pár osob, které ho „řídí“ 

a podávají informace z tohoto systému vedení společnosti, které na jejich základě 

rozhoduje. 

Podnikatelská jednotka jako taková přebírá identitu mateřské společnosti 

a podniky potvrzují, že vytvářejí obraz podniku ve virtuální realitě, tzn., posilují 

identitu společnosti, její známost. Na identitu navazuje integrita, tedy soudržnost 

se společností, kdy podniky potvrdili, že jsou integrováni jak v mateřské 

společnosti, tak v podnikatelské jednotce. Ze sekundárních zdrojů vyplynulo, že 

podniky, které vytváří sdružený potenciál – integrují se, mají větší příležitosti 

získat významné zakázky. Na obzoru je mnoho dalších příležitostí pro spolupráci 

mezi firmami, jejich dodavateli a jejich partnery. Podniky si tak mohou 

zjednodušit svůj výrobní systém a na základě virtuálního propojení vyrábět 

výrobek, který je konkurenceschopnější. Dalším příkladem této integrace je 
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spojení partnerů v odvětví, často potom dokážou spojit síly a společně vynaložit 

investice na vědu a výzkum, popřípadě na financování projektů (viz vznik 

klastrů). 

Tento způsob integrace může znamenat snižování nákladů v dalších 

oblastech, jako jsou například databáze informací kupř. o zákaznících, zde může 

také dojít k rozšíření trhu. 

Lze tedy částečně potvrdit výzkumný problém, že podnikatelské jednotky 

působící na území Moravskoslezského kraje naplňují podmínku virtuální 

integrace. Na základě dotazníkového šetření a názorů expertů lze potvrdit, že 

vzájemným propojením společností a příchodem transnacionálních společností do 

Moravskoslezského kraje se posilují nové globální faktory identity, integrity, 

mobility a suverenity.  

 

6.5.3 Naplnění dílčího cíle 3 

Dílčí cíl 3 

Dílčím cílem je zmapovat vybrané podniky, zda - li odpovídají dílčím 

kritériím virtualizace. 

Výzkumný problém 

Transnacionální podniky využívají virtuální prostor pro své 

podnikání?  

Transnacionální společnosti patří mezi vysoce dynamická seskupení, která 

reagují na vnitřní a vnější podněty v okolí a s vysokou mírou mobility jsou 

schopny přesouvat své zdroje a potenciály z jednoho místa na jiné. 

Transnacionálním společnostem již nestačí pouhé místo (market place), ale 

dostáváme se do virtuálního prostoru (market space). Transnacionální podniky 

tedy musí naplňovat určité stupně virtualizace. Dle dotazníkové sondy se 

prokázalo, že transnacionální podniky naplňují první stupeň virtualizace, tedy 

mají webové stránky. Další stupně virtualizace jsou naplňovány pouze částečně. 

Nicméně dochází k propojení firem na základě informačních a komunikačních 

technologií. Jedná se zejména, o projev integrace směrem k dodavatelům, protože 

podniky potvrdily, že spolupracují zejména na bázi dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. Výzkumný problém byl potvrzen i na základě stanovené hypotézy č. 5, 

která byla potvrzena. Transnacionální podniky jsou zapojeny do podnikání ve 

virtuálním prostoru a už jenom závisí na předmětu podnikání a oboru působnosti, 
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jak lze virtuálního prostoru pro potřeby podnikání využít. V disertační práci jsou 

předkládány i příklady firem, které pro cestu k transnacionálnímu podnikání 

využili přímo virtuální prostor, tak podniky, které prošly klasickou cestou. Dílčí 

cíl 3 je tedy naplněn. 

 

6.6 Naplnění hlavního cíle 

V disertační práci byl zvolen hlavní cíl, viz kapitola 2. Aby autorka práce 

mohla naplnit tento cíl, stanovila si dílčí cíle, kterých naplnění potvrdí splnění 

hlavního cíle. Dílčí cíle, viz podkapitola 6.5.1 – 6.5.3., byly z větší části naplněny. 

Tudíž, lze na základě naplnění jednotlivých dílčích cílů konstatovat, že i hlavní 

cíl disertační práce byl rovněž naplněn. Během řešení disertační práce bylo 

vymezeno šest podpůrných hypotéz (viz podkapitola 5.2.2.), které podpořily 

závěry dosažené v rámci odpovědí na výše uvedené výzkumné problémy. 

Výsledky řešení, jak z pohledu dílčích cílů, tak hlavního cíle byly také 

verifikovány s ohledem na analýzu jejich variability metodou ANOVA, 

statistickým ověřením hypotéz a následně vyjádřením názoru expertů. 

V disertační práci byla ověřena podstata existence transnacionálního podnikání na 

vybraných podnikatelských jednotkách působících v Moravskoslezském kraji. 

Bylo prokázáno, že v podmínkách Moravskoslezského kraje jde o zcela aktuální 

problematiku, vzhledem k rostoucímu počtu transnacionálních podniků 

vytvářejících zde své filiálky.  

Oblast transnacionálního podnikání je velmi široká a značně 

komplikovaná, zejména vzhledem k obtížnosti získávání dat. Proto i v rámci 

závěrů disertační práce vyvstávají nové otázky, které je třeba řešit v dalších 

výzkumných aktivitách (lidský potenciál, otázku inovací, integrace apod.) 

V rámci existujícího projektu GA ČR č. 402/08/H051 a dalších 

studentských grantových projektů doporučuji soustředit na Ekonomické fakultě 

VŠB-TUO pozornost zkoumání vlivu konkurenceschopnosti transnacionálních 

podniků na vývoj Moravskoslezského kraje s cílem poznání jinak hlubších 

souvislostí teorie konkurenceschopnosti a transnacionalizace, a jednak dopadu 

transnacionalizace podnikání na podnikatelské prostředí a ostatní firmy 

(organizace). 
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7. Zobecnění poznatků a doporučení 

V následujících podkapitolách bude formulováno zobecnění poznatků 

disertační práce pro teorii a pro rozvoj výuky na oborech ekonomika podniku a 

pro praxi. 

Disertační práce je určena zejména k prohloubení výzkumu a vzdělávání a 

výsledky disertační práce budou využity jako dílčí výstup meziuniverzitního 

projektu.  

 

7.1 Zobecnění poznatků teorie transnacionálního podnikání 

(výzkumný přínos) 

Teorie transnacionálního podnikání je rozsáhlé a poměrně složité téma. 

Disertační práce je zaměřena na transnacionální podnikání v Moravskoslezském 

kraji, neboli pochopení podstaty vstupu a existence transnacionálních podniků 

(formou podnikatelských jednotek) v tomto kraji.  

Definice transnacionálního podniku, jsou s menšími obměnami ustáleny ve 

všech literaturách. Verze vymezení transnacionálního podniku použitá v disertační 

práci je: Vždy se jedná o podnik, bez ohledu na formu vlastnictví, zda je přímá 

nebo nepřímá, který je situován v jiné zemi, než je sídlo mateřské společnosti, je 

pod kontrolním vlivem mateřské společnosti a s mateřskou společností a jinými 

partnerskými společnostmi (i dceřinými společnostmi) je vzájemně propojen na 

základě informačních technologií, které mu umožňují vzájemně sdílet zdroje 

a potenciály a pohybuje se ve virtuálním prostoru. (vyjádření autorky práce) 

Základem uvedeného vymezení, je tedy naplněna definice od Zadražilové 

(1994), která je doplněna o nové pojetí tržního prostoru firmy market space 

(neboli virtuální tržní prostor). Transnacionální podnik je vysoce dynamický, 

a proto jej nesmíme chápat v klasickém prostoru. Nutno jej přenést do prostoru 

virtuálního. Z klasického market place se přenášíme do market space 

a pohybujeme se ve virtuálním prostoru, ve kterém se formuje virtuální 

organizace (virtuální podnik) transnacionálního charakteru. 

Podnikatelské jednotky v MSK naplňují pouze první stupeň virtualizace, 

kdy vytváří webové stránky, kde mají prostor získání informací, popřípadě 

možnost začlenění partnerů do jejich systému. Určitou výjimku zřejmě 

představuje HMMC. Tato firma realizuje vybrané personální činnosti pro nový 

závod v Petrohradu, zpracovává data potřebná pro řízení výroby v provozech 
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v Koreji atd. To jsou typické znaky virtuální transnacionální organizace. 

Jednotlivé závody, provozy a podniky, se nenacházejí, v konkrétních market 

place, ale celé seskupení firem se vytváří v globálním market space, aniž je 

fyzicky jakýmkoliv způsobem provázané. 

V Moravskoslezském kraji se projevuje především polycentrický přístup 

vztahu matky k dcerám, kde podniky mají určitý prostor pro samostatné jednání, 

samozřejmě v kooperaci s mateřskou společností.  

Dle procentního podílu vlastnictví mateřské společnosti 

v Moravskoslezském kraji jsou většinově umístěny filiálky společností. Podíl na 

vlastnictví dcery překračuje 80%. Ostatní typy jako přidružená společnost 

a partnerská společnost jsou zastoupeny v malém rozsahu. Výrazný podíl 

mateřské společnosti byl potvrzen i ve statistickém ověřování. V práci jsou 

definovány tři vývojové fáze transnacionálních firem. Disertační práce formuluje 

i čtvrtou fázi vývoje, a to fázi přeměny klasických transnacionálních podniků na 

podniky virtuálně integrované, které jsou propojeny integrovanými informačními 

systémy virtuální organizace. Virtuální integrace je relativně nová oblast, která 

nebyla v disertační práci plně ověřena. Lze tedy předpokládat, že tato oblast bude 

ještě dále vyvíjena a v dalších výzkumech by jí měla být věnována pozornost. 

Dnešní transnacionální podniky jsou vysoce globální „stačí jedno kliknutí“ 

a mají potřebné informace z kterékoli části světa, na základě kterých se rozhodují. 

Nečekají na změnu (příležitost), ale samy vyhledávají nové potenciály a změnu 

iniciují. Pro transnacionální podnik je nezbytné udržet si své postavení na 

globálním trhu, popřípadě jej ještě zlepšit, proto je nezbytné, aby svou strategii 

orientovaly na posílení konkurenceschopnosti z globálního pohledu. 

Pro oblast konkurenceschopnosti je zajímavé zjištění, že podniky vnímají 

svou konkurenci, vědí o svých nejbližších konkurentech, ale ne vždy reagují na 

podněty z okolí, na změny u konkurence.  

Na dnešním globálním trhu existují velké transnacionální podniky, které 

vlastní důležité patenty a licence, tudíž pro daný okamžik je konkurující 

společnost neohrožuje, neboť často sama využívá daný konkurenční produkt pro 

svou činnost (zejména u společností zabývajících se výpočetní technikou). Ovšem 

pokud konkurenční společnost vyvine nový patent, je třeba se obávat. 

V dotazníkové sondě jsem zjistila, že většina společností má své vlastní vývojové 

středisko, snaží se vyvinout co nejlepší a nejvíce konkurenční produkt, a zároveň 

dbají na snižování nákladů. Inovační cyklus produktů se neustále zmenšuje 
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a vyvstává zde otázka, jak daleko můžou společnosti ještě jít, aby to pro ně bylo 

rentabilní.65  

V disertační práci lze konstatovat, že v Moravskoslezském kraji vytváří 

transnacionální podniky své filiálky, jejichž počet se neustále zvyšuje. Každá tato 

filiálka sem přináší svou určitou identitu, kterou přenáší z mateřské země, nastává 

zde propojenost kultur, zároveň ovšem podniky dbají na integritu společnosti. Na 

dnešním globálním trhu je vysoká turbulence doprovázená řadou neočekávaných 

změn, proto transnacionální podniky musí reagovat na všechny podněty z okolí, 

které na ně působí, ať už změny v oblasti ekologické, sociální, technologické. 

Transnacionální společnost, pokud chce udržet svou pozici a být 

konkurenceschopná, musí toto zvládnout. V rámci Moravskoslezského kraje se 

potvrzuje, že transnacionální firmy toto naplňují. 

Stěžejní výzkumný přínos je ve shromáždění, ověření a promítnutí 

poznatků z transnacionálního podnikání do výzkumného projektu GAČR č. 

402/08/H051. Přínosem je také význam projevů transnacionalizace 

v Moravskoslezském regionu. 

Doktorská disertační práce rozšířila teoretické poznání transnacionálního 

podnikání a transformace podnikatelského prostředí o nové poznatky. Prakticky 

bylo ověřeno, že nové teoretické pohledy autorů z ČR (včetně autorů z EKF VŠB 

– TU Ostrava) jsou validní a znamenají posun ve vymezení transnacionálních 

firem a transnacionálního podnikání. Poznatky disertační práce tedy obohacují jak 

teoretické poznání, tak praxi s ohledem na vymezení transnacionalizačních 

charakteristik Moravskoslezského kraje. 

 

7.2 Doporučení pro rozvoj výuky na oborech ekonomika 

podniku a podniková ekonomika a management 

(pedagogický přínos) 

V rámci oboru podniková ekonomika a management je možné 

implementovat do výuky celkové pojetí transnacionálních firem (od jejich vzniku 

přes vývoj až do současnosti). Ve výuce je zapotřebí prezentovat jednotlivé znaky 

transnacionálních firem a nové poznatky jak českých, tak zahraničních autorů. 

                                                 
65 Tato disertační práce se nezabývá inovačním potenciálem, na oblast inovací vznikne další 
disertační práce kolegyně Ing. Gruberové, která bude v tomto tématu pokračovat v návaznosti na 
projekt GAČR. č. 402/08/H051. 



 

- 139 - 
 

V rámci podnikové ekonomiky a managementu se dá dále rozvinout problematika 

organizace (globální rozložení). Dále je z disertační práce možné využít nový 

pohled na transnacionální podniky, a to z hlediska vytváření virtuálních struktur, 

což lze označit jako novou formu podnikání. V rámci podkladů pro výuku lze 

rozvinout dosavadní výzkumné aktivity, které definovaly virtuální prostor (market 

space). Toto pojetí globálního prostoru bylo výzkumem disertační práce 

potvrzeno. Firmy jsou vzájemně propojeny na základě informačních 

a komunikačních technologií, naplňují vyšší stupně virtualizace a vytvářejí 

globální (transnacionální) organizaci. 

Také je nezbytné zdůraznit významnost transnacionálních podniků a jejich 

sílu, kterou využívají při svých vyjednávacích manévrech o umístění na dané 

území, ať již podmínky od otázek týkajících se infrastruktury, technologické 

vybavenosti území, až po možné daňové úlevy a jiné výhody. 

Transnacionální firmy vstupující do Moravskoslezského kraje 

upřednostňují při výběru hostitelské země blízkost zdrojů, umístění v „srdci“ 

Evropy a levnou pracovní sílu, což je také zajímavý výsledek pro další zkoumání. 

V předmětech, ve kterých je transnacionální podnikání prezentováno, je 

třeba pohlížet na transnacionální podnik ze všech úhlů pohledu, a zejména 

v novém kontextu propojení transnacionalizace z virtuální integrací (v návaznosti 

na konkurenceschopnost) podniků. Virtuální integrace podněcuje rozvoj 

konkurenceschopnosti podniku (viz dílčí výsledky výzkumného projektu GAČR 

402/08/H051). 

V rámci chápání celkového pojetí transnacionálních podniků a zejména 

otázky virtualizace je zajímavé pozorovat současný trend. Impuls zabývat se 

virtualitou v rámci disertační práce byl dán projektem GAČR a jeho hlavním 

řešitelem fakultou strojní (ZCU Plzeň), zároveň se danou otázkou zabývá i fakulta 

managementu a ekonomiky (UTB Zlín) a nezávisle na projektu také obor 

marketingu ve Zlíně. Dochází k vzájemnému propojení a sdílení informací, tudíž 

k vytváření virtuální integrace. 

Pedagogický přínos disertační práce tkví v tom, že se podařilo zobecnit 

základní informace o transnacionálních podnicích, především v oblasti 

Moravskoslezského kraje. Existují možnosti uplatnění výsledků výzkumu 

v podkladech pro výuku předmětů Podniková ekonomika a management; Rozvoj 

forem podnikání a to zejména v oblasti nových forem podnikání; a v předmětu 

Strategie podniku. Výrazným prvkem v této oblasti je definování vlastní definice 
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transnacionálních podniků a zavedení čtvrtého pilíře (virtuálního prostoru) do této 

oblasti. Dále došlo k vytvoření uceleného přehledu, který sumarizuje pojetí 

transnacionálního podniku. 

