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1. Úvod 

V současné době, ve které společnost žije, je svět neustále v pohybu a v podnikatelském 

sektoru rostou na významnosti pojmy jako je konkurence a konkurenceschopnost. Podniky na 

celém světě čelí hrozbám, které se objevují a ohrožují zdraví společnosti. Tyto hrozby mohou 

mít několik podob, například neustálý boj s konkurencí a přibývání konkurence v jejich 

oboru, dále celosvětová finanční krize a s tím související pomalý růst HDP, vysoká 

nezaměstnanost a stárnutí populace ve vyspělých zemích.  

Zvyšování konkurenceschopnosti zajišťuje společnostem silnou pozici na trhu a 

finanční zdraví celého podniku. Aby podnik byl konkurenceschopný, musí si stanovit 

vhodnou strategii a mít určitou konkurenční výhodu. Tuto konkurenční výhodu, ale 

společnost nedosáhne lehko, protože na konkurenci a na podnik samotný, působí jak vnitřní, 

tak i vnější faktory a mohou celou společnost neustále ohrožovat a měnit její postavení na 

trhu. Je nutné, aby společnost dokázala eliminovat všechny hrozby a ohrožení a tím si udržet 

pevnou pozici na trhu a konkurenceschopnost vůči ostatním společnostem. 

Pro diplomovou práci byla vybrána společnost Škoda AUTO, a.s. a téma diplomové 

práce je Konkurenceschopnost podniku Škoda AUTO, a.s. Tato společnost má v České 

republice dlouhodobou tradici a skvělou pozici. Po finanční krizi, která kulminovala ve světě 

v roce 2008, celý automobilový průmysl silně upadl do recese a některé velké světové 

automobilky byly na pokraji krachu. Škoda AUTO tuto krizi přečkala bez velkých ztrát a 

nadále upevňuje své postavení a konkurenceschopnost na trhu. 

Diplomová práce bude rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části, budou popsány 

teoretická východiska. Zde budou uvedeny pojmy jako je konkurence, konkurenceschopnost, 

konkurenční výhoda, nové pojetí konkurence a metody, které analyzují konkurenci. Z těchto 

metod byly vybrány následující metody a to, SWOT, Porterova a PEST analýza, dále matice 

BSC a model IDINMOSU. V druhé části bude představena společnost a stručná 

charakteristika podniku Škoda AUTO, a.s. Třetí část, která je část praktická a aplikační, 

budou použity uvedené metody a aplikovány analýzy, které úzce souvisí s daným podnikem. 

Bude zde provedena analýza, porovnání a dedukce. Ve čtvrté části budou podány návrhy a 

doporučení, které by mohly zvýšit konkurenceschopnost a upevnit postavení společnosti na 

trhu, který je v České republice, ale i ve světovém měřítku takřka přesycen. Cílem diplomové 

práce je posouzení konkurenceschopnosti podniku Škoda AUTO, a.s. na území České 

republiky a následně budou navrženy doporučení. 
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2. Teoretická východiska vybraných oblastí hodnocení 

konkurenceschopnosti podniků 

 V této kapitole budou vysvětleny pojmy, které souvisí s konkurencí, 

konkurenceschopností, konkurenční výhodou, dále budou uvedeny konkurenční strategie a 

analýza konkurence. Na konci této kapitoly budou vysvětleny metody, které se používají pro 

zjištění konkurenceschopnosti podniku. 

 

2.1 Konkurence 

 Pojem konkurence představuje soupeření, soutěžení, případně hospodářskou soutěž. 

Z uvedeného je zřejmé, že pojem konkurence má širší záběr, a to nejen ekonomický, ale 

rovněž sociální, kulturní, etický, politický atd. V podnikání se nedá opomíjet žádný zorný 

úhel konkurence, protože ekonomické hledisko je stěžejní a konkurence je vztah dvou a více 

subjektů. Mikroekonomie konkurenci často definuje jako rivalitu mezi prodejci nebo 

kupujícími stejného zboží, tedy jako konkurenci napříč trhem. Avšak konkurence 

z mikroekonomického pohledu má mnoho dalších forem a projevů. Rozlišuje se zejména 

různé stupně a formy, někde si konkurenti konkurují cenou, jinde pomocí reklamy, 

konkurence mezi nabídkou a poptávkou, je zde dokonalá a nedokonalá konkurence. 

Konkurent, aby vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat dva 

předpoklady: 

 

 Musí být ,,konkurenční‘‘, tedy musí mít konkurenceschopnost, resp. musí disponovat 

konkurenčním potenciálem. 