 

7.3 Nástin kontextu disertační práce s praxí (praktický přínos) 

V disertační práci jsou zkoumány transnacionální podniky neboli 

podnikatelské jednotky (filiálky zahraničních firem umístěných na území 

Moravskoslezského kraje). Základním zjištěním v této oblasti bylo, že většina 

oslovených podniků má svou mateřskou společnost umístěnou v Německu, což by 

mohla být zajímavá informace pro ostatní podniky zde působící. Dále 

vyhodnocení přineslo potvrzení, že v rámci Moravskoslezského kraje zahraniční 

jednotky působí zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu. Je to dáno 

i pozůstatkem těžkého průmyslu, který v Moravskoslezském kraji dlouhá léta 

fungoval, a nástupem automobilové výroby v tomto kraji. Bylo zjištěno, že 

podniky, které vstupují na toto území (MSK), zejména využívají nových prostor 

a budují podniky na zelené louce. V rámci této informace se otevírá možnost 

nabídnout novým investorům prostory, tzv. brownfields, které by bylo třeba 

využít. Moravskoslezský kraj láká investory zejména svoji polohou ve středu 

Evropy, „levnou“ pracovní silou a v posledních letech i vysokou inovační 

a technologickou základnou. Firmy zde mají možnost spolupracovat s vysokými 

školami, což na základě dotazníku dělá jen 26,2 %  oslovených firem. Vysoké 

školy nabízí firmám nový potenciál a to nejen v podobě personálního potenciálu, 

ale i v oblasti vědy a výzkumu a vzájemného propojení teorie s praxí. Již na 

základě setkání „u kulatého stolu“ - Rozvoj excelence podnikové ekonomiky 

a managementu bylo předneseno, aby studenti byli excelentní „musí mít dobré 

znalosti angličtiny, umět se správně zeptat, a to aby dostali studenti šanci ponořit 

se do problému během studia a na tom rostli.66“ To je zajímavá myšlenka i pro 

praxi, kdy pro velké transnacionální podniky by mělo být zajímavé spolupracovat 

s vysokými školami, a tak zvyšovat svůj potenciál. Jak ale vyplynulo z rozhovorů 

s experty, pro velké podniky jsou vhodnými partnery pouze velké univerzity ve 

světě zastávající významné místo, malá univerzita tak může nabídnout těmto 

společnostem pouze výrazné jednotlivce, kteří pro ně mohou být přínosem. 

                                                 
66 Ing. Bartoš, (Biocel Paskov) Setkání u kulatého stolu, Rozvoj excelence podnikové ekonomiky 
a managementu, (konané dne 19.2. 2008) 
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Z hlediska praxe je významné i hledisko propojení (virtuální integrace) 

firem, které je úzce propojeno s konkurenceschopností podniku. Na základě 

sdílení informací uvnitř „řetězce“ firem je možné dosáhnout společné 

optimalizace a tím zvýšené konkurenceschopnosti firem. Zatím jsou firmy 

propojeny především na bázi dodavatelsko – odběratelských vztahů, ale do 

budoucna se tato situace vyvíjí a dle mého názoru přinese zajímavé výsledky. 

Praktickým přínosem je poskytnout respondentům (manažerům, státní 

správě apod.) na základě výsledků doktorské práce zobecněné informace o stavu 

transnacionálního podnikání v Moravskoslezském kraji, které by mohly sloužit 

pro zjištění vlastních slabin, případně silných stránek. Zároveň orgány státní 

správy a samosprávy v Moravskoslezském kraji mohou využít informace 

o podnicích zde působících, o jejich preferencích a způsobu jednání. Ověřené 

teoretické poznatky budou prezentovány tiskem (zejména v monografii C. H. 

Beck). V rámci Moravskoslezského kraje je tedy možné zejména využít výsledků 

dotazníkové sondy.  

Doprovodné přínosy disertační práce:  

• Vymezení teoretických východisek pro rozvinutí definice transnacionálního 

podnikání dle dostupných zdrojů a na základě vlastního rozboru 

transnacionálního podnikání stanovení vlastní verze definice transnacionálního 

podniku. 

• Sekundární výzkum podnikatelských jednotek v Moravskoslezském kraji (viz 

Příloha č. 8 – seznam dotazovaných firem). 

• Sekundárním výzkumem bylo sumarizováno pojetí transnacionálního podniku. 

Byl vytvořen přehled přístupů k teorii transnacionálního podnikání (český, 

anglický, francouzský přístup).  

• Primárním výzkumem byly získány základní informace o podnikatelských 

jednotkách v Moravskoslezském kraji. 

• Vyhodnocením primárního výzkumu byly získány informace pro zhodnocení 

konkurenceschopnosti transnacionálních podniků a jejich působení ve 

virtuálním prostoru. 

• Prezentace výsledů výzkumu na mezinárodní konferenci. 

• Rozvíjení vztahů s ostatními univerzitami a vzájemné sdílení informací. 

Celkově disertační práce přináší ucelený pohled na problematiku 

transnacionálních podniků. Poskytuje nové podněty pro další výzkumné aktivity 

a aktuální pohled na danou problematiku v oblasti Moravskoslezského kraje. 
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8. Závěr 

Doktorská disertační práce byla zpracována v návaznosti na projekt GAČR 

s názvem Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního 

systému virtuálních firem. Z pohledu výzkumných záměrů na Ekonomické fakultě 

VŠB - TU v Ostravě a zadání doktorské disertační práce bylo předmětem zkoumání 

rozpracování výzkumu teorie transnacionálního podnikání v podmínkách 

Moravskoslezského kraje. 

Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních 

několika letech podstatných změn. Stále je zde dominantní tradičně orientovaná 

ekonomika na zpracovatelský průmysl. To potvrdil i výzkum, ve kterém je zde 

zřejmý značný vliv zahraničních investic, které do tohoto regionu přicházejí 

a napomáhají jeho transformaci. Transformace je zejména ekonomická, ale dotýká 

se i oblastí infrastruktury a sociálně ekonomické kultury atd. Projevuje se to nejen 

objemem investičních aktivit, ale také růstem životní úrovně obyvatel. Z 

dlouhodobého hlediska je však potřeba tyto zdroje permanentně aktivovat 

a podporovat, neboť takto strukturovaná ekonomika nemůže z dlouhodobého 

hlediska prosperovat a růst. Moravskoslezský kraj se v posledních letech snaží 

přilákat investory z různých oblastí působení, a tím zvýšit technologickou 

a informační základnu tohoto kraje. Klíčová pro zahraniční investory je blízkost 

zdrojů a umístění kraje v oblasti, kde se propojují vzájemně tři významné regiony, 

a to oblasti Polska, Slovenska (Žilinský kraj) a Moravskoslezský kraj. Zde je 

nutné podotknout i hledisko konkurenceschopnosti. 

Relativnost konkurenceschopnosti je stěžejní bod, na který se často 

zapomíná. Jednoduše lze říci, že konkurenceschopnost je obrazem budoucí 

konkurenční výhody, která je determinována budoucí tržní situací v konkrétních 

politických, kulturních, sociologických a ekologických podmínkách. 

Konkurenceschopnost lze přirovnat k očekávané prosperitě podniku, neboť 

nekonkurenceschopná firma na trhu dlouho nepřežije. Právě v tomto kontextu 

disertační práce potvrdila výzkumy z ČR i zahraničí, že transnacionalizace 

a formování transnacionálních firem není pouze teoretický pojem, ale jde 

o stěžejní fenomén podnikání počátku 21. století. Šetření v Moravskoslezském 

kraji většinu teoretických tezí a podmínek potvrdilo prakticky. Některá zjištění 

byla překvapivá. Např. ve vztahu k Ostravskému regionu se často hovoří 

o investicích korejských investorů, ale průzkumy v terénu ukázaly na výrazný vliv 

německých investic. 
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Nutno zdůraznit další poznatek, na který upozornili již dříve mnozí autoři 

(včetně autorů na EKF VŠB – TU Ostrava). Jde o mimořádnou ekonomickou 

a organizační sílu (moc) transnacionálních firem. Výzkumem bylo např. zjištěno, 

že 42 zkoumaných transnacionálních podniků má 1061 filiálek a z toho je 769 

umístěných mimo mateřskou zemi, v zahraničí. Tyto firmy jsou většinou ve 

výhradním vlastnictví (81 – 100%) mateřských společností, které se zásadně 

podílejí na formování strategie rozvoje filiálek (cca u 60 % respondentů). 

Podniky zde vstupující jsou povětšinou silně navázány na mateřskou 

společnost, se kterou intenzivně spolupracují. Samozřejmě mají i jistou svobodu 

rozhodnutí (suverenitu), ale pouze v mezích, o kterých rozhodne mateřská 

společnost. Matka přenáší do hostitelské oblasti i svou identitu a vlastní kulturní 

a sociální zázemí mateřské země. Lidé pracující v těchto podnikatelských 

jednotkách se často setkávají s jiným stylem řízení, než je obvyklý u českých 

firem. 

Podniky v posledních letech silně inklinují k vytváření virtuálních struktur 

(viz Wozniaková, 2009) a k virtuální integraci. To potvrdil i průzkum v disertační 

práci, že dochází k vzájemnému propojení s partnery. Prozatím se potvrdilo 

především propojení v rámci systému dodavatelsko - odběratelských vztahů. 

Z uvedeného vyplývá nutnost rozvinutí dalších výzkumů zaměřených na 

zkoumání přínosů transnacionálních firem (jejich filiálek) k růstu HDP, k růstu 

příjmů do státního rozpočtu, k vývoji zaměstnanosti, k dopadu na vývoj malého 

a středního podnikání aj. Nutno také zkoumat u hostitelské země dopady na 

rozvoj kultury, vzdělanosti, národní identity, dopravní a technické infrastruktury, 

ekologické zátěže apod. 

Předložená doktorská disertační práce otevírá nové, velmi aktuální 

a značně složité téma zkoumání soudobé podnikové ekonomiky (dle dostupných 

informací toto téma nebylo na EKF VŠB TU Ostrava dosud řešeno), které si 

zaslouží rozvoj dalších výzkumných a pedagogických aktivit (zejména s ohledem 

na vysoce dynamické změny v ekonomickém, sociálním a ekologickém vývoji 

Moravskoslezského kraje). 
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Příloha 1  

Evropská společnost67 
Evropská společnost, též Evropská akciová společnost neboli Societas 

Europaea (zkratka SE) je akciová společnost založená evropským právem. Je 
upravena nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské 
společnosti a Směrnicí Rady 2001/86/ES z téhož dne, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 

Právní režim společnosti je mnohovrstevný. Pořadí aplikovatelnosti 
jednotlivých normativních zdrojů je následující:  

• nařízení o statutu společnosti (a příslušná směrnice), 
• stanovy společnosti, jestliže to nařízení výslovně stanovuje, 
• v případě záležitostí tímto nařízením neupravených nebo záležitostí 

nařízením upravených pouze částečně ve věcech, které neupravuje:  
ü  právní předpis přijatý členským státem ve vztahu ke společnosti (v 

České republice je jím zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti), 
ü  právní předpis členského státu, které se vztahuje na akciovou 

společnost založenou podle práva sídelního státu (v České republice 
Obchodní zákoník a případně další předpisy), 

ü  stanovami společnosti stejným způsobem, jako u akciové společnosti 
založené v souladu s právními předpisy sídelního státu. 

Pokud je předmět podnikání společnosti upraven zvláštními vnitrostátními 
předpisy, tyto právní předpisy se plně na společnost uplatňují. 

Založení a přeměna Evropské společnosti 
Způsoby založení jsou taxativně vymezeny v příslušném nařízení. Jsou to 

tyto: 
ü  fúze alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním 

předpisům různých členských států. Výsledná společnost může mít sídlo 
i na území třetího členského státu. Tento způsob je rozšířený. 

ü  založení holdingové společnosti z akciové společnosti a společnosti 
s ručením omezeným, které se řídí právem různých členských států nebo 
mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného 
členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě. Tento 
způsob není příliš rozšířený. 

ü  založení dceřiné společnosti úpisem akcií společnostmi dle čl. 48 odst. 2 
Smlouvy o založení Evropského společenství (tedy veškeré právnické 
osoby, jejichž činnost má lukrativní povahu), které se řídí právem různých 
členských států nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se 
právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném 
členském státě nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě. Tento 
způsob není příliš rozšířený. 

ü  transformací akciové společnosti založení podle práva členského státu 
a mající sídlo a správní ústředí v členském státu, pokud má alespoň dva 
roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu. Výsledná 
společnost musí mít sídlo na území členského státu původní akciové 
společnosti. Tento způsob je rozšířený. 

                                                 
67 Následující výklad je přebrán z informací o Evropské společnosti 



 

II 
 

ü  založení dceřiné společnosti jiné evropské společnosti. Tento způsob je také 
rozšířený. 

Ve všech případech musí upsaný základní kapitál činit nejméně 
120 000euro. Společnost se může přeměnit na akciovou společnost řídící se 
právem členského státu, ve kterém se nachází její sídlo. To může být výhodné, 
vzhledem k možnostem změny sídla. Rozhodnutí o přeměně však lze učinit 
nejdříve po uplynutí dvou let od jejího zápisu do obchodního rejstříku a po 
schválení prvních dvou ročních účetních závěrek.  

Společnost musí mít sídlo na území některého ze států Evropské Unie. Na 
území stejného státu se musí nacházet i správní ústředí společnosti. Společnost 
může postupem dle nařízení své sídlo přemístit na území jiného členského státu, 
což patří mezi její největší výhody. 

Zakladatelé společnosti mohou volit mezi monistickou a dualistickou 
strukturou společnosti. 
ü  v případě monistické struktury je v čele společnosti správní rada v čele 

s předsedou. Ten může být zároveň generálním ředitelem (tzv. francouzský 
model) nebo generálním ředitelem je odlišná osoba mimo správní řadu (v 
anglickém prostředí nazývaná Chief executive officer). Statutárním 
orgánem společnosti je předseda správní rady, který je zároveň generálním 
ředitelem; nebo generální ředitel, který není předsedou správní rady. Stejný 
rozsah jednatelského oprávnění mají delegovaní generální ředitelé a správní 
rada jako celek, 

ü  dualistická strutukra je prakticky shodná s pojetím akciové společnosti 
v českém právu. 
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Příloha 2 Zadání projektu GAČR 

Vymezení objektu řešení (dle projektu GAČR r. č. 402/08/H051  
Zpracování této disertační práce souvisí s výzkumným projektem GAČR 

s názvem: „ Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování 
výrobního systému virtuální firmy“, který je zpracováván ve spolupráci tří 
univerzit a to: ZˇVU Plzeň (hlavní řešitel), Univerzita Tomáše bati ve Zlíně 
(spoluřešitel 1) a VŠB – TU Ostrava (spoluředitel 2). Zadání projektu a etapy 
zpracování jsou uvedeny v příloze. Vzhledem k zpracování tohoto projektu je 
i Disertační práce směřována k naplnění jeho hlavního cíle a ten je pro 
spoluředitele stanoven: Definovat metriky konkurenceschopnosti virtuální firmy 
jako celku a metriky konkurenceschopnosti jednotlivých členů v závislosti na 
produkčních schopnostech a efektivitě jejich fungování. 

V této části bude popsán vědecký záměr projektu GAČR, jeho cíle a etapy. 
Záměrem projektu je navrhování, modelování a určování kriteriálních funkcí 
vzájemných vazeb mezi produkční schopností, efektivitou 
a konkurenceschopností virtuálních firem. 

Tematicky jsou dnes problematiky zmíněných oblastí řešeny lokálně 
v jednotlivých subjektech ovšem bez vzájemných souvislostí. V případě přidání 
dalšího parametru, kterým bude řešení daných oblastí ve virtuální firmě (tedy 
mezi „X“ spolupracujícími subjekty), se stane stávající řešení jednotlivých oblastí 
nepoužitelné, protože virtuální firma se chová nestabilně a mění svou strukturu 
a funkčnost dle momentálních požadavků trhu.  

Záměr je rozdělen do tří modulů, kde každý modul má definovaný cíl. Při 
jeho rozpadu na podcíle začíná docházet k prolínání jednotlivých témat a je 
zřejmé že žádný z modulů nebude řešitelný lokálně bez vazeb na druhé dva 
moduly.  

Rozpad cílů a etap dle jednotlivých modulů 
Modul 1 (ZČU Plzeň):     Produkční schopnost virtuálních firem 
Téma průřezového zaměření produkční schopnosti virtuálních firem 

vychází z dosavadních prací s digitálním návrhem výrobků v oblasti konstruování 
strojů, z navazujících digitalizovaných technologických procesů v oblasti 
technologie obrábění a návrhu výrobních systémů a procesů s digitální podporou 
v oblasti průmyslového inženýrství. Propojující most mezi již vybudovanými 
digitálními systémy z oblasti konstrukčně-technologické (CAD/CAM) a systémy 
z oblasti plánování a řízení (ERP) vytváří digitální fabrika (Digital Faktory), což 
je pojem zaměřující se problematiky navrhování a racionalizace a provozování 
produkčního systému.  

Dalším parametrem základního výzkumu je komplexní propojení oblastí 
digitalizovaného konstrukčního návrhu a ekonomické kriteriální funkce 
efektivního návrhu výrobního systému ve virtuální firmě. V současné době je 
nejméně propracovaná oblast výroby a montáže, a to protože zde hraje roli velké 
množství faktorů se značnou neurčitostí (např. faktory obchodní, životního 
prostředí, lidského faktoru). 

Cíl:  Na základě modelů a optimalizačních metod identifikovat 
kriteriální funkce pro maximalizaci produkční schopnosti virtuálních firem.  
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Modul 2 (UTB Zlín):     Efektivita virtuálních firem a jejich členů 
Každý podnikatelský subjekt transformuje vstupní faktory na výrobky 

nebo služby, přičemž k transformaci využívá svých tzv. hodnototvorných funkcí, 
které jsou součástí jeho hodnototvorného řetězce. K tomu, aby organizace 
dosahovala zisk, musí mít nižší náklady než její konkurent nebo musí vyrábět 
takovým způsobem, který vede k diferenciaci (odlišení) a tím i k získání cenové 
prémie. Znamená to, že musí mít specifickou přednost v jedné nebo více 
hodnototvorných funkcích.  

Je tedy zřejmé, že virtuální firma, složená z řady samostatných subjektů 
a jejich vybraných procesů, tvoří vlastní hodnototvorný řetězec z odpovídajících 
částí hodnototvorných řetězců zúčastněných subjektů. Vybereme-li do 
hodnototvorného řetězce virtuální firmy jiné procesy zúčastněných subjektů, bude 
i výsledná hodnota jiná. Základní snahou bude z hodnototvorných funkcí 
zúčastněných subjektů složit hodnototvorný řetězec virtuální firmy. Analýza 
hodnototvorného řetězce se tak stává hlavním nástrojem, jak lze identifikovat  
podstatné zdroje resp. činnosti pro zvyšování hodnoty výrobku nebo služby.  

Cíl: Určit způsoby a principy tvorby hodnototvorného řetězce virtuální 
firmy při kritériu maximální efektivity (maximální dosažené hodnoty). Cílem je 
tedy určit, co si vyberu z jednotlivých subjektů (vždy mám zájem o to nejlepší) 
a použiji to ve virtuální firmě. 

Další otázkou je vyhodnocování efektů a přínosů vzniku virtuální firmy 
pro všechny zúčastněné subjekty včetně veřejné správy. 

Cíl:  Nadefinovat kriteriální funkce přínosů vzniku a účasti ve virtuální 
firmě. 

Modul 3(VŠB – TU Ostrava):   Konkurenceschopnost a integrace 
virtuálních firem 

Virtuální firmy vznikají za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 
zúčastněných členů, což spočívá především v myšlence spojeného úsilí za 
dosažení společného cíle. To ovšem předpokládá nejen plné otevření se všech 
členů virtuální firmy ostatním, ale také plné propojení informačních a hmotných 
toků. Teprve po komplexním provázání všech aspektů zúčastněných subjektů 
a vzniku virtuální firmy jako plně funkčního a provázaného celku lze hovořit 
o možném nárůstu konkurenceschopnosti. 

Cíl:  Definovat metriky konkurenceschopnosti virtuální firmy jako celku 
a metriky konkurenceschopnosti jednotlivých členů v závislosti na produkčních 
schopnostech a efektivitě jejich fungování. 

Etapy projektu 
Ve výše uvedených třech modulech bude nutné nejprve odděleně 

realizovat úvodní rešeršní a analytické etapy, přičemž k propojování dojde až na 
základě nových poznatků a jejich následného uplatnění v konkrétních odborných 
cílech projektu.  
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Příloha 3 Gross domestic expenditure on R&D (GERD) 

by source of funds, Business enterprise sector 
Percentage of total GERD  
This table presents the relative shares of the different sources of funds in R&D. 
Geo/time 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

EU (27 
countries) 

56.2
s
  55.9

s
  54.6

s
  54.1

s
  54.3

s
  54.2

s
  55.3

s
  55.2

s
  55

s
  :  

EU (15 
countries) 

56.5
s
  56.2

s
  54.9

s
  54.4

s
  54.6

s
  54.6

s
  55.6

s
  55.6

s
  55.6

s
  :  

Euro area (16 
countries) 

57.2
s
  57.2

s
  56.2

s
  55.9

s
  55.9

s
  56.3

s
  57

s
  56.8

s
  56.3

s
  :  

Belgium 62.4  63.4  59.4  60.3  60.2  59.7  61  61.4  :  :  

Bulgaria 24.4  27.1  24.8  26.8  28.2  27.8  30.6  34.2  :  :  

Czech 
Republic 

51.2  52.5  53.7  51.4  52.8  54.1  56.9  54  52.2  :  

Denmark :  61.4  :  59.9  :  59.5  :  60.6
b
  61.1

e
  :  

Germany 66  65.7  65.5
e
  66.3  66.6  67.6  68.2  67.9  :  :  

Greece :  33  :  28.2  :  31.1  :  :  :  :  

Spain 49.7  47.2  48.9  48.4  48  46.3  47.1  45.5  :  :  

France 52.5
b
  54.2  52.1  50.8  50.7

b
  51.9  52.3  52  50.5  :  

Italy :  :  :  :  :  39.7  40.4  42  :  :  

Lithuania 31.6  37.1  27.9  16.7  19.9  20.8  26.2  24.5  21.4  :  

Austria 41.8
e
  41.8

e
  44.6  45.1

e
  47.2  45.7

e
  48.4  48.7  46.3

e
  45

e
  

Poland 29.5  30.8  30.1  30.3  30.5  33.4  33.1  34.3  30.5
p
  :  

Romania 49  47.6  41.6  45.4  44  37.2  30.4  26.9  23.3  :  

Slovenia 53.3  54.7  60  52.2  58.5  54.8  59.3  58.3  62.8  :  

Slovakia 54.4  56.1  53.6  45.1  38.3  36.6  35  35.6  34.7  :  

Finland 70.2  70.8  69.5  70  69.3  66.9  66.6  68.2  70.3  :  

United Kingdom 48.3  45.5  43.5  42.2  44.1  42.1  45.2  46.7  47.2
p
  :  

Croatia :  :  45.7  42  43  34.3  34.6  35.5  40.8  :  

Russian 
Federation 

32.9  33.6  33.1  30.8  31.4  30  28.8  29.4  28.7  :  

Japan 72.4  73.1  74.1  74.6  74.8  76.1  77.1  77.7  :  :  

Vysvětlivky: (:=Not available s=Eurostat estimate b=Break in series e=Estimated value 
p=Provisional value) 

Zdroj: Percentage of total GERD  [online] [cit. 26.6. 2010], dostupne na webu: 
Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=
tsiir030 
 
 
 
 
  



 

VI 
 

Příloha 4 Přímé zahraniční investice V Moravskoslezském kraji 
za rok 2008 

 
Přímé zahraniční investice V Moravskoslezském kraji za rok 2008 
 
okresy 2004 2005 2006 2007 2008 

MSK celkem 81990 88830 122820 164501 162578 

Bruntál 2599 3551 3793 3463 3968 

Frýdek Místek 9810 17661 9562 24208 18434 

Karviná 4859 5491 4098 6042 7270 

Nový Jičín 11631 11407 10580 12967 8599 

Opava 6178 7390 7223 8512 9629 

Ostrava město 46914 43329 87600 109310 114679 

Zdroj:ČNB. [online]. [cit. 20.9. 2010]. Dostupné na www: 
http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/index.html 

 
Příloha 5 Vývoj hrubé měsíční mzdy v podnikatelském sektoru 

Vývoj hrubé měsíční mzdy v podnikatelském sektoru  

období medián MSK průměr MSK medián ČR průměr ČR 

2004 17348 18174 17333 20735 

2005 17905 19968 18140 21815 

2006 18619 20872 19035 23043 

2007 20021 22450 20513 24812 

2008 21427 24240 21881 26604 

2009 20680 23751 21715 26886 

Zdroj: ČNB. [online]. [cit. 20. 9. 2010]. Dostupné na www: 
http://www.cnb.cz/cs/statistika 
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Příloha 6 Datová matice 

otázka / dotazník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 absolut
ní 

četnost 

relativní 
četnost 

průměr
ná 

hodnot
a 

modus medián rozptyl 

1. Společnost, ve které působíte je v pozici:                                                 

1.1 mateřské společnosti                                           0 0,0%     

1.2 dceřinné společnosti  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 37 88,1%     

1.3 partnerské společnosti                    1   1  1       1       1     5 11,9%     

1.4 ostatní                                           0 0,0%     

2. Kde sídlí Vaše mateřská, popř. partnerská společnost?                                         42 1     

 Dánsko                         1         1         2 4,8%     

Finsko                              1             1 2,4%     

Francie          1                          1       2 4,8%     

Itálie   1                                        1 2,4%     

 Irsko                            1               1 2,4%     

Jižní Korea                  1                         1 2,4%     

Kanada                                        1   1 2,4%     

Španělsko       1        1            1                3 7,1%     

Německo  1  1 1   1    1  1        1    1     1 1 1    1 1     13 31,0%     

Nizozemí             1       1                     1  3 7,1%     

Polsko           1                                1 2,4%     

Rakousko                             1             1 2 4,8%     

Švédsko 1                                          1 2,4%     

Švýcarsko      1   1          1                1    1    5 11,9%     

USA                1 1    1  1                    4 9,5%     

Velká Británie                        1                   1 2,4%     

3. Počet filiálek matřeské společnost                                           42 1     

1 až 5   1 1 1 1  1   1       1 1      1    1    1   1  1   1 1 15 35,7%     

6 až 20       1     1   1       1    1 1 1   1 1  1 1  1  1    13 31,0%     

21 až 40  1        1      1    1 1   1                1   7 16,7%     

41 až 60              1   1                          2 4,8%     

více jak 60 1        1    1          1       1             5 11,9%     

4. Počet filiálek mateřské společnosti umístěných v zahraničí                                        42 1     

1 až 5   1 1 1    1   1    1   1   1   1 1 1 1 1    1   1 1 1 1  1 1 20 47,6%     

6 až 20      1 1 1     1    1   1 1          1 1  1 1        11 26,2%     

21 až 40  1        1 1    1   1      1                1   7 16,7%     

41 až 60              1                1             2 4,8%     

více jak 60 1                      1                    2 4,8%     

5. Umístění podnikateské jednotky v ČR bylo realizováno formou                                       42 1     

vznik na zelené loouce  1 1 1 1   1  1 1   1 1  1 1  1 1  1   1  1   1   1 1       1 20 47,6%     
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pronájem prostor         1               1     1              3 7,1%     

koupě prostor                   1   1     1   1  1 1        1  7 16,7%     

koupí podílu společnosti       1      1            1                  3 7,1%     

fůze 1           1    1                    1 1 1 1 1   8 19,0%     

jiné      1                                     1 2,4%     

6. Klíčové zdroje pro rozhodnutí o vstupu do ČR, potažmo do MSK byly:                                      42 1     

ekonomický vývoj   1   1 1 1  1    1 1 1 1 1      1  1 1   1     1   1      19,3%     

legislativní vývoj                     1            1   1        3,6%     

blízkost zdrojů  1         1   1 1  1 1   1  1  1 1 1 1 1  1 1    1 1 1  1 1 1  25,3%     

umístění "v srdci" Evropy    1 1    1    1 1      1   1    1 1   1 1  1     1 1 1 1  19,3%     

možnost získání dotací  1          1         1 1   1  1 1  1 1             10,8%     

levná pracovní síla 1 1             1 1 1 1 1 1  1 1   1   1 1  1 1 1   1  1     21,7%     

jiné                                            0,0%     

7. Podíl mateřské společnosti nebo Vám přímo nadřízené společnosti v podnikatelské jednotce je:                                1     

1 až 20%                                           0 0,0%     

21 až 40%                                           0 0,0%     

41 až 60%                             1              1 2,4%     

61 až 80 %           1 1       1   1     1   1             6 14,3%     

81 až 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  1 1  1 1 1 1  1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 83,3%     

8. Strategická rozhodnutí a stanovení vize podnikateské jednotky jsou:                                      42 1     

samostatná                   1    1  1   1 1       1 1      7 16,7%     

jsou realizována v kooperaci s mateřskou společností 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1   1  1  1   1   1  1  1    1 1 1 1  25 59,5%     

jsou direktivně určena mateřskou společností    1        1   1   1   1     1     1  1  1       1 10 23,8%     

jsou vytvořena v kooperaci s obchodními partnery společnosti                                        0 0,0%     

jiné                                           0 0,0%     

9. Identita                                           42 1     

Podnikatelská jednotka si vytváří vlastní identitu bez 
ohledu na mateřskou společnost 

2 4 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 5 3 2 5 5 2 4 5 2 5 5 4 5 5 5 2 4 2 4 2 2 5 5 5 4 3 2  30,98% 3,45 2 4 1,533 

Podnikatelská jednotka přebírá identitu mateřské 
společnosti v plném rozsahu 

3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 5 2 5 5 3 4 5 3 2 5 3 4 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 3 5 5 2 2 2 2 5 5  32,69% 3,64 5 4 1,325 

Podnikatelská jednotka vytváří svůj obraz ve virtuální 
realitě 

3 2 4 3 3 5 2 3 5 1 1 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4  36,32% 4,05 5 4 1,236 

10. Integrita (sdílí zaměstnanci cíle a vize?                                           42      

Vaši podnikatelské jednotky 3 3 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 4 5 3 5 4 4 5 5 1 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 36,84% 4,17 5 5 1,187 

mateřské společnosti jako celku 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5  35,37% 4,00 5 4 0,857 

ve spojení s obchodními partnery 3 1 5 5 3 3 1 3 4 1 2 2 2 3 1 4 3 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3  27,79% 3,14 3 3 1,17 

11. Mobilita                                                 

samostatně bez ohledu na mateřskou společnost 1 2 4 3 2 5 1 2 3 4 5 2 3 3 3 2 5 2 5 2 4 5 5 5 5 3 1 5 4 4 2 5 5 5 2 2 5 2 2 2 2 2  32,93% 3,24 2 3 1,943 

pouze v rámci povolených mezí ze strany mateřské 
společnosti 

3 3 5 3 4 2 1 5 3 2 2 3 4 5 4 4 3 5 1 3 4 5 2 2 4 4 3 3 2 3 5 2 2 2 5 5 2 5 4 5 5 5  34,87% 3,43 5 3 1,578 

ve spojení s obchodními partnery 3 1 5 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 2 3 2 2 3 3 4  32,20% 3,17 3 3 0,996 

12. Spolupracujete v rámci Vašich obchodních vztahů na bázi systému?                                      42      
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ano 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1  1 31 73,8%     

ne      1 1    1 1         1 1    1 1    1  1        1  11 26,2%     

13. Pokud prezentujete společnost na webu                                           42 1     

uvedlo 1  1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  1  1 1 1   1    1  1    1 1 1 1      23 54,8%     

neuvedlo  1        1 1     1  1    1 1  1 1 1  1  1 1 1     1 1 1 1 1 19 45,2%     

14. Prodáváte své výrobky (služby) virtuálně formou e-shopu?                                        42 1     

ano      1  1       1     1  1 1         1       1    8 19,0%     

ne 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1   1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 34 81,0%     

15. Využíváte ke svému podnikání vizualizaci podnikových procesů?                                       42 1     

ano 1    1   1 1   1 1 1 1 1 1 1     1     1       1        14 33,3%     

ne  1 1 1  1 1   1 1        1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 28 66,7%     

16. Máte systém hodnocení při výběru a spolupráci s obchodními partnery?                                    42 1     

ano 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 97,6%     

ne        1                                   1 2,4%     

17. Definujte kritéria stěžejní pro výběr Vašich partnerů:                                         42 1     

rychlost reakce na poptávku      1 1 1 1        1  1 1      1 1 1    1 1 1      1  1  12,8%     

cena 1 1 1 1 1   1  1 1  1 1  1  1    1 1      1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1   21,4%     

záruky   1  1      1    1          1   1     1           6,0%     

poskytované služby 1 1  1  1   1 1    1  1 1 1  1  1  1    1    1    1   1   1  15,4%     

dodací podmínky  1       1      1 1   1 1 1  1  1 1 1  1 1 1 1  1 1  1 1  1 1 1  18,8%     

kvalita 1  1 1  1 1 1  1 1 1  1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1   1 1 1 1 1 1  1   25,6%     

jiné                                            0,0%     

18. Spolupracujete s obchodními partnery na poli:                                           42 1     

vědy a výzkumu                         1            1       4,0%     

dodav-odběr vztahů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  82,0%     

v rámci spolufinancování projetku               1  1   1        1       1    1   1  14,0%     

jiné                                            0,0%     

19. Pokud spolupracujete s vysokými školami, je to za účelem:                                        42 1     

personálního potenciálu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1  1 1 1 1 1   1 1  1  1 1 1  1  1  1 1 1  1 1 1 30 71,4%     

získání nových vědeckých poznatků            1                               1 2,4%     

propojením praktických a teoretických poznatků           1  1  1      1 1   1  1    1  1  1    1    11 26,2%     

jiné                                           0 0,0%     

20. Zabýváte se novými technologiemi?                                           42 1     

ano 1 1  1 1 1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 85,7%     

ne   1     1   1        1  1      1                6 14,3%     

21. Nové technologie získáváte                                           42 1     

z vlastního vývojového centra  1  1  1   1 1  1  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  62,0%     

spoluprácí s klastrem      1                                      2,0%     

spoluprací s technologickými parky 1  1     1    1 1     1  1              1          16,0%     

spoluprací s VŠ       1                 1 1   1  1              10,0%     
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jiné     1      1          1      1      1           10,0%     

22. Společnost ve které pracujete působí dle NACE CZ v oblasti                                        42 1     

jiné   1                     1                   2 4,8%     

Ostatní zpracovatelský průmysl         1         1   1  1  1            1  1  1  8 19,0%     

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě                   1                        1 2,4%     

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu   1   1                                 2 4,8%     

Výroba chemických látek a chemických přípravků                    1            1           2 4,8%     

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení  1     1 1  1 1     1        1 1         1   9 21,4%     

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení     1                                      1 2,4%     

Výroba papíru a výrobků z papíru      1                                     1 2,4%     

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení                                 1       1 2,4%     

Výroba pryžových a plastových výrobků 1   1                               1       1 4 9,5%     

Výroba strojů a zařízení j. n.  1          1   1           1 1                5 11,9%     

Výroby potravinářských výrobků                            1 1     1         3 7,1%     

Výroby textilií                                      1     1 2,4%     

Výstavba budov                                 1          1 2,4%     

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 1                                1 2,4%     

23. Znáte své nejbližší konkurenty v oboru?                                           42 1     

ano  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 100,0%     

ne                                           0 0,0%     

24. Počet konkurentů, kteří Vás nejvíce "ohrožují" je v rozmezí?                                        42 1     

0 až 5  1 1    1 1 1     1   1   1  1 1  1 1      1   1 1 1    1  17 40,5%     

6 až 10 1   1 1 1    1  1   1 1  1 1         1  1 1   1    1 1 1  1 18 42,9%     

11 až 15           1  1        1   1   1  1              6 14,3%     

16 až 20                                 1          1 2,4%     

20 a více                                           0 0,0%     

25. Myslíte si, že Vás soupeř má možnost sledovat Vaše aktivity?                                       42 1     

ano 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 97,6%     

ne       1                                    1 2,4%     

26. Sledujete Vy aktivity svých soupeřů?                                           42 1     

ano  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 97,6%     

ne       1                                    1 2,4%     

27. Je pro Vás reakce na kroky konkurence prioritou?                                           42 1     

ano - reagujeme na všechny kroky konkurence 1 1   1      1  1 1   1 1      1 1   1       1 1 1      14 33,3%     

reagujeme recipročně      1  1 1 1     1    1 1 1     1 1      1 1     1 1 1 1 16 38,1%     

nereagujeme, je to ztráta peněz    1                  1                     2 4,8%     

můžeme si dovolit ignorovat iniciativy konkurenta   1    1     1    1              1 1 1           7 16,7%     

nereagujeme na změnu konkurence z důvodu nedostatku času                    1      1         1     3 7,1%     

                                           42 1     
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Příloha 7 Dotazník 

Vážená paní, slečno, vážený pane, obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na 
výzkumu, který je součástí mé disertační práce. Cílem této práce je ověřit teoretické poznatky 
z oblasti transnacionálního podnikání na konkrétních firmách. Vaše odpovědi v dotazníku 
budou použity výhradně pro zpracování mé disertační práce a v žádném případě nebudou 
dále šířeny. Nebude-li v dotazníku uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď.  