 

 Musí mít ,,konkurenční‘‘ zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence a musí 

disponovat specifickým potenciálem, tj. podnikavost (pokud hovoříme o konkurenci 

v podnikání). (Mikoláš, 2005). 
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Obrázek 2.1 Rozdělení konkurence 

                                        konkurence napříč trhem (mezi stranou nabídky a poptávky) 

    

Konkurence                      konkurence na straně poptávky 

                                                                                                           cenová 

                             konkurence na straně nabídky                   necenová 

                                                                                                           dokonalá  

                                                                                                            nedokonalá – mon.konk. 

                                                                                                                                   oligopol 

                                                                                                                                   monopol 

   

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání, 

2005, s. 66 

 

Konkurence mezi nabídkou a poptávkou: Zde jde o protichůdné postoje, protože výrobci 

mají zájem prodávat to, co vyrobí, s co největším ziskem a spotřebitelé chtějí v co nevyšší 

míře uspokojit své potřeby nákupem zboží a to za co nejnižší cenu. Musí zde proto vzniknout 

rovnovážný stav mezi poptávkou a nabídkou. 

Konkurence na straně poptávky: Je střetem zájmů jednotlivých spotřebitelů vstupujících na 

trhy. Každý spotřebitel chce nakoupit co nejvíce zboží a to co nejlevněji. Je-li poptávka vyšší 

než nabídka roste na významnosti tato konkurence.  

Konkurence na straně nabídky: Každý výrobce přichází na trh se snahou prodat co největší 

množství svých výrobků za co nejvýhodnějších podmínek, které mu umožní maximalizovat 

zisk. Dalším cíl je co největší oslabování pozic svých konkurentů. Význam této konkurence 

roste, je-li nabídka menší než poptávka. 

Cenová konkurence: Podstata cenové konkurence je využívání tvorby cen jako nástroj 

konkurenčního boje. Jde tedy o snahu výrobců přilákat prostřednictvím snižování cen 

vlastního zboží co nejvíce potenciálních kupců. 

Necenová konkurence: Je založena na podstatě získat zákazníka jinými metodami, než je 

cenová konkurence. Jde především o metody konkurenčního boje založené na kvalitě 

výrobku. Technické úrovni výrobku, diferenciaci výrobku, image, designu apod. 
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Dokonalá a nedokonalá konkurence: Dokonalá konkurence je do velké míry ideálním 

stavem, resp. teoretickým východiskem pro další reálné úvahy. Je charakterizovaná existencí 

velkého počtu konkurentů jak na straně poptávky, tak na straně nabídky a rovněž napříč 

trhem. V reálném ekonomickém světě se setkáváme většinou s různými formami nedokonalé 

konkurence. Ekonomická teorie rozlišuje tzv. monopolní konkurence což je trh jednoho 

diferencovaného výrobku s mnoha výrobci a s relativně volným vstupem na trh, naopak u 

oligopolu jde o situaci na trhu, na kterém je nabídka uskutečňována jen malým počtem 

prodávajících, kteří ale mají velkou dominanci na trhu. Monopol je pak situace, ve které je 

pouze jen jeden dodavatel a dodává jeden výrobek či službu řadě zákazníků. (Mikoláš, 2005). 

2.2 Konkurenceschopnost 

Jednou z podob podnikatelského potenciálu je konkurenceschopnost. Vnitřní 

konkurenční schopnost je mikroekonomicky vymezena jako podíl na domácím trhu a na 

vnějším trhu (vnější konkurenční schopnost). Soutěží-li spolu dva srovnatelné produkty, 

závisí konkurenční schopnost na ceně produktů, a tedy na třech skupinách odvozených 

faktorů: 

 Na nákladech, zejména na mzdových nákladech, sociálních nákladech a produktivitě 

 Na zisku společností 

 Na směnném kurzu národní měny 

(Mikoláš, 2005). 

 Konkurenceschopnost byla, je a bude klíčovým pojmem ve všech ekonomikách 

v minulosti, současnosti a budoucnosti. Jestliže je psáno o konkurenceschopnosti na trhu 

domácím, pak jde o vnitřní konkurenceschopnost. Ve vztahu k zahraničním trhům jde pak o 

konkurenceschopnost vnější. Faktory konkurenceschopnosti na samotném trhu: 

 Užitné vlastnosti (kvalita výrobků, jeho funkčnost ve srovnání s obdobnými výrobky, 

popř. region původu a značka) 

 Cena, která je klíčový pojem konkurenční schopnosti. 

 Kvalita dodávky (záruka, marketing, servisní podmínky flexibilita dodávky). 

Za faktory vnější konkurenceschopnosti je považováno např. úroveň vzdělání pracovní síly, 

infrastruktura, právní rámec pro podnikání aj. (Hučka, Kislingerová, Malý a kol., 2011). 
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Dle M. Portera je schopnost konkurence jádrem úspěchu nebo neúspěchu podniků. 

Konkurence rozhoduje o vhodnosti těch činností podniku, které můžou přispět k jeho 

výkonnosti, např. soudržného chování nebo dobré realizace záměrů a inovací. (Porter, 1998).  

2.2.1 Nové dimenze pojetí konkurenceschopnosti firem 

 V prvé řadě je nutno konstatovat, že podnikatelská teorie a praxe věnuje nedostatečnou 

pozornost dimenzím, které přesahují běžné společenské ekonomické uvažování. Základním 

kategoriím, kterým se tato podkapitola věnuje, se skládá z pojmů jako je identita, integrita, 

mobilita a suverenita firmy ve spojitosti s jejich konkurenceschopností. 

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

jakémkoli prostředí. Jde o osobitost, nalezení vlastního JÁ firmy v okolním světě. Identita 

firmy lze vymezovat znaky jako je např. totem (reprezentační místo ideje), idea, rituál 

(chování, komunikace), designe a inovace. 

Integrita: Je dána její soudržnost a zahrnuje dva protiklady firmy. Na straně jedné je její 

pružnost a dynamičnost daná tím, že jednotlivé složky či pracovníci firmy mají svou vlastní 

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

firmou, resp. společnost se svou aliancí, sdružením apod. 

Mobilita: Se vyznačuje potenciálem podniku v podobě schopnosti a možnosti reagovat na 

změny uvnitř a vně firmy. Mobilita se projevuje jako pohyb firmy v čase, jako přemisťování 

materiálních prvků, vztahů a činností firmy, tzn. jde o možnost a schopnost firmy adaptovat se 

a vyvíjet s ohledem na její vnitřní a vnější podněty. 

Suverenita: Charakterizuje postavení společnosti v podnikatelském prostředí. Firma je 

suverénní, jestliže má reálnou možnost rozhodovat účelné a účinně o svém vývoji a má 

současně možnost tato rozhodnutí efektivně realizovat v co kratším čase. 

 Jsou-li charakteristiky identity, integrity, mobility a suverenity společnosti zamlžené, 

nebo nevyzrálé existuje značné riziko ohrožení zdravého vývoje resp. přežití této firmy. 

Základními faktory podnikatelského prostředí, a tedy i externím zdrojem 

konkurenceschopnosti firmy jsou: příroda, lidská společnost ve všech sociálních, 

ekonomických, politických a jiných podobách a čas. Uvedené schéma konkurenceschopnosti 

firmy lze přepsat do jednoduchého formalizovaného tvaru – modelu IDINMOSU. (Mikoláš, 

2005) 
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Obrázek 2.2 Model konkurenceschopnosti – IDINMOSU. 

 

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání, s. 

85, 2005. 

 

2.2.2 Konkurenceschopnost a úspěšnost podniků v podmínkách globalizace 

 Jak již bylo zmíněno, existují vnější prvky ovlivňující konkurenční schopnost firem a 

existují také vnitřní prvky, které mohou ovlivnit celkový výsledek. Globalizace přinesla pro 

obě dvě skupiny prvků konkurenční schopnosti několik klíčových změn: 

 Otevřené trhy, které v podstatě ztrácejí bariéry (v žádném případě to neplatí absolutně, 

ale relativně). 

 Výměna obchodních informací, dostupnosti informací o všech relevantních trzích při 

vynaložení nedůležitých nákladů. 

 Podstatné rozšíření portfolia produktů, které lze soutěžit v globálním pojetí. 

 Příliv nové levné pracovní síly do světového obchodu, rozvoj soutěže vtažením 

nových zemí s výraznými produkčními výhodami do světového obchodu, dobrá 

dostupnost přírodních zdrojů a levné energie, technologická svoboda, kvalitní 

infrastruktura, stabilní měnová, kvalita vzdělávaní pracovní síly a fiskální politika. 

(Hučka, Kislingerová, Malý a kol., 2011). 
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2.3 Konkurenční výhoda 

 Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti firmy na trzích, kde existuje konkurence. 

Nezbytným základem nadprůměrného výkonu společnosti je dlouhodobě udržitelná 

konkurenční výhoda, protože bez udržitelné konkurenční výhody je nadprůměrný výkon 

společnosti obvykle známkou rychlého sklizení zisků. A když firma může mít nesčetné 

množství silných a slabých stránek při srovnání s jeho konkurenty, existují dva základní typy 

konkurenční výhody, kterou může daný podnik mít a to, nízké náklady nebo diferenciaci. 