Děkuji Vám za ochotu a čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.  
Ing. Dita Kotásková, 
student 3. ročníku doktorského studia Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. 
 

1. Společnost, ve které působíte je v pozici:  

• mateřské společnosti  

• dceřinné společnosti  

• partnerské společnosti  

• Ostatní:  
 

2. Kde sídlí Vaše mateřská, popř. partnerská společnost?  
 

3. Počet filiálek mateřské společnosti:  
 

4. Počet filiálek mateřské společnosti umístěných v zahraničí:  
 

5. Umístění podnikatelské jednotky v ČR bylo realizováno formou:  

• Vznik na zelené louce  

• Pronájem prostor  

• Koupě prostor  

• Koupí podílu společnosti  

• Fůzí  

• Ostatní:  
 
 

 
6. Klíčové zdroje pro rozhodnutí o vstupu do ČR, potažmo do Moravskoslezského kraje 

byly: můžete zadat i více možností  

• ekonomický vývoj  

• legislativní vývoj  

• blízkost zdrojů  

• umístění "v srdci" Evropy  

• možnost získání dotací  

• levná pracovní síla  

• Ostatní:  
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7. Podíl mateřské společnosti nebo Vám přímo nadřízené společnosti v podnikatelské 
jednotce je: 
podnikatelská jednotka je v celém dotazníku definována jako společnost umístěna na 
území ČR, která je dceřinnou společností nebo je jinak spjata s mateřskou firmou nebo 
přímo nadřízenou firmou.  

• 0 - 20%  

• 21 - 40%  

• 41 - 60%  

• 61 - 80%  

• 81 - 100%  
 
8. Strategická rozhodnutí a stanovení vize podnikatelské jednotky jsou?  

• samostatná  

• jsou realizována v kooperaci s mateřskou společností  

• jsou direktivně určena mateřskou společností  

• jsou vytvořena v kooperaci s obchodními partnery společnosti  

• Ostatní:  
 
9. Identita Identita firmy je souborem vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně (nikoli 

formálně) identifikují v prostředí.  

 
1 

nevím 

2 
jednoznačně 

ne 

3 
ano aj. 

4 
převážně 

ano 

5 
zcela ano 

Podnikatelská 
jednotka si vytváří vlastní 

identitu bez ohledu na 
mateřskou společnost      

Podnikatelská 
jednotka přebírá identitu 

mateřské společnosti 
v plném rozsahu      

Podnikatelská 
jednotka vytváří svůj obraz 
ve virtuální realitě (např. 

prezentace firmy na 
internetu) 

     

 
10. Integrita - domníváte se, že Vaši zaměstnanci sdílí cíle a vize? Integrita firmy je dána 

její soudržností.  

 

1 
nevím (nelze 

stanovit) 

2 
jednoznačně 

ne 

3 
ano aj. 

4 
převážně 

ano 

5 
jednoznačně 

ano 

vaší 
podnikatelské jednotky 

     

mateřské 
společnosti jako celku 

     

ve spojení 
s obchodními partnery 
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1 
nevím (nelze 

stanovit) 

2 
jednoznačně 

ne 

3 
ano aj. 

4 
převážně 

ano 

5 
jednoznačně 

ano 

     

 
11. Mobilita - reaguje podnikatelská jednotka na aktuální změny na trhu  

 

1 
nevím (nelze 

stanovit) 

2 
jednoznačně 

ne 

3 
ano aj. 

4 
převážně 

ano 

5 
jednoznačně 

ano 

samostatně bez 
ohledu na mateřskou 

společnost      

pouze v rámci 
povolených mezí ze strany 

mateřské společnosti      

ve spojení 
s obchodními partnery 

     

 
12.  Spolupracujete v rámci Vašich obchodních vztahů na bázi systému (informační 

a komunikační propojení)? 
ano

 
 

13. Pokud prezentujete podnikatelskou jednotku na webových stránkách, prosím uveďte je: 

 
 

14. Prodáváte své výrobky (služby) virtuálně (elektronicky) např. formou e-shopu? 
ano

 
 

15. Využíváte ke svému podnikání vizualizaci podnikových procesů? (softwarovou podporu 

vytváření virtuálních modelů, simulací)? 
ano

 
 

16. Máte systém hodnocení při výběru a spolupráci s obchodními partnery? 
ano

 
 

17. Definujte kritéria stěžejní pro výběr Vašich partnerů: můžete zadat i více možností  

• rychlost reakce na poptávku  

• cena  

• záruky  

• poskytované služby  

• dodací podmínky  

• kvalita  

• Ostatní:  
 

 
18. Spolupracujete s obchodními partnery na poli: můžete zadat i více možností  

• vědy a výzkumu  

• dodavatelsko odběratelských vztahů  
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• v rámci spolufinancování projektů  

• Ostatní:  
 
19. Pokud spolupracujete s vysokými školami, je to za účelem:  

• personálního potenciálu  

• získání nových vědeckých poznatků  

• propojení praktických a teoretických poznatků  

• Ostatní:  
 

20. Zabýváte se novými technologiemi? 
ano

 
 

21. Nové technologie získáváte? můžete zadat i více odpovědí  

• z vlastního vývojového centra  

• spoluprácí s klastrem (společný vývoj a výzkum)  

• spoluprací s technologickými parky  

• spoluprací s vysokými školami  

• Ostatní:  
 
22. Společnost, ve které pracujete (podnikatelská jednotka) působí dle NACE CZ v oblasti: 

Výroby potravinářských výrobků

 
 

23. Znáte své nejbližší konkurenty v oboru? 
ano

 
 

24. Počet konkurentů, kteří Vás nejvíce "ohrožují" je v rozmezí?  

• 0 - 5  

• 6- 10  

• 11 - 15  

• 16 - 20  

• 21 a více  
 

25. Myslíte si, že Váš soupeř má možnost sledovat Vaše aktivity? 
ano

 
 

26. Sledujete Vy aktivity svých soupeřů? 
ano

 
 

27. Je pro Vás reakce na kroky konkurence prioritou?  
ano -reagujeme na všechny kroky konkurence
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Příloha 8 Základní soubor oslovených firem 

Společnost Sídlo Investor 

ABB ČR Ostrava ABB Group (Švýcarsko) 

ABnote Czech Ostrava-Svinov ABnote Group (USA) 

Advanced Plastics  Vrbno pod 
Pradědem 

GARDENA Manufacturing GmbH (Německo) 

AK Frenštát  Frenštát pod 
Radhoštěm 

Apparatebau Kircheim - Teck (Německo) 

Akzo Nobel Coatings CZ  Opava Akzo Nobel (Holandsko) 

Alpine stavební společnost CZ  Ostrava Alpine Mayreder Bau (Rakousko) 

Alpo Czech  Frýdek-Místek Alpo Poland (Polsko) 

ArcelorMittal Ostrava  Ostrava-Kunčice ArcelorMittal (Indie) 

AUTO Heller  Moravská Ostrava Heller (Německo) 

Bang & Olufsen  Kopřivnice Bang & Olufsen (Dánsko) 

BATZ Czech  Frýdlant nad 
Ostravicí 

BATZ (Španělsko) 

Baumann Springs  Karviná-Staré 
Město 

Baumann (Švýcarsko) 

Befra - Electronic  Horní Suchá Munz-Magenwirth Gruppe (Německo) 

BEHR Ostrava  Mošnov Behr (Německo) 

Bekaert Bohumín  Bohumín Bekaert (Belgie) 

Bekaert Petrovice Petrovice 
u Karviné 

Bekaert (Belgie) 

Berndorf Bäderbau Bystřice Berndorf AG (Rakousko) 

Bike FUN International  Kopřivnice Bike FUN International (Nizozemí) 

Biocel Paskov Paskov Heinzel Group (Rakousko) 

BLANCO CZ  Frýdek-Místek BLANCO (Německo) 

BONATRANS Group  Bohumín KKCG Industry (Nizozemí) 

BorsodChem MCHZ  Ostrava BorsodChem Rt. (Maďarsko) 

Briggs & Stratton (Czech) 
Power Products 

Ostrava-Hrabová Briggs & Stratton (USA) 

Brose CZ  Kopřivnice Brose Group (Německo) 

Cirex CZ  Kopřivnice-
Vlčovice 

Cirex B.V. (Nizozemí) 

Colorspol Ostrava Ing. Milan Jakubjak (Slovensko) 

Copreci CZ  Dvorce u Bruntálu Copreci (Španělsko) 

Cromodora Wheels Mošnov Cromodora Wheels (Itálie) 

CTP Invest  Ostrava CTPark Network (Nizozemí) 

CTS Czech Republic  Ostrava CTS Corporation (USA) 

Czech Plastic Production  Karviná Papir Mettler (Německo) 

Czech Slag – Nová huť  Ostrava Harsco Corporation (USA) 

Czech Venture Partners Nový Jičín K+ Venture Partners B.V. (Nizozemí) 
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Daechang Seat  Ostrava-Hrabová Daechang Seat (Jižní Korea) 

Dakon  Krnov Buderus Heiztechnik (Německo) 

Dalkia Česká republika  Ostrava Veolia Environnement (Francie) 

Danzas  Ostrava Danzas (Švýcarsko) 

DBC Coatings Czech  Mošnov DAIHAN BEE CHEMICAL (Jižní Korea) 

Den Braven Czech and Slovak  Úvalno Den Braven Sealants (Nizozemí) 

DHL Express (Czech Republic)  Ostrava DHL International (Německo) 

Dukol Ostrava  Ostrava Kronospan Chemical Holdings Limited (Kypr) 

Dura Automotive Systems CZ  Kopřivnice Dura Automotive Systems (USA) 

EBH - Haus  Ostrava EBH - Haus (Německo) 

Efesto Invest  Ostrava-Hrabová ITT Industries (USA, Itálie) 

Ekopowder  Opava Protech (Kanada) 

Elvac Automation  Ostrava Ingeteam (Španělsko) 

Erdrich Umformtechnik  Krnov Erdrich-Umformtechnik (Německo) 

Erich Jaeger  Kopřivnice Erich Jaeger (Německo) 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL Ostrava-Vítkovice EVRAZ GROUP (Rusko) 

Gardena Technik  Bruntál Gardena (Německo) 

Gates Hydraulics  Karviná Gates Corporation (USA) 

GE Money Bank  Ostrava General Electric (USA)  

Goodyear  Ostrava Goodyear (USA) 

Grafton Recruitment  Ostrava Grafton Recruitment (Irsko) 

Grupo Antolin Ostrava  Ostrava-Hrabová Grupo Antolin-Irausa (Španělsko) 

H+H výroba a obchod  Opava Marga Deinert, Fritz Müller (Německo) 

Hayes Lemmerz Alukola  Ostrava-Kunčice Hyaes Lemmerz (Itálie) 

Hayes Lemmerz Autokola Ostrava-Kunčice Hayes Lemmerz (USA) + (Německo) 

Hays Czech Republic  Ostrava Hays (Velká Británie) 

Henniges Automotive  Ostrava-Hrabová Henniges Automotive (USA) 

Huisman Konstrukce  Sviadnov Huisman Special Lifting Equipment BV 

(Nizozemí) 

Hyundai Motor Manufacturing 
Czech  

Nošovice Hyundai (Jižní Korea) 

IDS Scheer ČR  Ostrava IDS Scheer (Německo) 

Ingeteam  Ostrava-Pustkovec Ingeteam (Španělsko) 

Společnost Sídlo Investor 

InnovaPlast  Horní Suchá Tool and Plastic Co (Irsko) 

IVG Colbachini CZ  Krnov IVG Holding Colbachini (Itálie) 

Kanlux  Frýdek-Místek Kanlux (Poland) 

KCL CZ  Ostrava KCL (Německo) 
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KES - kabelové a elektrické 
systémy  

Vratimov Zizala Lichtsysteme (Rakousko) 

Kocks Ostrava  Ostrava Friedrich Kocks (Německo) 

Kone  Ostrava Kone Corporation (Finsko) 

Korsnäs Packaging  Úvalno Korsnäs Packaging Aktiebolag (Švédsko) 

Kovona Lichtgitter  Horní Suchá Lichtgitter (Německo) 

KSR Industrial, s.r.o. Opava KSR International (Kanada) 

Linde Vítkovice  Ostrava Linde Gas Aktiengesellschaft (Německo) 

Lisovny nových hmot  Vrbno pod 
Pradědem 

PFT GmbH (Německo) 

MANUTAN  Ostrava-Třebovice Manutan International S.A. (Francie) 

Macco Organiques  Bruntál Macco Organiques (Kanada) 

Mayr-Melnhof Holz Paskov  Paskov Mayr-Melnhof Holz Gruppe (Rakousko) 

Medi-Globe Odry Medi-Globe GmbH (Německo) 

Medis International  Bolatice Medis Laboratories (Tunisko) 

MG Odra Gas Vratimov Messer Griesheim (Německo) 

Minova Bohemia  Ostrava-Radvanice Minova CarboTech + Minova 

Holding (Německo) 

Model-Obaly Opava Model Holding AG (Švýcarsko) 

Mölnlycke Health Care Klinipro Karviná Mölnlycke Health Care (Švédsko) 

MORApack  Odry Delkeskamp Invest + POSY Engineering 

(Německo) 

MORAplast  Odry Delkeskamp Invest + POSY Engineering 

(Německo) 

Morava-chem Český Těšín Petro Carbo Chem GmbH Duisburg (Německo) 

MSV Metal Studénka  Studénka International Railway Systems 

(Lucembursko) 

Müller Weingarten Česká 
republika  

Mořkov Müller Weingarten Werkzeuge (Německo) 

MultiServ CZ  Ostrava-Kunčice Slag Reductie + Harsco (Nizozemí) 

MXN - CZ  Trojanovice DELTA braking BV (Nizozemí) 

Nábytek Kler  Opava Piotr Kler (Polsko) 

Společnost Sídlo Investor 

Nehlsen Třinec Třinec Nehlsen und Stadtreinigung Radebeul 
Entsorgungs (Německo) 

NESS Czech  Ostrava Ness Technologies (Izrael) 

NHN  Ostrava Ferroviasped Holding (Švýcarsko) 

Novogear  Frýdek-Místek HUMBEL Zahnrader (Švýcarsko) 

Nowaco Czech Republic Opava Nowaco (JAR) 

Opavia LU  Opava Groupe Danone (Francie) 
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Optimont 2000  Hnojník Westline Holding (Švýcarsko) 

Osram Bruntál  Bruntál Osram (Německo) 

Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava ONDEO/SUEZ Environnement (Francie) 

Ostroj – Hansen + Reinders  Opava Hansen + Reinders (Německo) 

Pac-tra Logistics (Czech)  Ostrava-Hrabová 
(CTP) 

Pac-tra (Německo) 

Park Lane Confectionery  Petřvald u Karviné Park Lane Confectionery (Německo) 

PEGATRON Czech (dříve 
ASUS Czech)  