Tyto dva typy konkurenční výhody spolu s rozsahem činnosti, pro které se je společnost snaží 

získat, vedou ke třem generickým strategiím pro dosažení nadprůměrné výkonnosti v daném 

odvětví. Strategie: vůdčí postavení v nízkých nákladech, diferenciace a fokus. Fokální 

strategie má dvě varianty, soustředění pozornosti na náklady a soustředění pozornosti na 

diferenciaci. 

 Existence konkurentů může společnosti umožnit zvýšit konkurenční výhodu. Bez nich 

by asi bylo pro kupující obtížnější uvědomit si hodnotu, kterou pro ně firma vytváří, a mohou 

být třeba citlivější na ceny nebo servisní služby. V důsledku toho se pak kupující mohou 

tvrději dohadovat o cenách, službách nebo o kvalitě daného výrobku. Výrobek či služba 

konkurenta se stává výškovou značkou pro měření relativního výkonu, což firmě umožňuje 

přesvědčivěji dokázat jeho převahu nebo snížit náklady na diferenciaci. Konkurent se stává 

pro podnik protivníkem, který dává společnost dohromady, aby dosáhla společného cíle. 

(Porter, 1998). 

 

2.4 Konkurenční strategie 

Podmínkou úspěšného rozvoje společnosti je kvalitní strategie jako nezbytná součást 

celého strategického řízení. Tvorba strategie a její využití patří ve firmě k největším 

intelektuálním výkonům podnikového vedení. Obecná definice chápe strategii podniku jako 

dokument, ve kterém je stanoven průběh jednotlivých operací, kvalita vzdělávaní pracovní 

síly a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů. Moderní definice chápe strategii 

jako připravenost podniku na její budoucnost. Je zde stanoven průběh jednotlivých 

strategických operací dlouhodobé cíle podniku a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných 

pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke 

změnám jeho schopností a zdrojů a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny 

okolí podniku. Otázkou je, jak účelně řídit strategické změny, případně zda je možné 
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strategický posun úplně odstranit. Efektivně řízená strategie je výsledkem schopnosti 

managementu řešit rozpor mezi tím, co je nutné a udržet popřípadě neměnit, a tím, co je 

naopak nutné změnit. (Dedouchová, 2001). 

Charakteristiky úspěšné strategie 

 má podporu vrcholového managementu 

 je přátelská pro uživatele 

 je participativní a neslouží jen pro plánovače 

 vede k rozhodnutí o zdrojích  

 je flexibilní 

 zapojuje a stimuluje zaměstnance 

 je dynamická, nepřetržitá a inovativní, není statická, nesouvislá a zastaralá 

 je proaktivní 

 není pouhým rychlým řešením současného problému 

 je součástí kvality 

 časem se návratnost zvyšuje 

Zdroj: (Mallya, 2007). 

Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takové 

postavení, kdy společnost může nejlépe čelit konkurenčním silám druhých firem, nebo jejich 

působení obrátit ve svůj prospěch. Dle Portera existují tří obecné strategie, které pomůžou 

podniku zdolat pět konkurenčních sil – nově vstupující firmy, nebezpečí substitučních 

výrobků dále vyjednávací vliv odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů a soupeření stávajících 

konkurentů. Všech pět konkurenčních sil určuje intenzitu ziskovost a odvětvové konkurence. 

Obecné strategie jsou přístupy k předstižení konkurentů v odvětví. 

Tři obecné strategie: 

 Prvenství v celkových nákladech 

 Diferenciace 

 Soustředění pozornosti. 

Prvenství v celkových nákladech vyžaduje důsledně zavést výkonné výrobní zařízení, 

energeticky sledovat možnosti ve snižování nákladů vlivem zkušeností, přísně kontrolovat 

přímé a režijní náklady, minimalizovat náklady v takových oblastech, jako jsou výzkum a 

vývoj, služby, prodej, reklama atd. a také vyhýbat se účtům zákazníků s minimálním krytím 
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Tato strategie může čas od času revolucionizovat odvětví, v němž by jinak přežívala 

historická základna konkurence. 

 Diferenciace znamená diferencování produktu a služeb nabízených společnosti, 

vytvoření něčeho, co je přijímáno v celém odvětví jako jedinečné. Přístupy k diferenciaci 

mohou mít mnoho forem např., technologie, prodejní síť, designe nebo image značky 

vlastnosti, zákaznický servis, nebo jiné způsoby. V ideálním případě se podnik odlišuje hned 

v několika ohledech současně. Strategie diferenciace neumožňuje firmě, aby ignorovala 

náklady, spíše je možné říci, že náklady nejsou jejím hlavním a důležitým strategickým cílem. 

 Soustředění pozornosti je poslední obecnou teorií. Jedná se zde o soustředění na 

element výrobní řady nebo geografický trh na konkrétní skupinu odběratelů. Stejně jako u 

diferenciace to může mít různé formy. Na rozdíl od strategií nízkých nákladů a diferenciace, 

které se zaměřují na celé odvětví, je strategie soustředění pozornosti založena na principu 

vyhovět dobře zvolenému objektu a přijímaná funkční opatření musí mít toto na zřeteli. Tato 

strategie vychází z předpokladu, že podnik je schopen sloužit svému zvolenému 

strategickému cíli účinněji či efektivněji než konkurenti, kteří mají širší záběr činností. 

(Porter, 1994; Dedouchová, 2001). 

 

2.4.1 Porovnání globální a multinacionální strategie 

 Jedním z hlavních rozhodnutí nadnárodních korporací při globální expanzi je, zda 

sledovat globální strategii, nebo multinacionální strategii. Rozdíly mezi oběma krajními 

variantami strategií jsou náležitě uvedeny v tabulce. 

Tabulka 2.1 Rozdíly mezi multinacionální a globální strategií. 

Faktor Multinacionální strategie Globální strategie 

Nabídka 

výrobků 

Plně přihlédnuto k požadavkům 

spotřebitelům každé země 

Výrobky plně celosvětově 

standardizovány 

Výroba Výroba v každé zemi Základ výroby tam, kde jsou náklady 

na dovednosti nejpříznivější 

Marketing Místně určeny Centrálně určený 

Konkurenční 

strategie 

Podporována v každé zemi Integrována pro všechny země a 

centrálně řízená 

Zdroj: Dedouchová M.: Strategie podniku, (2001).  
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Multinacionální strategie je založena na předpokladu, že trhy v jednotlivých zemích se 

liší v konkurenčních podmínkách, ve spotřebitelském chování, pracovních podmínkách, 

legislativní, politické a sociální struktuře. Multinacionální korporace decentralizují marketing, 

výrobu a strategická rozhodnutí se v jednotlivých zemích liší. Management v každé zemi 

rozhoduje na úrovni podnikatelských jednotek bez ohledu na to, co se děje v ostatních 

zemích. Rozsah výrobkové diferenciace mezi jednotlivými státy může být značně velký. Tato 

strategie je spojena s menšími problémy, ve srovnání s globální strategii. Hlavní nevýhodou 

multinacionální strategie je, že podniky často musí přesouvat základní dovednosti do 

jednotlivých zemí. Tyto korporace postrádají schopnost realizovat vyšší míru hospodárnosti. 

 Globální strategie je založena na předpokladu, že mezi zeměmi neexistují žádné 

významné rozdíly v chování spotřebitelů a jejich preferencích. Tento předpoklad umožňuje 

nadnárodním společnostem, aby vyráběly tam, kde je nejpříznivější vztah mezi náklady na 

potřebnou kvalitu vstupních faktorů, a taká prodávaly standardizované výrobky na globálním 

trhu. Korporace tak může snížit výrobní náklady použitím levnějších vstupů, ale i realizovat 

vysokou míru hospodárnosti. Podniky, které sledují ryze globální strategii, jsou schopny 

vytvářet hodnotu všemi způsoby, které jsou uvedeny výše. Na druhé straně firmy s globální 

strategii vyrábějí standardizované výrobky, které nemusí odpovídat rozdílným požadavkům 

spotřebitelů v jednotlivých zemích. To může být pro podnik výrazně nebezpečné. 

(Dedouchová, 2001). 

Tabulka 2.2 Výhody a nevýhody multinacionální a globální strategie 

Strategie Výrobní 

náklady 

Administrativní 

náklady 

Strategická 

koordinace 

Spotřebitelská 

vnímavost 

Multinacionální Vysoké Nízké Nízká Vysoká 

Globální Nízké Vysoké Vysoká Nízká 

Zdroj: Dedouchová M.: Strategie podniku, (2001). 

2.5 Analýza podnikatelského prostředí 

V této kapitole budou představeny vybrané metody externí a interní analýzy 

podnikatelského prostředí. Dále zde bude charakterizováno mikrookolí a makrookolí pomocí 

Poretorova modelu pěti sil a PEST analýzy. Dedouchová, (2005) rozděluje podnikatelského 

prostředí na externí a interní, následně do externího okolí patří mikrookolí a makrookolí. 