Ostrava-Hrabová ASUSTeK Computer (Tchaj-wan) 

Pharmos  Ostrava-Radvanice Phoenix International Beteiligungs 

Pickering Interfaces  Třinec Pickering Interfaces (Velká Británie) 

Pivovar Ostravar (Pivovary 
Staropramen)  

Ostrava Interbrew (Belgie) 

Pivovar Radegast (Plzeňský 
Prazdroj) 

Nošovice SABMiller - South Africa Breweries (JAR) 

PLAKOR Czech  Mošnov PLAKOR (Jižní Korea) 

POL-Alpex  Petrovice 
u Karviné 

ALPEX (Polsko) 

Polcarbo Karviná-Fryštát Ryskalok Leszek (Polsko) 

Prestar Opava H. Maschmeier, W. Sewing (Německo) 

Primus Central Europe Příbor Primus (Belgie) 

PV-Czech  Frýdlant nad 
Ostravicí 

Culobel (Belgie) 

Rame CZ  Krnov Industrie FERRARO (Itálie) 

Revlan  Horní Benešov CARRIERES DES LACS (Francie) 

Rieger Automotive International  Kopřivnice Rieger GmbH (Německo) 

Ringier Print CZ  Ostrava-Hrabová Ringier (Švýcarsko) 

ROCKWOOL  Bohumín ROCKWOOL International (Dánsko) 

Röchling Automotive 
Kopřivnice  

Kopřivnice-
Vlčovice 

Röchling Automotive Worms KG (Německo) 

Roper Engineering  Ostrava Roper Industries (USA) 

Rossignol Galvanik CZ  Ostrava-Hrabová ROSSIGNOL Pierre Decolletage (Francie) 

RPG RE Management  Ostrava RPG Real Estate B.V. (Nizozemí) 

S.T.I. CZ  Krnov S.T.I. (Itálie) 

Saft Ferak  Pražmo Saft (Francie) 

Seeber CZ Kopřivnice Seeber (Německo) 

SEJONG Czech  Karviná SEJONG Industrial (Jižní Korea) 

Semperflex-Optimit  Odry Semperit (Rakousko) 

Severomoravská plynárenská  Ostrava RWE GA (Německo) 

Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava  

Ostrava Aqualia (Španělsko) 

Shimano Czech Republic  Karviná Shimano (Japonsko) 

Schneider Electric CZ  Ostrava Schneider Electric Industries (Francie) 
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Schroeder CZ  Ostrava Schröder Kunststofftechnik (Německo) 

Sidostavby Horní Suchá Dimitrios Sidopulos (Německo) 

Siemens  Ostrava Siemens Aktiengesellschaft (Německo) 

Siemens Kolejová vozidla  Ostrava Siemens Aktiengesellschaft (Německo) 

Siemens VDO Automotive  Frenštát pod 
Radhoštěm 

Siemens Automotive Beteiligungs (Německo) 

Skanska CZ  Ostrava Skanska AB (Švédsko) 

Sletex  Frýdek-Místek Kulmbacher Spinnerei (Německo) 

Smurfit Kappa Czech  Žimrovice Jefferson Smurfit (Irsko) 

Stant Manufacturing  Karviná-Staré 
Město 

Stant Manufacturing (USA) 

Steeltec CZ  Třinec Gardena Manufacturing (Německo) 

Stora Enso Timber  Ostrava Stora Enso (Rakousko) 

Středisko důlní činnosti  Karviná Jerzy Rutowicz (Polsko) 

Sungwoo Hi-tech  Ostrava Sungwoo (Jižní Korea) 

T. O. Ostrava - Proteor Ostrava Holding Proteor (Francie) 

TAKENAKA Ostrava Takenaka Europe (Japonsko) 
Tatra Kopřivnice Terex Corporation (USA) 

TAURON Czech Energy  Ostrava TAURON Polska Energia (Polsko) 
Tele Data System Ostrava IDS GmbH (Německo) 
Templin CZ  Ostrava Siegfried Templin (Německo) 

Teva Czech Industries  Opava Teva Pharmaceutical Industries (Izrael) 
THK - Čechpol Havířov Przedsiebiorstw Robot Gorniczych (Polsko) 

ThyssenKrupp Tailored Blanks 
Czech Republic, s.r.o. 

Ostrava-Hrabová ThyssenKrupp Tailored Blanks (Německo) 

Tieto Czech Ostrava Tieto Enator (Finsko/Švédsko) 

TPA Horwath Notia Audit  Opava TPA Horwath Wirtschaftsprüfung (Rakousko) 

Trefil & Schomberg  Ostrava Bärbel Schomberg (Německo) 

TSR Czech Republic  Ostrava-Přívoz TSR Recycling Holding (Německo) 

Univox  Český Těšín Ewa Katarzyna Szurkowska (Polsko) 
UPS Supply Chain Solution  Ostrava-Hrabová UPS SCS (Kanada) 

V.i.T. Group  Šenov u Ostravy Henryk Gorol (Polsko) 

Veha  Frýdek-Místek Saint Gobain (Francie) 

Velvet International  Opava TAPIJTFABRIEK BELAKOS (Nizozemí) 
Verizon Czech  Ostrava Verizon Business (USA) 
Vesuvius Česká republika  Třinec Vesuvius Solar Crucible (Belgie) 
VIROPLASTIC CZ  Frýdek-Místek VIROPLASTIC (Itálie) 

Visteon-Autopal  Nový Jičín Visteon International Holdings (USA) 

Weppler Filter Ostrava Stephan Weppler (Německo) 

Weppler & Trefil Ostrava Stephan Weppler (Německo) 

Work Service Czech  Ostrava Work Service (Polsko) 

Zelmer Czech  Těrlicko Zelmer (Polsko) 
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Příloha 9 Charakteristika metody ANOVA 

Analytické nástroje Anova obsahují různé typy analýzy variance. Výběr 
nástroje, který se má použít, závisí na počtu faktorů a počtu vzorků v souboru, 
který chceme testovat. 

Jednofaktorová Anova68: provádí jednoduchou analýzu rozptylu dat z 
jednoho nebo více výběrů. Analýza testuje hypotézu, která předpokládá, že 
jednotlivé výběry pocházejí ze stejného základního rozdělení pravděpodobnosti, 
v porovnání s alternativní hypotézou, která předpokládá, že základní rozdělení 
pravděpodobnosti není u všech výběrů stejné.  

Pokud existují pouze dva výběry, je možné rovnocenně použít funkci listu 
TTEST. V případě více než dvou výběrů nelze pomocí funkce TTEST získat 
dostatečné zobecnění, proto je vhodnější použít model jednofaktorové analýzy 
rozptylu. 

V rámci použití metody ANOVA je nezbytné stanovit si základní 
symboliku a proměnné, aby byla dodržena jednotnost chápání.  

Zkoumáme závislost kvantitativní proměnné y na třídícím klasifikačním 
faktoru (kategoriální proměnná anebo kvantitativní s malým počtem obměn),  

Data: získaný statistický soubor obsahuje n statistických jednotek 
rozdělených do k dílčích podsouborů (skupin) podle obměn faktoru,  

 

ijy , 1, ,i k= K ,  
 

symbol název 
e Experimentální chyba 

F F-kritérium 
f Stupeň volnosti 
fT Celkový počet stupňů volnosti 
fA Počet stupňů volnosti pro faktor A 
fm Počet stupňů volnosti pro průměr 
fe Počet stupňů volnosti pro chybu 
n Počet výsledků 
SS Součet čtverců 
ST Celkový součet čtverců 
MS Součet čtverců pro průměr 
Se Součet čtverců pro chybu 
S´ Čistý součet čtverců 
T Součet výsledků 
̅T Průměr výsledků všech typů (T/n) 
V Rozptyl 
Yi i –tý výsledek 

 
Výpočty se odvíjejí od typu ANOVY a jsou prováděny pomocí Excelu. 

                                                 
68 Microsoft, citováno online 10. 7. 2010, dostupné na www: http://office.microsoft.com/cs-
cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx 

1, , ij n= K
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Postup zkoumaní existence závislosti69:  
• Úsudkem - posuzujeme rozdíly mezi skupinovými průměry, na bodovém 

diagramu posuzujeme rozdílnost v poloze bodů různých skupin 
• Pomocí statistického testu (F- test) 

Testovaná hypotéza  H0: µµµµ1 = µ = µ = µ = µ2 = ... = µ = ... = µ = ... = µ = ... = µk    střední hodnoty 
se liší, proti 

   non H0    střední hodnota 
proměnné závisí na faktoru 

Čím větší jsou rozdíly mezi průměry (meziskupinový Součet čtverců) 
v porovnání s náhodným kolísáním (vnitroskupinový Součtu čtverců), tím spíše to 
svědčí proti testované hypotéze, 

Testovou statistikou je statistika F (zkonstruována na základě těchto 
součtů čtverců) má za platnosti nulové hypotézy přibližně F rozdělení s  k-1, n-k  
stupni volnosti,  

Kritický obor: Pro F > F1-α(k-1, n-k) zamítneme H0 na hladině 
významnosti α, 

Síla závislosti y na faktoru se měří poměrem determinace P2 = 
meziskupinový Součet čtverců /celkový Součet čtverců   

 
Předpoklady F-testu:  

• Kolísání y v jedné skupině lze modelovat normálním rozdělením, 
Parametr σ2 normálního rozdělení je u všech skupin stejný 
 
Výpočet nám ukazuje jedno-faktorovou ANOVU, tzn., bude ukazovat 

pravidlo pro posuzování hypotéz a výsledků výzkumu jako takových. 
 
ANOVA pro rozhodnutí o strategii a vizi společnosti 
Použiji tabulku č. 17 jako zdroj dat. Hodnotíme parametr o rozhodování 

o strategii a vizi společnosti. Tento parametr je v řádku, ve sloupcích máme 
odpovědi respondentů. Celkem máme k dispozici 42 dotazníků, mám 5 skupin 
dat. 

Tabulka č. 29 Zadání prvního parametru 
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Strategická rozhodnutí 
podnikatelské jednotky jsou 
realizována: 

7 25 10 0 0 9,1782 

                                                 
69 Cvičení ANOVA, citováno online 12. 7. 2010, dostupné na webu: 
http://stp202.blog.cz/0610/cvicni-3-anova 
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Celkový počet stupňů volnosti: 
fT = celkový počet výsledků – 1 = 5-1 = 4  (vzorec č. 1) 
Průměr odpovědí ve skupině dat: 
Celkem 42/5 = 8,4  tj. ̅Y = 8,4   (vzorec č. 2) 
Celkový součet čtverců:     (vzorec č. 3) 
ST = (Y1

2) + (Y2
2) + … + (Y5

2) = 72 + 252 + 102 + 02 + 02 = 774 
Součet čtverců pro průměr:    (vzorec č. 4) 
SS = n * (  ̅Y)2  = 5 * 8,42 = 352,8 
Součet čtverců pro chybu:    (vzorec č. 5) 
Se = ST + Sm = 774 + 352,8 = 1126,8 
Rozptyl pro průměr:     (vzorec č. 6) 
Vm = Sm / fm = 352,8/1 = 352,8 (fm je vždy 1) 
fe počet stupňů volnosti pro chybu:   (vzorec č. 7) 
fe = fT – fm = 4 – 1 = 3 
Rozptyl pro chybu:     (vzorec č. 8) 
Ve = Se /fe = 1126,8 /3 = 375,6 
F kritérium pro průměr:    (vzorec č. 9) 
Fm = Vm / Ve = 358,8 / 375, 6 = 0,9552 
Pomocí funkce FDIST (MS EXCEL) vypočítáme hladinu významnosti 

alfa pro FDIST (0,9552; 1;3) 
 
Alfa = 0,4004 
CL = 1 – alfa = 1 – 0,4004 = 0,599   (vzorec č. 10) 

Tabulka č. 30 strategická rozhodnutí a vize 

  f SS V F Alfa CL 

strategická rozhodnutí…(průměr) 1 352,8 352,8 0,9552 0,400477 0,599523 

chyba 4 1126,8 375,6       

celkem 5 1479,6         

 



 

XXV 
 

Příloha 10 Organizace, její pojetí a charakteristika 

Pokud tedy budeme vycházet z institucionální ekonomie a propojíme ji 
s podnikovou ekonomikou a managementem, dostaneme se k základnímu 
společnému pojmu a to je organizace.  

Organizací se rozumí určité sociální uspořádání, které je vytvořeno, aby 
kolektivním jednáním dosáhlo stanovených cílů. V slovníku cizích slov70 je 
organizace definována jako: sdružení osob; účelné uspořádání, správa, 
organizování; způsob uspořádání.  

Dle obsahu pojmu „organizace“ 71 – ze starořeckého slova „organon“ 
znamená nástroj, prostředek – pojem orgán, organismus a organizace. 

V praxi i v teorii se někdy nesprávně chápou vztahy mezi organizací, 
organizováním a řízením. Je to způsobeno nevyjasněnými vztahy mezi Teorií 
řízení a Teorií organizace, hlavně jejich vzájemným překrýváním a stejnými 
pojmy. 

Nejčastější interpretace čtyř pohledů na organizaci72: 
• Organizace ve věcném významu – organizace je objekt, ve kterém jsou 

lidé, kteří vykonávají činnosti za účelem dosažení určitého cíle. 
• Organizace, jako vlastnost objektu – kvality jejího vnitřního uspořádání, 

např. špatná, nedostačující, nízká apod. 
• Organizace jako uspořádání – struktura objektu 
• Organizace v aktivním významu – jako činnost, proces uspořádání, což 

představuje specifickou formu řídící činnosti tzv. organizátorskou práci. 
Pojem organizace je definován nejrůznějšími způsoby a je velmi 

mnohotvárný. Organizace se skládá z lidí, kteří používají ke své práci 
nejrůznějších technologií a množství informací. Tyto čtyři základní organizační 
komponenty musíme tak propojit organizačním řádem, aby do sebe co nejlépe 
zapadaly, a nevznikaly tak konflikty v organizování. 

Podle P. H. Wagnera73 (1991) můžeme definovat pojem organizace ve 
vztahu k podniku a podnikání následovně: 

1. Podnik je organizace – jednotlivé osoby a skupiny mohou na základě 
určitých vztahů mezi sebou vytvořit organizaci. Spojením těchto organizačních 
prvků vzniká instituce, která se nevyznačuje pouze vlastnostmi těchto 
organizačních prvků. Jde o pojetí organizace jako instituce. 

2. Podnik má organizaci – v tomto smyslu je organizace míněna jako 
výsledek organizačního procesu. Jinými slovy – organizace popisuje určitou 
formu pořádku (uspořádání, řád). Organizace je chápána jako organizační 
struktura. 

3. Podnik je organizován – provádění organizačního procesu je úkolem 
managementu. Manažer je kromě jiného organizátorem. Pokouší se ovlivňovat 
chování organizačních prvků (osob, skupin). Pojem organizace je chápán jako 
proces strukturalizace. 

                                                 
70 Slovník cizích slov, dostupné online na: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 
71 VLČEK, Josef Výkladový lexikon pojmů tržní ekonomiky, Praha: Victoria Publishing, 1992. 
215s. ISBN 80-85605-26-0. 
72 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 438 s. ISBN 80-
86122-75-1. 
73 In: Dědina, J.: Podnikové organizační struktury 1996, str 9 
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Podstata a funkce organizování podniku 
Organizování je takovou procesní součástí řízení, s jejíž pomocí se do 

objektu řízení, nebo jeho částí zavádí organizovanost, tj. snižuje se neurčitost 
v zájmu dosažení určitého cíle. 

Organizování je činnost, která vede k uspořádání prvků a vztahů mezi 
nimi. Vede také k zavedení určitého řádu v organizovaném objektu. Vnějším 
projevem organizování je organizace její vnitropodniková organizační struktura. 
H. Fayol (1930), označil organizování za druhou důležitou funkci úspěšné správy 
podniku, a to v sekvenčním štětci plánování, organizování, koordinace 
a kontrola. Smyslem organizování je zabezpečit takový způsob uspořádání 
hospodářského systému, aby byly vytvořeny podmínky pro jeho řízení. To 
znamená, že řízení je vždy prvotní a organizování druhotné.  

Organizovat znamená řešit problematiku rozsáhlých struktur, informačních 
procesů, zabývat se řídící a materiální problematikou uspořádání lidských vztahů. 
Organizovanost je podstatné omezení volnosti chování prvků objektu a snaha 
dosáhnout funkčního vzájemného propojení jednotlivých prvků objektu. 
Organizovat sebou nese klady i zápory.  

U transnacionálních podniků je organizování důležitou součástí řízení. Je 
nutné propojit ať už pomocí informačních nebo komunikačních technologií velké 
množství poboček po celém světě. Zároveň je nutné tento velký národnostně 
a kulturně odlišený „virtuální“ tým spolupracujících lidí koordinovat 
a kontrolovat. 