Naopak Mikoláš, (1998) uvádí trošku jiné rozložení podnikatelského prostředí. Do externího 

prostředí udává vedle makrookolí, ještě i mezoprostředí a v interním prostředí uvádí 
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mikrookolí. Obrázek je uveden níže. Z autorova pohledu je rozdělení Dodouchové 

přehlednější a proto bude vycházet z její literatury plus z literatury od Mallya pro analýzu 

těchto dvou prostředí. 

Obrázek 2.3 Typy podnikatelského prostředí. 

 

Zdroj: Mikoláš, Z. Podniková ekonomika, Ostrava: Akademie J.A Komenského, 1998, s. 57. 

 Makroprostředí vytváří celkový rámec pro realizaci podnikatelské aktivity. Stěžejními 

charakteristikami zde jsou tendence v těchto směrech a stav: 

 Makroekonomický růst nebo pokles, např. vyjádřený v podobě HDP. 

 Inflace či deflace  

 Vnější zadlužování nebo naopak oddlužování státu. 

 Změna zaměstnanosti (růst či pokles nezaměstnanosti). 

 Změna jiných makrofaktorů (politické, ekologické, sociální aj.). 

(Kašík, 1996). 
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 Mezzoprostředí podniku – Bezprostředně působí na konkrétní podnikatelské aktivity 

v daném prostoru a podnikatelském sektoru. Je utvářeno charakteristikami o stavu a 

tendencích ve směru: 

 ekonomické a všeobecné kultury daného prostoru (regionu, lokality) 

  dopravní a technické infrastruktury, 

 ekonomické infrastruktury (existence bank, právní, softwarové aj. služby, apod.), 

 podnikatelských iniciativ (jako jádra podnikatelských inovací), 

    ostatních faktorů (přírodních, kulturních, etických aj.). 

(Kašík, 1996). 

 Mikroprostředí (prostředí ve firmě), které svou jedinečnosti vytváří identitu daného 

podnikatelského subjektu. Stěžejní osou je stav a tendence v těchto směrech: 

 umění a schopnost vlastnit, 

 umění a schopnost uspokojovat potřeby, 

 umění a schopnost vést lidi, 

 umění a schopnost vést komunikaci s podnikatelským prostředím, 

 umění a schopnost vnímat a reagovat na ostatní faktory mikroprostředí podniku. 

(Kašík, 1996). 

2.5.1 Externí analýza 

 Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku ohrožení a příležitosti. Strategie podniku 

by pak měla maximálně využít nabízené příležitosti a nalézt cestu, jak se ohrožení co nejlépe 

vyhnout nebo alespoň zmírnit jejich dopad na společnost. Při externí analýze je zpravidla 

okolí podniku rozděleno na dvě části a to na mikrookolí, které je představované odvětvím, 

někdy taky nazývané jako podnikatelské prostředí, ve kterém firma podniká a makrookolí, 

které je společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna mikrooklí. 

(Dedouchová, 2001). 

2.5.1.1 Analýza mikrookolí – Porterova anlýza 

 Úkolem manažerů a celého managementu je analyzovat konkurenční síly v mikrooklí a 

odhalit příležitosti, resp. ohrožení podniku, jichž je nutno ve strategii využít resp., jejichž 

negativní vliv je třeba co nejrychleji a razantně omezit. E. Porter vyvinul tzv. model pěti sil, 

který pomáhá manažerům tuto analýzu uskutečnit. Model je zaměřen na analýzu: 
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 Rizika vstupu potenciálních konkurentů 

 Rivality mezi stávajícími podniky 

 Smluvní síly kupujících 

 Smluvní síly dodavatelů 

 Hrozby substitučních výrobků 

Porter tvrdí, že tyto síly působí silněji na podniky uvnitř mikrookolí a omezují je ve 

zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. V Porterově modelu může silná konkurence 

vypadat jako hrozba, protože snižuje zisk společnosti. Slabá konkurence může naopak 

vypadat jako příležitost, protože dovoluje firmě dosáhnout vyššího zisku. Uvedené 

konkurenční síly ovlivňují jak vývoj podniku, tak i vývoj mikrookolí a mohou se v průběhu 

často měnit. 

Potenciální konkurenti 

 Potenciálními konkurenty jsou firmy, které si v současnosti nekonkurují v daném 

mikrookolí, ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud to chtějí a rozhodnout se pro to. 

Vysoké riziko vstupu potenciálních konkurentů představuje hrozbu pro ziskovost podniků 

uvnitř mikrookolí. Naopak jestliže je riziko vstupu velmi nízké, podniky uvnitř mikrookolí 

mohou využít výhody této příležitosti ke zvýšení ceny a dosažení vyššího celkového zisku. 