Daniel Franc74 (ředitel firmy Unisono Studio) ve svém rozhovoru pro 
Hospodářské noviny říká, že „manažer virtuálního týmu si nemůže dovolit čekat 
(než zjistí, že něco nefunguje). Neustále musí monitorovat dění, ověřovat si 
splněné dílčí cíle…Musíte ověřovat výsledky práce, chtít vidět dílčí výstupy. Je 
dobré si předem domluvit systém, jak budou výsledky práce ověřovány. Pro člena 
jedné kultury může být uzavřená dohoda úplně jiný typ závazku než pro člena jiné 
kultury.“ 

Okolí organizace 
Každá organizace, pokud chce přežít, musí sledovat své okolí, předpovídat 

chování okolního světa a zjišťovat, jaký dopad bude mít chování vnějšího okolí na 
chod organizace. Toto je třeba zdůraznit zejména u transnacionálního podniku 
nebo organizace. „Za okolí organizace můžeme považovat různé výstupy, trendy 
a události, které se odehrávají za hranicemi organizace a které zároveň přímo či 
nepřímo ovlivňují chování organizace.“75 Autoři Dědina a Odcházel, ve své knize 
definují nejvýznamnější faktory, které ovlivňují organizaci. Mezi tyto faktory 
patří proces globalizace; rozvoj informačních technologií a sociální 
a demografické trendy. 

Uvedené atributy jsou v disertační práci akceptovány umístěním řešení 
úkolu disertační práce do prostoru Moravskoslezského kraje. Výzkum okolí 
transnacionálních podniků bude se opírat o kauzální řetězec globalizace 
znázorněný na následujícím obrázku. 

 
 
                                                 

74 KEJHLOVÁ, H. Práce virtuálního týmu se obtížněji kontroluje. Hospodářské noviny, 18. 2. 
2008, s. 8. 
75 DĚDINA, Jiří; ODCHÁZEL, Jiří, Management a moderní organizování firmy, 2007, str. 24 
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Obrázek č. 19Kauzální řetězec globalizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj Dědina Odcházel Management a moderní organizování firmy, 2007 str. 24) 
Jak je patrné ze schématu 4 podnik ovlivňuje celá řada významných 

faktorů. U transnacionálního podniku je třeba, aby každá podnikatelská jednotka 
se zabývala svým okolím, nalezla své nejbližší konkurenty a snažila se reagovat 
na změny na daném trhu. 

Organizační struktura 
Cíle organizace ovlivňují její velikost a vnitřní uspořádání: různé 

organizační systémy si vyžadují i různou organizační strukturu – způsob vnitřního 
rozdělení činností a pravomocí. 

Vnitřní organizační uspořádání ovlivňuje její náklady a produktivitu, 
pružnost reakce i zákaznickou orientaci. K projevům slabin organizačního 
uspořádání patří nejčastěji zbytečná či nedostatečně využitá pracovní místa, 
složité vnitřní členění bránící spolupráci a plynulému toku procesů v organizaci, 
nejasně stanovené či vzájemně se překrývající pravomoci a odpovědnosti, příliš 
dlouhé řídící linie, nadměrná specializace pracovních míst a organizačních 
jednotek, nerovnoměrné rozdělení organizace do jednotlivých úseků, nedostatečné 
rozhodovací kompetence, které neodpovídají úrovni či významu pracovních míst, 
apod. Vedle ekonomických nedostatků vede neúčelná struktura organizace velmi 
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• Nové struktury: virtuální organizace, sítě a aliance 
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často i ke zvýšeným „lidským nákladům“: vyšším pracovním konfliktům 
a stresům emocionálním problémům a zaměstnanců. 

S. Smola (1982) pokládá organizační strukturu za základní znak 
každé instituce, kterou charakterizují prvky a vztahy mezi nimi. Organizační 
struktura vytváří základnu pro proces řízení. Proces řízení může probíhat 
jen při jemu odpovídající organizační struktuře. 

Zkoumání pojmu „organizační struktura“ je spojeno s definováním pojmů: 
„funkce“, „činnost“, „proces“, „funkční náplň“. 

Z hlediska organizačního přístupu jsou tyto pojmy definovány následovně: 
• Funkce – je schopnost, dovednost, způsobnost něco konat, 
• Proces – je realizací funkcí, tj. provádění transformací, 
• Činnost – je jednání nositele plnícího svou transformační funkci, tj. 

vykonávajícího přidělenou část procesu. 
K úkolům spojeným s tvorbou organizační struktury lze přistupovat dvěma 

základními způsoby: směrem shora dolů nebo zdola nahoru. Při postupu zdola 
nahoru vychází tvorba organizace z určení činností, které mohou být 
nejefektivněji prováděny na nejnižší hierarchické úrovni organizace. Tyto činnosti 
jsou postupně začleňovány do větších organizačních celků, které jsou na závěr 
podřízeny organizačnímu vedení. Při obráceném postupu zdola nahoru vycházíme 
z vrcholu organizace a určujeme hlavní oblasti, které budou nejvyššímu vedení 
organizace podřízeny. Ty pak postupně rozdělujeme do menších organizačních 
jednotek. 

Mezi základní charakteristiky klasifikace organizačních struktur patří:76 
1. uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami 

struktury 
2. sdružování činností, které tvoří hlavní obsahovou náplň organizačních 

jednotek 
 

Za doplňkové charakteristiky klasifikace organizačních struktur se považují77: 
1. míra centralizace – resp. Decentralizace rozhodovací pravomoci 

organizačních prvků struktur při jejich umístění ve vertikální hierarchii 
nadřízenosti či podřízenosti, 

2. členitost – resp. Počet podřízených organizačních prvků ve vztahu 
k nadřazení k organizačnímu prvku (někdy se též označuje jako kritérium 
rozpětí řízení), 

3. časové trvání, jde v podstatě o to, zda jsou organizační struktury dočasné 
(např. organizační tým, který je určen pouze pro řešení konkrétního úkolu, 
např. zavedení inovovaného výrobku do výroby, na trh), nebo relativně 
stabilní (dlouhodoběji platné). 

K základním rysům odlišujícím různé organizační struktury patří78: 
• vertikální diferenciace – počet hierarchických úrovní či vrstev, s jejichž 

pomocí je činnost organizace řízena a koordinována, 
• horizontální diferenciace – spojená s rozsahem dělby práce a specializace, 

                                                 
76 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2001. 438 s. ISBN 80-
86122-75-1. 
77 tamtéž 
78 tamtéž 
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• prostorová diferenciace – související s vnitřním rozčleněním organizace do 
různých územních jednotek,  

• míra formalizace – stupeň, ve kterém organizace předepisuje či 
standardizuje výkon jednotlivých pracovních činností (podrobné a závazné 
popisy pracovních míst, organizačních manuálů apod.), 

• centralizace či decentralizace – odrážející, na jaké hierarchické úrovni 
organizace dochází k většině rozhodnutí. 

 
Jinou strukturu má malá výrobní firma a jinou má středně velká či 

transnacionální firma.  
S organizací, organizační strukturou apod. je nezbytně spojen pojem 

vedení organizace neboli institucionální struktura správy společnosti. V rámci 
celostního pojetí patří správa společnosti mezi základní role podnikatele. Ve světě 
existují různé pohledy na správu.  

Dle zaměření disertační práce na transnacionální podnikání je možné 
napsat, že tyto modely, které se vykrystalizovali, jsou specializovány na určitou 
geografickou oblast působení a jsou založeny na zvycích a tradicích oblasti, ze 
které vycházejí. Mezi základní modely řadíme:  

• anglo americký model 
• kontinuálně evropský model 
• asijský model 

Více k těmto modelům např. Správa společností (Hučka, 2007) 
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Příloha 11 Celostné pojetí podniku 

Na podnik, potažmo transnacionální podnik lze nahlížet z mnoha směrů, 
jak z pohledu ekonomie, kde pro pochopení transnacionálního podniku vycházíme 
zejména z definice institucionální ekonomie, tak z pohledu práva, kde je podnik 
definován obchodním zákoníkem, tak pohledem podnikové ekonomiky 
a managementu. Lze říci, že pojetí podniku se liší dle pohledu jednotlivých autorů 
(viz. výše). Můžeme však říci, že holistické pojetí podniku chápe podnik jako 
celistvost, jako organický systém nezávisle na jeho právním a organizačním 
členění. Tento „organický“ pohled na podnik převládá zejména v asijských 
kulturách. 

Pojetí pojmů podnik; podnikatel; podnikání 
1.) Podnikatel v ČR je definován v § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku. Je 

jím fyzická nebo právnická osoba, tuzemská nebo zahraniční: 
- osoba zapsaná do Obchodního rejstříku  
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, daňový poradce) 
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 
podle zvláštních předpisů (tzv. hospodařící rolník) 

Jiný zorný úhel pohledu na podnikatele uplatňuje teorie podnikání. 
„Podnikatel je člověkem (fyzickou osobou), resp. vlastníkem zdroje (kladného 

potenciálu), aktivně uspokojující potřeby (záporný potenciál) za účelem umocnění svého 
potenciálu (zdrojů, potřeb, zisku atd.).“79  

Pojem podnikatel tedy dle Z. Mikoláše zahrnuje určité podmínky. Podmínka 
nutná je, že podnikatel je vlastníkem určitého přírodně společenského bohatství 
(potenciálu). Další podmínkou je, že vlastník má zájem, ochotu a praktické schopnosti se 
svým potenciálem aktivně pracovat, tzn. potenciál umocňovat, a tím své potřeby 
přednostně uspokojovat. Třetí podmínkou je existence potřeby po potenciálech 
nabízených podnikatelem. 

Prosperujícím podnikatelem je ten, kdo svůj vlastní podnikatelský potenciál 
perspektivně a permanentně umocňuje. 

Celkový vztah podniku, podnikatele a podnikatelského prostředí je vzájemně 
propojen. Tímto propojením vzniká důležitý průnik „podnikání“. 

Obrázek 20 Základní prvky podnikatelského systému 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zdroj: MIKOLÁŠ, Zdeněk, str. 11 (2008) Soudobé koncepce podnikové ekonomiky 
a managementu 
 

                                                 
79 MIKOLÁŠ, Zdeněk, str. 14 (2008) Soudobé koncepce podnikové ekonomiky a managementu, 
virtuální publikace, EKF VŠB – TU Ostrava 
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2.) Podnik pro účely obchodního zákoníku je soubor hmotných, jakož 
i osobních a nehmotných složek podnikání K podniku náleží věci, práva a jiné 
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 
vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. 

Podnik můžeme pojímat jako relativně uzavřený komplex, ve kterém je 
většina lidského potenciálu vázána v podobě pracovní síly (zaměstnanců). Ve 
druhé variantě lze podnik chápat jako relativně otevřenou síť (dynamicky se 
měnící amébu) relativně samostatných podnikatelských subjektů (dílčích podniků 
a podnikatelů) participujících (spolupracujících) ve společném zájmu.80 

Dle doporučení Evropské komise REC 2003/361/ES  z 6. května 2003 jsou 
podniky členěny dle následujících kritérií: 

• počet zaměstnanců, 
• roční tržby, resp. příjmy, 
• hodnota aktiv, resp. majetku, 
• nezávislost. 

  

                                                 
80 MIKOLÁŠ, Zdeněk Soudobé koncepce podnikové ekonomiky a managementu, virtuální 
publikace, EKF VŠB – TU Ostrava, str.15 
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Příloha 12 Soubor otázek pro experty 

I. Základní informace o transnacionálním podnikání 
v Moravskoslezském kraji 

 
1. Myslíte si, že transnacionální podnikání ovlivňuje současné podnikání 

v Moravskoslezském kraji, pokud ano, uveďte prosím v čem? 
2. Souhlasíte s konstatováním, že „Vliv transnacionálního podniku na okolí 

je menší než vliv okolí na transnacionální podnik“? Pokuste se prosím 
vyjádřit míru souhlasu nebo nesouhlasu s tímto tvrzením. (škála pro 
hodnocení od 1 do 5. Pět znamená plný souhlas, jedna nesouhlas) 

3. Platí výše uvedené tvrzení i pro transnacionální (nadnárodní) podniky 
vstupující do Moravskoslezského kraje? Pokuste se prosím vyjádřit míru 
souhlasu nebo nesouhlasu s tímto tvrzením. (škála pro hodnocení od 1 do 
5. Pět znamená plný souhlas, jedna nesouhlas) 

4. Činnost transnacionálního podniku ovlivňuje okolí, ve kterém působí 
(Moravskoslezský kraj) zejména v těchto oblastech (Prosím ohodnoťte 
 body od 1 do 5. Pět znamená nejvyšší vliv, jedna nejmenší): 

a. Dopravní infrastruktura 
b. Ekonomický a sociální vývoj (např. snížení nezaměstnanosti) 
c. Firemní kultura (pracovní zvyklosti, příchod nové kultury, jejich 

tradic a zvyků) 
d. Růst poptávky po vysoce-kvalifikovaných pracovnících 
e. Růst poptávky po dělnických profesích 
f. Podpora vybraných, sportovních klubů, sportovních akcí 
g. Změny v legislativě 

Jiné…… Zde prosím vyjádřete svůj názor: 
5. Jaké požadavky jsou kladeny na firmu jako na obchodního partnera 

transnacionálního podniku? (Prosím ohodnoťte  body od 1 do 5. Pět 
znamená nejdůležitější, jedna nejméně důležité) 

a. Rychlost reakce na poptávku 
b. Kvalita produktu 
c. Cena produktu 
d. Poskytované služby 
e. Dodací podmínky 
f. Jiné…. Zde prosím vyjádřete svůj názor: 

6. Pokuste se vymezit hlavní důvody, které zvažuje transnacionální podnik 
v případě expanze na nové trhy? (Prosím ohodnoťte  body od 1 do 5. Pět 
znamená nejvyšší vliv, jedna nejmenší) 

a. Ekonomické podmínky dané země (daňové zákony, ekonomická 
stabilita, účetní zákony aj.),  

b. Politický vývoj (stabilita vlády),  
c. Legislativa (zákony vymezující podnikání),  
d. Možnost investičních pobídek,  
e. Levná pracovní síla, 
f. Jiné…. Zde prosím vyjádřete svůj názor: 
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II. Konkurenceschopnost transnacionálních podniků 
7. Konkurenceschopnost, resp. schopnost transnacionální firmy využít svůj 

potenciál ve vztahu ke svému okolí spatřujete: (Prosím ohodnoťte  body 
od 1 do 5. Pět znamená nejvyšší vliv, jedna nejmenší) 

a. Ve větším prostoru působení na trhu 
b. V dosahování úspor z rozsahu 
c. Ve sdílení informací mezi matkou a dceřinými společnostmi 
d. V síle moci dané firmy prosadit se v prostoru svého působení 
e. V připravenosti reagovat na změny v daném podnikatelském 

prostředí 
f. V jednotnosti firemní kultury (politiky) u všech podnikatelských 

jednotek 
g. Jiné…. Zde prosím vyjádřete svůj názor: 

8. Myslíte si, že z dlouhodobého hlediska jsou programy na podporu vstupu 
transnacionálních podniků pro Moravskoslezský kraj výhodné? (vytváření 
průmyslových zón, vstup do klastrů, investiční pobídky apod.) Uveďte 
prosím v čem alespoň jeden důvod. 
Myslíte si, že dceřiné společnosti transnacionálních korporací sledují 
konkurenci v dané oblasti působení nebo je to pro mateřskou společnost 
nezajímavé? (Prosím ohodnoťte  body od 1 do 5. Pět znamená nejvíce, 
jedna nejméně) 

a. Sledují kroky konkurence a reagují na ně, 
b. Sledují kroky konkurence a reagují recipročně (např. 

zavedením vlastního nového výrobku, nebo recipročním 
snížením ceny) 

c. Sledovat kroky konkurence by znamenalo chaos a ztrátu peněz 
d. Můžou si dovolit ignorovat konkurenci 
e. Nesledují konkurenci z důvodu nedostatku času 
f. Jiné…. Zde prosím vyjádřete svůj názor: 
 

III. Virtuální podnikání (využívání prostředků informačních 
a komunikačních technologií) 

9. Myslíte si, že transnacionální společnost jako organizační uspořádání 
společnosti více využívá virtuálního prostoru k podnikání než jiné firmy? 

10. Souhlasíte s vyjádřením, že transnacionální podnikání přináší vzájemné 
propojování podniků (virtuální integraci) pomocí informačních 
a komunikačních technologií (např. v oblasti obchodování, účetnictví, 
dodavatelských systémů, zákaznických systémů a jiné.)? 

11. Spolupracují dle Vašeho názoru transnacionální podniky s vysokými 
školami? 

Pokud ano, myslíte si, že tato spolupráce je za účelem: 
a. Potenciálních lidských zdrojů,  
b. Za účelem získání nových vědeckých poznatků 
c. Za účelem realizace společných projektů  
d. Jiné…. Zde prosím vyjádřete svůj názor: 
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Příloha 13 Plán pozorování 

Plán pozorování je sestaven do několika částí a to následovně: 
A.  PŘEDMĚT POZOROVÁNÍ  

a. předmětem pozorování jsou podnikatelské jednotky 
působící na území Moravskoslezského kraje, přesněji 
výskyt těchto podnikatelských jednotek 

b. mezi sledované skutečnosti patří vlastník podnikatelské 
jednotky (země původu), místo působení a oblast, ve které 
působí – předmět činnosti) 

c. pozorovatelem je autorka disertační práce, která dané 
podnikatelské jednotky bude sledovat v období červen 2009 
– duben 2010 

d. je třeba zaznamenat i nově příchozí společnosti 
B. ZPŮSOB POZOROVÁNÍ 

a. Pozorování bude skryté (informace budou získávány na 
základě dostupných zdrojů – noviny, internet, vyhlášky) 

C. ZÁZNAM POZOROVÁNÍ 
a. Za záznam pozorování se považuje vytvořený seznam 

těchto podnikatelských jednotek 
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Příloha 14 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Stručná charakteristika zahraničních investic v Moravskoslezském kraji 
Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky. 