 Hrozba konkurenčních sily potenciálních konkurentů závisí na řadě faktorů výši bariér 

vstupu na trh, které brání podniku prosadit se v daném mikrookolí. Překonání bariér obvykle 

podstatně zvyšuje celkové náklady podniku. (Dedouchová, 2001). Když vstupují noví 

konkurenti do odvětví, přinášejí s sebou dodatečné plány a kapacity na získání konkurenční 

tržní pozice, které jsou často podporovány zdroji. Velikost hrozby vstupu nových konkurentů 

odvětví podniku záleží hlavně na tom, jaké jsou bariéry do toho oboru, například: 

 Diferenciace výrobků 

 Očekávaná reakce od existujících firem 

 Existence značných nákladů výhod plynoucích ze zkušeností. Absolutní nákladové 

výhody mohou vyplývat z dokonalejší výrobní technologie, utajených procesů, patentů 

řízení, speciálních vstupních požadavků pro výrobu. 

 Zákazníkova loajalita a preference obchodní značky znesnadňující nově vstupujícím 

získat zákazníky nynějších dodavatelů. 

 Kapitálové požadavky 
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 Přístup k distribučním kanálům  

 Činnost a politika státu 

(Mallya, 2007). 

Rivalita mezi podniky mikrookolí 

 Druhou silou Porterového modelu je rozsah rivality mezi stávajícími podniky uvnitř 

daného mikrookolí. Jestliže je tato konkurenční síla slabá, firmy mají příležitost zvýšit ceny a 

tak dosáhnout většího zisku. Je-li tato síla velká, dochází k cenové konkurenci a cenovým 

válkám. Cenová konkurence limituje rentabilitu a snižuje výnos, kterého by mohlo být 

dosaženo prodejem produktů. Silná rivalita mezi společnostmi mikrookolí vytváří velkou 

hrozbu pro větší ziskovost. Rozsah rivality mezi těmito firmami uvnitř mikrookolí je funkcí 

tří faktorů: 

 Struktura mikrookolí 

 Poptávkových podmínek 

 Výšky vstupních bariér z daného mikrookolí 

Struktura mikrookolí je popisována velikostí podílu jednotlivých podniků na trhu 

daného okolí. Rozdílné struktury mikrookolí mají odlišný důsledek pro rivalitu konkurentů. 

Poptávkové podmínky v mikrookolí jsou určujícím faktorem intenzity vzájemné rivality 

mezi jednotlivými podniky. Stoupající poptávka vytváří prostor pro expanzi dalších firem. 

Poptávka roste, zvětšuje-li se trh jako celek buď tím, že přibývají zákazníci, nebo současní 

zákazníci více utrácejí a nakupují. Rostoucí poptávka vytváří podniku příležitost k rozšíření 

svého podílu na trhu a naopak klesající poptávka způsobuje mezi podniky větší konkurenci. 

Poptávka klesá, ubývá-li zákazníků, nebo když zákazníci nakupují méně výrobků. Firmy se 

snaží udržet velikost podílu na trhu a obratu.  

Vstupní bariéry jsou důležitou konkurenční hrozbou v případě, že se v daném 

mikrookolí neustále snižuje poptávky. Mezi vstupní bariéry, společně pro všechny firmy patří 

například: 

 Investice do zařízení a strojů, které nemají variantní využití a nemohou být 

prodány 

 Emocionální přístup, kdy podnik není ochoten vystoupit z daného mikrookolí ze 

sentimentálních a historických důvodů 
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 Strategické vztahy mezi podnikatelskými subjekty uvnitř firmy, kde každá z nich 

podniká v jiném mikrookolí, nízký obrat jedné podnikatelské jednotky může 

způsobit vysoký obrat podnikatelské jednotky podnikající v druhém mikrooklí, 

společnost proto není ochotna vystoupit z mikrookolí, kde má nízký obrat apod. 

 Smluvní síla kupujících 

 Třetí z pěti Porterových konkurenčních sil je smluvní síla kupujících. Kupující mohou 

vypadat jako hrozba, když požadují vysokou kvalitu, nebo když tlačí ceny dolů nebo nabízejí 

lepší servis. To může zvyšovat výrobní náklady. Jinak řečeno, slabí kupující vytváří pro firmu 

příležitost zvýšit ceny a také zisk. Odběratel jako jeden ze zainteresovaných skupin má zájem 

na uspokojivých obchodních podmínkách, aby pokud možno mohl, určovat případně 

ovlivňovat podmínky spolupráce s dodavatelskou firmou. Podle Portera mají kupující větší 

sílu za těchto podmínek: 

 Pokud se mikrookolí, které nabízí výrobky, skládá z  malých podniků a kupujícími je 

malý počet velkých podniků, takové podmínky vedou k dominantnímu postavení 

kupujících. 