Pokud vnímáme kraj nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici tří států téměř 

ve středu evropského prostoru. Zaměříme-li se na celou Evropu, pak se region 

nachází mezi střední Moravou, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenským 

Žilinským krajem. Geografická poloha, často označována jako geografický střed 

průmyslové kontinentální Evropy, motivuje investory k investičním aktivitám 

v tomto euroregionu.  

Přímé zahraniční investice (dále jen PZI) jsou důležitou součástí 

Moravskoslezského kraje. Můžeme je charakterizovat jako81:  

• mobilní materiální investice zaměřené zejména do sektoru 

zpracovatelského průmyslu a strategických služeb; 

• investor je zainteresován na vlastnických právech a dlouhodobém 

rozvoji společnosti, do které investuje;  

• investorův vlastnický podíl na společnosti je větší než 10%;  

• nezahrnují se ani finanční operace ani rozvojové fondy a granty.  

PZI jsou často nositeli strukturálních změn, které jsou pro hospodářský 

rozvoj zemí důležité. Mezi regiony často probíhá tvrdá soutěž o získání přízně 

zahraničního investora. 

V Moravskoslezském kraji zaznamenáváme od roku 2004 nárůst přímých 

zahraničních investic. V roce 2004 činili PZI do Moravskoslezského kraje 81 990 

mil. Kč a v roce 2008 to bylo 162 578 mil. Kč, což je nárůst o 98,2 % za 4 roky. 

(viz graf č. 16)  

                                                 
81 Zdroj: Hospodářská komora MSK 
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82 LUDVÍK, Ladislav, Promě
a podnikatelský gravitační potenciál
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ímé zahraniční investice V Moravskoslezském kraji za rok 2008

zdrojů ČNB 

 2010 se tato investiční aktivita v důsledku ekonomické 

ní krize zbrzdila. Očekávám, že investiční záměry započaté v př

letech budou dále rozvíjeny vzhledem k příznivějšímu vývoji podnikatelského 

Moravskoslezském kraji. 

 podnikatelského prostředí MSK 

Moravskoslezský kraj vzhledem ke své povaze byl v minulosti siln

žkého průmyslu a i v dnešní době (2010) se ještě vyrovnává 

jiných činností, které zde probíhaly a probíhají. Dle Ludvíka

Moravskoslezském kraji relativně zřetelné procesy, které jsou 

projevem sílící konkurence globálních firem v průmyslu. Již delší

edstavy a existovaly různé iniciativy, jejichž výrazem bylo

hledání rozvojových možností v oblasti práce a podnikání i celkové rozvojové

Vstup transnacionálních podniků do Moravskoslezského kraje podmi

řejí se různá uskupení (podnikatelské sítě) a navazuje se 

Univerzitami. Dochází ke kumulaci znalostí a vytváření nových 

 ke kvalitativní  přeměně podnikatelského prostředí 

                                                 
ny podnikatelského prostředí moravskoslezského kraje 

ní potenciál (2007) dostupné na: 
http://moodle.vsb.cz/moodle/file.php/602/Clanky_-30_let_EkF/S152_Ludvik_Ladislav.pdf
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V následujícím textu budou popsány jednotlivé složky podnikatelského 

prostředí Moravskoslezského kraje (obr. č. 22) s ohledem na transnacionální 

podnikání. Veškeré informace zde prezentované jsou získány z oficiálních stránek 

Moravskoslezského kraje a ze statistické ročenky Moravskoslezského kraje za rok 

2009. 

Obrázek č. 21 Správní struktura Moravskoslezského kraje 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz 

Analýza jednotlivých složek podnikatelského prostředí MSK bude 

provedena na základě PESTLE analýzy viz podkapitola 3.1. Jednotlivé složky 

jsou rozebrány níže. 

 

Politické prostředí 

Politické prostředí Moravskoslezského kraje je dáno zejména politickým 

prostředím České republiky. Rok 2010, kdy tato disertační práce vzniká je na 

tomto poli rokem změn. Je to dáno zejména tím, že se vyměnila vláda a mění se 

i lidé v zastupitelstvích jednotlivých měst a obcí. Toto všechno má silný vliv na 

postavení České republiky v rámci mezinárodního obchodu a na potenciální 

transnacionální firmy, které zvažují vstup do tohoto prostoru. Česká republika 

podobně, jako jiné země (Slovensko, Polsko, Maďarsko) nabízí transnacionálním 

podnikům různé pobídky, kterými se snaží tyto společnosti nalákat na místní trh. 

Samozřejmě každá transnacionální společnost má svá kritéria, na základě kterých 

se rozhoduje a tyto pobídky dle mého názoru působí spíše ve formě vítané 

podpory ze strany dané země.  

Celkově lze konstatovat, že Česká republika patří mezi stabilní země, 

s přesně vymezenou daňovou politikou. V rámci svých možností se snaží 

podporovat některé instituce prostřednictvím získání možných grantů a investic. 

Transnacionální korporace mají vliv na politiku dané země, je to zejména 

prostřednictvím lobbingu a využívání různých zájmových skupin. Větší vliv než 
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na stát (vládu) je ovšem patrný v oblasti vlivu na hospodaření daného kraje, kde 

velké transnacionální podniky jsou silným hráčem. Jejich podpora a pomoc je pro 

daný kraj vysoce významná (ať už v otázkách výzkumu, vývoje, zaměstnanosti 

apod.) a tudíž ovlivňuje i dění na poli místní politiky. 

Tabulka č. 31 Státní rozpočet ČR a státní závěrečný účet ČR. Údaje v mld. 
Kč a v procentech 

 
Politické prostředí je tedy ovlivňováno celou řadou vlivů. Lze konstatovat, 

že potřebujeme lepší politické prostředí, abychom měli lepší prostředí 

ekonomické. Hospodářská politika vlády ČR je zaměřena na podporu růstu, 

snižování nezaměstnanosti a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Součástí hospodářské politiky ČR je i vývoj státního rozpočtu, který ovlivňuje 

chod celé ekonomiky a politickou situaci dané země. V tab. č. 34 můžeme vidět 

vývoj státního rozpočtu od roku 1995 po rok 2010. Zde je důležité poukázat i na 

kolonku státního dluhu, který je často diskutovaným tématem a za rychlost 

zvyšování státního dluhu je ČR často kritizována ze strany EU.  

Toto všechno ovlivňuje pozici ČR na mezinárodních trzích a vytváří její 

obraz i u velkých transnacionálních společností. 

 

Ekonomické prostředí 

Nejlepší ekonomické prostředí lze v ČR na základě zdrojů z České 

hospodářské komory najít v Jihomoravském a Středočeském kraji. V obou 

případech je do značné míry kladně ovlivňují velká města – Brno a Praha. Naopak 



 

XXXIX 
 

nejhorší ekonomické prostředí je na Vysočině a v krajích Zlínském 

a Pardubickém. Vyplývá to z analýzy regionálních rozdílů, kterou udělal Český 

statistický úřad. Moravskoslezský kraj se řadí spíše na druhý konec, což je dáno 

zejména rozmanitostí kraje a jeho jednotlivých oblastí. Mezi patnáct nejhůře 

hodnocených správních obvodů se řadilo sedm v Moravskoslezském kraji. 

V rámci ekonomického prostředí se nejčastěji hodnotí vývoj HDP, 

nezaměstnanosti, produktivita práce a míra inflace. 

K nejčastěji analyzovaným makroekonomickým ukazatelům patří vývoj 

HDP na obyvatele, míra inflace, míra nezaměstnanosti. HDP v Moravskoslezském 

kraji činilo v roce 2008 372 458 mil. Kč na 1 obyvatele. Podíl kraje na HDP ČR je 

10,1%. Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji činila na konci května 

2010 11,6%83. Celková ekonomická aktivita je v tab. č. 32. 

Tabulka č. 32 Ekonomická aktivita obyvatel (v tis. obyv.) 
v tis. osob 2006 2007 2008 

Obyvatelstvo celkem 1250,10 1250,5 1251,4 

z celku: ekonomicky aktivní 
populace 15 a více let (pracovní síla) 

610 604,6 614 

v tom:       

zaměstnaní v NH (ILO) 536,9 553,3 568,6 

nezaměstnaní 73,1 51,3 45,3 

ekonomicky neaktivní 640,1 645,9 637,4 

Vlastní zpracování dle: Statistická ročenka MSK 2009 

V 1. čtvrtletí 2010 vzrostla v Moravskoslezském kraji průměrná hrubá 

měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním 

hospodářství o 3,3 % proti stejnému období předchozího roku. (viz tabulka č. 33) 

Tabulka č. 33 Průměrná mzda (srovnání MSK a ČR v Kč) 

  2008 2009 I. Q 2010 

Moravskoslezský kraj 20.912 21.524 20 690  

průměr ČR 22.691 23.598 22.748 

Zdroj: ČSÚ 

Objem mezd poklesl o 2,9 %, počet zaměstnanců se snížil o 5,3 %. V 

Moravskoslezském kraji činila průměrná hrubá nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v celém národním hospodářství 20 690 Kč, což je o 652 Kč 

                                                 
83 Míra nezaměstnanosti. [online]. [cit. dne 28. 6. 2010], dostupné na webu: 
http://ostravablog.cz/aktuality/nezamestnanost-v-ostrave-klesla-na-116-/ 



 

(3,3 %) více než ve stejném období roku 2009.
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Podnikatelský sektor je pro ú
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Lze tedy konstatovat, že ekonomické prost

v závislosti na jednotlivých krajích a

významně ovlivněn velkými spole

Ostrava a.s., Evraz Vitkovice Steel a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech 

apod., které určují chod tohoto regionu a

zaměstnanosti a mezd v tomto kraji. P

republiky, nebo např. Evropské Unie, pat

krajům. Pro úplnost je uvedena tabulka 

Tabulka č. 34 Základní údaje o

Ukazatel

Počet obyvatel  

Regionální HDP  1) 

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 
obyvatele  

                                        
84 Průměrná mzda MSK, [online], [cit. dne 23.8. 2010], dostupné na www: 
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_za_1_ctvrtleti_2
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(3,3 %) více než ve stejném období roku 2009.84 Následující graf č. 17

ní mzdy v podnikatelském sektoru v Moravskoslezském kraji. 

Podnikatelský sektor je pro účely disertační práce klíčový, neboť podnik

sobících se týká základní výzkum. 

Vývoj hrubé měsíční mzdy v podnikatelském sektoru v

ČNB, Průměrná mzda MSK, [online], [cit. dne 23.8. 2010], dostupné na www: 
ttp://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_za_1_ctvrtleti_2010

Lze tedy konstatovat, že ekonomické prostředí ČR je různorodé a

závislosti na jednotlivých krajích a obvodech. Moravskoslezský kraj je 

n velkými společnostmi, které zde působí jako Arcelor Mittal 

Ostrava a.s., Evraz Vitkovice Steel a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech 

ují chod tohoto regionu a působí silně zejména na vývoj 

tomto kraji. Při srovnání s ekonomickým vývojem 

ř. Evropské Unie, patří Moravskoslezský kraj ke slabším 

m. Pro úplnost je uvedena tabulka č. 37 se základními údaji o MSK

Základní údaje o Moravskoslezském kraji 

Ukazatel 
Měřicí 

jednotka Období 
Hodnota 
ukazatele

  k 30.6.2010 1 244 837

mil. Kč 2008 372 458

Tvorba hrubého fixního kapitálu na Kč, b.c. 2007 61 351

                                                 
rná mzda MSK, [online], [cit. dne 23.8. 2010], dostupné na www: 

ttp://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_za_1_ctvrtleti_2

2005 2006 2007 2008 2009

Vývoj hrubé měsíční mzdy v 
podnikatelském sektoru

medián MSK

průměr MSK

medián ČR

průměr ČR

č. 17 ukazuje 

Moravskoslezském kraji. 

ť podniků zde 

podnikatelském sektoru v MSK a v 

 
rná mzda MSK, [online], [cit. dne 23.8. 2010], dostupné na www: 

ttp://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_za_1_ctvrtleti_2010 

znorodé a vyvíjí se 

obvodech. Moravskoslezský kraj je 

sobí jako Arcelor Mittal 

Ostrava a.s., Evraz Vitkovice Steel a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech 

 zejména na vývoj 

ekonomickým vývojem České 

í Moravskoslezský kraj ke slabším 

MSK. 

Hodnota 
ukazatele 

Růst * 
(pokles) 

v % 

1 244 837 -0,4 

372 458 0,6 

61 351 1 

rná mzda MSK, [online], [cit. dne 23.8. 2010], dostupné na www: 
ttp://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_moravskoslezskem_kraji_za_1_ctvrtleti_2

medián MSK

průměr MSK

medián ČR

průměr ČR
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Disponibilní důchod domácností na 
obyvatele 

mil. Kč,  2008 165 784 9 

Vývoz  b.c. 1/2 2010 133 294 23,8 

Průměrná mzda  Kč 1/2 2010 21 137 3,2 

Míra registrované nezaměstnanosti  2) % k 30.9.2010 11,5 -0,04 

Obecná míra nezaměstnanosti  3) % 2/4 2010 9,8 0,4 

Počet ekonomických subjektů  4)   k 30.9.2010 244 672 0,5 

Mzdy v průmyslu  Kč ¼ 2010 24 086 5,2 

Tržby v průmyslu  mil. Kč ¼ 2010 86 797 13,8 

Zdroj: ČSÚ85 

Lze konstatovat, že ekonomické prostředí Moravskoslezského kraje je ve 

vývojové fázi. Změnou struktury průmyslu a hlavního zaměření podniků 

v minulosti region utrpěl značné ztráty. V dnešních dnech sem přicházejí nový 

investoři, kteří sebou přináší oživení regionu, tím se předpokládá i zlepšení 

celkové ekonomické situace regionu. 

 

Ekologické prostředí 

Politika životního prostředí si obecně klade za cíl uchovat a vylepšit 

kvalitu životního prostředí a života i zdraví obyvatel při respektování požadavku 

udržitelného rozvoje. Reaguje na potřebu vzájemné integrace dosud často 

sektorově orientovaných aktivit a zároveň reaguje na všechny závažné změny 

stavu životního prostředí. 

V Moravskoslezském kraji dochází k podstatnému zlepšení stavu 

životního prostředí vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších 

technologií a značným investicím do ekologických opatření a lepší kontroly.  

Vstup transnacionálních podniků do Moravskoslezského kraje podnítil 

místní orgány k reakci. Jednoduše řečeno, každá transnacionální firma si před 

vstupem na daný trh klade nároky na infrastrukturu a daná oblast, pokud má 

zájem o potenciálního investora (podnik), se snaží těmto podmínkám vyhovět. 

V Moravskoslezském kraji se v posledních letech jednalo o vybudování silnice 

                                                 
85 Vysvětlivky k tabulce č. 11 

Oproti stejnému období předchozího roku. 
1) Růst/pokles ve stálých cenách předchozího roku (reálný růst). 
2) Růst/pokles oproti předchozímu měsíci v procentních bodech. 
3) Růst/pokles v procentních bodech 
4) Růst/pokles ovlivněn ukončením evidence samostatně hospodařících rolníků v RES (cca 65 tis. subjektů v ČR). 
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R48, o lepší propojení tahu na Slovensko. Dopravní síť tedy dostála rozvoje. 

Klimatické podmínky jsou však složitějším problémem. Každý zásah do přírody 

mění její ráz, a proto je nezbytné regulovat a monitorovat tyto zásahy do životního 

prostředí. Také zde lze pozorovat výrazné změny, zejména při budování 

průmyslových zón a parků. Existuje snaha soustředit co možná nejvíce podniků na 

jedno místo a těmto poskytnout dostatečné zázemí.  

 

Technologické prostředí 

Do technického a technologického prostředí zahrnujeme faktory, které 

nejvýrazněji mění život lidí a organizací. Rozvoj techniky a technologie vyžaduje, 

aby manažeři a vlastníci organizací neustále tento rozvoj sledovali, modernizovali 

výrobu a služby, a tak vytvářeli předpoklady pro dlouhodobou životnost 

a existenci organizace. Technický a technologický rozvoj úzce souvisí 

s produktivitou práce, s náklady a kvalitou výrobků a služeb. 

Pro analýzy technologického prostředí se používá ukazatelů GERD hrubé 

domácí výdaje na výzkum a vývoj (Gross Domestic Expenditure on R&D) 

a ukazatel BERD (Business Enterprise Expediture on R&D), výdaje na vlastní 

výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru. (viz příloha č. 35). 

Tabulka č. 35Vývoj ukazatele GERD v ČR 

 2000 2006 2007 2008 

GERD (ČR¨) 26,5mld. Kč 49,9 mld. Kč 54,3mld Kč 54,1 

Zdroj: www.businessinfo.cz 

V porovnání příspěvku jednotlivých zemí k celkovým finančním 

prostředkům určeným na vědu a výzkum (dále bude použito V a V) v zemích EU 

27 je podíl ČR zanedbatelný. V roce 2006 bylo v zemích EU 27 vynaloženo na 

výzkum a vývoj celkem 213,1 mld. EUR. Česká republika se podílela na této 

částce 1,8 mld. EUR, což představuje necelé 1 % celkových výdajů EU 27. Přesto 

byl tento podíl ČR největší ze všech zemí, které vstoupily do EU po roce 2004 

a dokonce větší než v Portugalsku (1,3 mld. EUR) nebo Řecku (1,2 mld. EUR). 

Nejvíce do V a V investovaly ze zemí EU subjekty v Německu: 58,9 mld. EUR, 

ve Francii: 37,8 mld. EUR a ve Velké Británii: 34 mld. EUR. Tyto tři země 

vynaložily dohromady 61,4 % celkových výdajů EU 27 na V a V. 

S ohledem na hluboce zakořeněného ducha inovace a vysoký počet 

kvalifikovaných absolventů středních a vysokých škol se v poslední době zvyšuje 

počet světových společností, které zahájily v České republice, potažmo 
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v Moravskoslezském kraji své vědeckovýzkumné a inovační aktivity. 

Nejvýznamnějším sektorem provádění výzkumu a vývoje je tedy podnikatelský 

sektor. Tím se zabývá ukazatel BERD. 

V roce 2007 podniky v České republice vydaly na vlastní výzkum a vývoj 

34,6 mld. Kč. Z celkové částky určené na V a V v České republice tak na 

podnikatelský sektor připadaly téměř dvě třetiny (63,8 %). Výzkum a vývoj je 

v České republice realizován především ve zpracovatelském průmyslu. V roce 

2007 spotřebovaly podniky působící v tomto sektoru 20,5 mld. Kč, téměř o 10 

mld. Kč více než v roce 2000. Podíl zpracovatelského sektoru se blíží 60 % (59,2 

%) na celkových výdajích na V a V uskutečněných v podnikatelském sektoru. Ve 

zpracovatelském sektoru dominuje dlouhodobě automobilový průmysl s výdaji na 

V a V v roce 2007 ve výši 80,46 mld. Kč. Každé čtyři Kč z každých 10 korun 

vynaložených na V a V ve zpracovatelském průmyslu tak připadá právě na toto 

odvětví. Druhým nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu byl 

strojírenský průmysl s výdaji na V a V ve výši 2,790 mld. Kč a podílem 13,6 %. 

Vlastní výzkum a vývoj je kromě podnikatelského sektoru v ČR 

uskutečňován ve vládním, vysokoškolském a soukromém neziskovém sektoru. 

Tyto tři sektory se v roce 2007 podílely na celkových výdajích na výzkum a vývoj 

(GERD) 36,2 %; 19,6 mld. Kč. Více jak polovina (52,3 %) z této částky (výdajů 

na V a V utracených mimo podnikatelský sektor) byla utracena ve vládním 

sektoru (10,3 mld. Kč), 46,6 % ve vysokoškolském sektoru (9,2 mld. Kč) a pouze 

1,1 % v soukromém neziskovém sektoru (0,2 mld. Kč.). Nejdůležitějším 

finančním zdrojem podpory V a V činností ve všech těchto sektorech v roce 2007, 

podobně jako v předchozích letech, byly veřejné prostředky. Zatímco 

v soukromém neziskovém sektoru byl tento podíl 81 % (0,16 mld. Kč), ve 

vládním 88,7 % (9,1 mld. Kč), ve vysokoškolském sektoru podíl veřejných zdrojů 

činil plných 91,6 % (8,4 mld. Kč). V ČR je podíl základního výzkumu 

v porovnání s většinou vyspělých států EU poměrně vysoký, a to především na 

úkor aplikovaného výzkumu. (Prezentované informace jsou získány ze serveru 

www.businessinfo.cz, zdrojem je Český statistický úřad). 

 

Sociální prostředí 

Sociální prostředí v sobě zahrnuje pracovní podmínky v dané oblasti, 

životní úroveň obyvatel, ale i soužití v komunitách a úroveň vzdělání. V 

Moravskoslezském kraji žije přes 1 250 tis. obyvatel, je nejlidnatější v ČR, se 
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svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Z celkového 

počtu obyvatel je cca 638 072 žen a 618 825 mužů. Průměrný věk je 39,7 let. 

Nejvíce obyvatel žije v okrese Ostrava-město (cca 307 000). 

I přes současný útlum těžkého průmyslu a dobývání nerostných surovin 

pracuje podle Výběrového šetření pracovních sil v průmyslových odvětvích více 

než třetina z celkového počtu 568,6 tis. osob zaměstnaných v národním 

hospodářství, dalších 12,4 % v obchodu a opravách zboží. Průměrná hrubá mzda 

v Moravskoslezském kraji byla v roce 2007 o více než 1 200 Kč nižší než 

republikový průměr, přičemž byla za Prahou, Středočeským, Plzeňským 

a Jihočeským krajem pátá nejvyšší v ČR. Činila na zaměstnance 19 103 Kč. 

Rozložení mezd mezi odvětvími je obdobné jako v ostatních krajích ČR. V 1. 

Kvartálu roku 2010 byla průměrná mzda nižší o cca 2000 Kč proti průměru ČR. 

V následujícím grafu č. 18 je možné spatřit srovnání úrovně vzdělání 

u obyvatel v roce 2007. 

Graf č. 18 Struktura vzdělanosti v roce 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

Pokud vstupuje na daný trh transnacionální podnik, vždy si sebou nese 

určité vybudované zvyky a tradice ze své mateřské země. Každá kultura má např. 

jiné požadavky a nároky na zaměstnance. „Úspěšné globální pilotní firmy budují 

dobré vazby s regionálními i místními orgány, svoji pozici si upevňují 

prostřednictvím modulů kulturní citlivosti a prvků sociální odpovědnosti. Dalo by 
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se říci, že budují přívětivou tvář své korporace pro místní a regionální partnery 

a veřejnost jako předpolí další podnikatelské expanze.“86 

V tomto případě je nutné, aby se transnacionální podnik seznámil se 

základními charakteristikami dané země (v tomto případě ČR), aby pochopil 

mentalitu obyvatel a jejich sociální prostředí. Studiem sociálních a zejména 

kulturních odlišností se zabývá řada autorů. Například B. Buchtová, J. Pokorný ve 

své knize Podnikání a kulturní odlišnosti (2004) popisují specifika jednotlivých 

zemí. Pro transnacionální podniky, ale i pro místní podniky, které chtějí 

obchodovat se zahraničním, je nezbytné tuto problematiku dále studovat 

a rozvíjet. 

Shrnu-li výše uvedené, mohu konstatovat, že: „Každý, kdo prodává 

výrobek, poskytuje služby, investuje nebo jinak podniká v jiné zemi než je 

mateřská země, by měl vedle technických, odborných, obchodních, platebních 

a dalších podobných znalostí ovládat něco navíc. Je tím míněna kultura země, 

v níž hodlá uskutečnit své záměry (hostitelské země), tedy znalost prostředí, ve 

kterém se bude pohybovat, a prostředí, kde se budou jeho výrobky, služby atd. 

realizovat. Rozdíly v kulturních zvláštnostech různých zemí jsou významné pro 

obchodní podnikatelskou činnost transnacionálních firem.“ 

 

Legislativní prostředí 

Česká republika je demokratický stát s liberální ústavou a politickým 

systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu 

je prezident republiky, vrcholným zákonodárným orgánem je dvoukomorový 

Parlament České republiky. Česko je členským státem Severoatlantické aliance 

(NATO) a Evropské unie. Je také jedním ze států Visegrádské skupiny a mnoha 

jiných důležitých mezinárodních organizací a uskupení .87 Moravskoslezský kraj 

patří k největším samosprávným krajům České republiky. 

Všechny podniky působící v Moravskoslezském kraji podléhají soustavě 

zákonů, předpisů, omezení, norem apod., které musí dodržovat. Jedná se např. o: 

• Zákon č. 40/1964Sb., občanský zákoník, 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

                                                 
86 LUDVÍK, Ladislav, Proměny podnikatelského prostředí moravskoslezského kraje 
a podnikatelský gravitační potenciál (2007) dostupné na: 
http://moodle.vsb.cz/moodle/file.php/602/Clanky_-30_let_EkF/S152_Ludvik_Ladislav.pdf 
87 Převzato z internetu. [online]. [cit. dne 25. 6. 2010], dostupné na webu: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko#Administrativn.C3.AD_d.C4.9Blen.C3.AD 
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• Zákon č. 455/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

• Zákon č. 1331985 Sb., o požární ochraně, 

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

• Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 

• A jiné. 

V disertační práci jsou na základě dotazníkové sondy podniky děleny do 

základních skupin dle CZ NACE. Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl 

s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen „CZ-

NACE“). Klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické 

klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická 

klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení 

Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických 

oblastech. Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální 

změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na 

hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahradilo Odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností (OKEČ)88. 

S ohledem na charakteristiku Moravskoslezského kraje lze konstatovat, že 

na podnikatelské jednotky, které zde jsou umístěny, působí řada aspektů, ať již 

legislativní úprava České republiky, kterou se musí řídit, tak různé jiné aspekty, 

jako dopravní a technická infrastruktura, ekonomický vývoj země apod. Každá 

podnikatelská jednotka zde působící musí tyto aspekty brát ve zřetel a reagovat na 

ně. Přehled ekonomických subjektů v ČR je zahrnut v tabulce č. 36. 

                                                 
88 Klasifikace NACE. [oline]. [cit. dne 14. 5. 2010], dostupné na www: 
nhttp://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/sdeleni_(cz_nace)/$File/sdelení_CZ-NACE.pdf 
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Tabulka č. 36 Počty vzniklých a zaniklých ekonomických subjektů v ČR 

 

Zdroj: CCB-Czech Credit Bureau, a. s (Obchodní společnosti zahrnují: a. s., s. r. o., v. o. s., k. s.) 
Na čistém přírůstku počtu ekonomických subjektů (rozdíl mezi vzniklými a zaniklými) 

v roce 2009 se podílely, zejména ostatní právnické osoby (růst o 21 671 entit). V jejich rámci pak 
kategorie "zahraniční osoba", což jsou firmy vlastněné cizincem podnikajícím na území České 
republiky. Tato kategorie tvořila více než polovinu čistého přírůstku ekonomických subjektů 
v rámci ostatních právnických osob. Počet ekonomických subjektů se zvýšil v Plzeňském, 
ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji. 
  

  
2008 2009 

Vzniklé Zaniklé Změna Vzniklé Zaniklé Změna 

Podnikající 
fyzické osoby 69 402 43 749 25 653 68 733 90 361 -21 628 

Obchodní 
společnosti 24 464 4 480 19 984 22 027 4 834 17 193 

Ostatní 
právnické 
osoby 24 007 2 812 21 195 24 935 2 974 21 961 

Celkem 117 873 51 041 66 832 115 695  98 169 17 526 
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Graf č. 19 Umístě

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 20 Klíčové zdroje p

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 37 Struktura hrubé p

Struktura hrubé přidané hodnoty dle NACE

  

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč)
v tom podíl odvětví v % 

7%2%

5%

2%

12%

10%

Sídlo mateřské společnosti:

0,0%

5000,0%

19,3% 3,6%
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Umístění mateřské společnosti 

ové zdroje pro vstup do Moravskoslezského kraje 

Struktura hrubé přidané hodnoty dle NACE 

hrubé přidané hodnoty dle NACE v MSK 
  2006 2007 2008 

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 

294 722 323 636 335 341 

5% 2%
5% 2%

2%

2%
2%

7%

31%

10%

2%

Sídlo mateřské společnosti:

Dánsko

Finsko

Francie

Itálie

Irsko

Jižní Korea

Kanada

Španělsko

Německo

3,6% 25,3% 19,3%
10,8%

21,7%
0,0%

3

21
16

9
18

0

relativní četnost

absolutní četnost

 

 

0,0%

0

absolutní četnost



 

Zemědělství, myslivost, lesnictví

Těžba nerostných surovin 

Zpracovatelský průmysl 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu

Stavebnictví 

Obchod; opravy motorových vozidel
a výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost

Doprava, skladování a spoje

 Finanční zprostředkování 

Činnosti v oblasti nemovitostí
a pronájmu; podnikatelské činnosti

Veřejná správa, obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

Vzdělávání 

Zdravotnictví a sociální péče; veterinární 
činnost 

Ostatní veřejné, sociální a 
Zdroj: ČSÚ, [online].[cit. 10. 6. 2010], dostupné na www: 

 

Graf 21Reakce na kroky konkurence

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zemědělství, myslivost, lesnictví 1,6 1,6 1,6 

 5,6 5,3 6,8 

33 34,3 31,8 

rozvod elektřiny, plynu a vody 4 4 4,6 

5,9 6,4 6,7 

Obchod; opravy motorových vozidel 
výrobků pro osobní potřebu 
převážně pro domácnost 11,7 11,7 11,4 

spoje 8,7 8,3 8 

 1,2 1,4 1,3 

oblasti nemovitostí 
pronájmu; podnikatelské činnosti 9,4 8,9 9,4 

Veřejná správa, obrana; povinné sociální 
5,2 5,1 5,2 

5 4,8 4,8 

sociální péče; veterinární 
4,7 4,5 4,7 

 osobní služby 2,7 2,6 2,6 
, [online].[cit. 10. 6. 2010], dostupné na www: http://czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home

Reakce na kroky konkurence 

 

33,3%

e pro Vás reakce na kroky 
konkurence prioritou

ano - reagujeme na 
všechny kroky konkurence

reagujeme recipročně

nereagujeme, je to ztráta 
peněz

můžeme si dovoli 
ignorovat iniciativy 
konkurenta
nereagujeme na změnu 
konkurence z důvodu 
nedostatku času

http://czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home 
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Tabulka č. 38 Tabulka s výsledky aplikace metody ANOVA 

ANOVA pro jednotlivé 
parametry 

      

  f SS V F Alfa CL 

strategická 
rozhodnutí…(průměr) 

1 352,8 352,8 0,9552 0,400477 0,599523 

chyba 4 1126,8 375,6       

celkem 5 1479,6         

       

  f SS V F Alfa CL 

identita průměr 1 73008 73008 4,47 0,168807 0,831193 

chyba 2 326 163       

celkem 3 73334         

       

  f SS V F Alfa CL 

stěžejní kriteria na vyber 
partnerů 

1 12348 12348 7,6 0,053438 0,946562 

chyba 3 9741,00 1623,5       

celkem 4 22089         

       

  f SS V F Alfa CL 

spolupráce s obch. partnery 1 441 441 6,33 0,418839 0,5803 

chyba 3 1293 431       

celkem 4 1734         

       

  f SS V F Alfa CL 

získání nových technologií 1 352,8 352,8 6,33 1,95 0,76498 

chyba 4 723,2 180,8       

celkem 5 1076         

       

  f SS V F Alfa CL 

počet konkurentů 1 352,8 352,8 4,74 0,095 0,904 

chyba 4 297,2 74,3       

celkem 5 650         

       

  f SS V F Alfa CL 

reakce na konkurenty 1 352,8 352,8 8,75 0,04 0,95 

chyba 4 161,2 40,3       

celkem 5 514         

       

  f SS V F Alfa CL 



 

LI 
 

klíčové zdroje 1 252 252 1,35 0,309 0,69 

chyba 6 1115 185,83       

celkem 7 1367         

       

  f SS V F Alfa CL 

forma vstupu 1 294 294 1,35 0,05 0,94 

chyba 6 238 47,6       

celkem 7 532         

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 17 Korelační analýza 

Integrita ve spojení 
s obchodními 

partnery
Mobilita obch. 

partneři

IntegritaSPodni
katelskouJedno

tkou
IntegritaSMateřs
kouSpolečností

MobilitaBezOh
leduNaMS

MobilitaSPov
olenímMS

Correlation Coefficient 1 0,307 0,086 0,054 0,005 0,057

Sig. (2-tailed) . 0,061 0,612 0,748 0,977 0,737

N 38 38 37 38 36 37

Correlation Coefficient 0,307 1 0,192 ,347
* 0,301 -0,08

Sig. (2-tailed) 0,061 . 0,241 0,028 0,067 0,626

N 38 40 39 40 38 39

Correlation Coefficient 0,086 0,192 1 ,648
** -0,044 0,208

Sig. (2-tailed) 0,612 0,241 . 0 0,794 0,203

N 37 39 40 40 38 39

Correlation Coefficient 0,054 ,347
*

,648
** 1 -0,041 ,314

*

Sig. (2-tailed) 0,748 0,028 0 . 0,804 0,049

N 38 40 40 41 39 40

Correlation Coefficient 0,005 0,301 -0,044 -0,041 1 -,655
**

Sig. (2-tailed) 0,977 0,067 0,794 0,804 . 0

N 36 38 38 39 39 38

Correlation Coefficient 0,057 -0,08 0,208 ,314
*

-,655
** 1

Sig. (2-tailed) 0,737 0,626 0,203 0,049 0 .

N 37 39 39 40 38 40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Spearman'
s rho

Integrita 
ve spojení 
s 
obchodní
mi Mobilita 
obch. 
partneři

IntegritaSP
odnikatels
kouJednot
kou

IntegritaS
Mateřskou
Společnos
tí
MobilitaBe
zOhleduNa
MS

MobilitaSP
ovolením
MS

 