 Nakupují-li kupující ve velkém množství, za takových podmínek kupující mohou 

využít své velké kupní síly a způsobit nižší cenu. 

 Když kupující mohou při objednávkách vybírat mezi společnostmi s nízkými cenami a 

tak způsobují, že prodávající podniky stoji proti sobě a snižují si vlastní ceny, 

  Jestliže je ekonomicky proveditelné, aby kupující mohli nakupovat od několika 

podniků současně. 

 V krajním případě mohou kupující pohrozit, že si své vstupy začnou vyrábět sami a 

dosáhnou tak snížení cen. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

 Čtvrtým z Porterových pěti faktorů je smluvní síla dodavatelů. Dodavatelé mohou 

působit jako hrozba, když dokáží zvyšovat ceny a společnost musí na toto přistoupit nebo 

zvýšení zaplatit nižší kvalitou. Obojí vede k poklesu firemního zisku. Opačně, slabí 

dodavatelé dávají podniku možnost snížit jejich vlastní cenu a požadovat za to vyšší kvalitu. 

Podnik tedy jako kupující subjekt závisí na schopnostech dodavatelů. Podle Portera jsou 

dodavatelé silnější v následujících případech: 

 Jestliže výrobky, které dodavatelé prodávají, mají málo substitutů 
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 Když mikrookolí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatelé důležité, 

v takovém případe existence dodavatelů na tomto mikrookolí nezávisí, dodavatelé 

tak mají malý stimul snižovat ceny nebo zlepšovat kvalitu 

 Pokud jsou dodavatelé natolik diferenciováni, že je pro podnik nákladnější přejít 

od jednoho dodavatele ke druhému, v takovém případě je podnik závislý na daném 

dodavateli a není schopen proti tomu cokoli udělat 

 Mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integrací směřující do daného mikrookolí, 

podniku přímo konkurovat a zvyšovat tak ceny 

 

Hrozba substitučních výrobků 

 Poslední část Porterova modelu pěti sil je konkurenční síla substitučních výrobků. 

Existence podobných substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za kterou podnik 

prodává, a tím i limituje ziskovost společnosti. Mají-li však výrobky nebo služby podniku 

málo blízkých substitutů, pak mají firmy příležitost zvýšit ceny a tím, i výsledný zisk. Jejich 

strategie by měla spočívat ve využití této provedené výhody. (Dedouchová, 2001). 

Konkurence substitutů je ovlivněna snadností, s jakou kupující může přejít k náhražce. 

Klíčovou úvahou jsou obvykle náklady kupujícího spojené s přechodem (náklady, které 

kupující vynakládají při záměně jednoho produktu za produkt, který je substitutem).  

Úspěšnost a ziskovost firmy závisí i na dostupnosti, kvalitě a nákladech náhražek jejich 

výrobků. Proto manažeři musí zkoumat i chování podniků, které tyto substituty vyrábějí. Tlak 

náhražek se zvyšuje, pokud existují substituty s vysokou nízkou cenou, kvalitou a užitnou 

hodnotou, a také nízkými přepínacími náklady odběratelů. (Mallya, 2007). 

 

2.5.1.2 Analýza makrookolí  - PEST analýza 

 Faktory makrookolí jsou prvky, které jsou externí ve vztahu k danému mikrookolí, a 

ovlivňují poptávku a působí na firemní zisk. Mnoho těchto faktorů se stále mění a proces 

změn sám vytváří prostor pro nové hrozby a příležitosti. Manažeři by měli pochopit význam 

faktorů makrookolí a měli by byt schopni odhadnout účinek těchto změn v makrookolí na 

jejich společnost, na příležitosti a na hrozby.  Důvodem, pro provedení PEST analýzy mohou 

být i velké investice, akvizice do podniku nebo uzavření strategické aliance s někým z jiného 

státu. PEST analýza se tak na rozdíl od SWOT analýzy nedělá příliš často. V odborné 

http://www.businessvize.cz/organizace/strategicka-aliance-aneb-s-konkurenci-se-to-lepe-tahne
http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-vsemu-je-vlastne-swot-analyza


17 

 

literatuře je možné se setkat i s rozšířením této analýzy, a to o faktory legislativní a 

ekologické. (PESTEL). Existuje několik faktorů makrookolí, které mají zvláštní důležitost: 

 Makroekonomické okolí 

 Technologické okolí 

 Okolí sociální politiky 

 Demografické okolí, politické a legislativní okolí 

 Celosvětové okolí 

Makroekonomické okolí je charakterizováno stavem státní ekonomiky. Tento stav 

ekonomiky pak ovlivňuje schopnosti firem dosáhnout odpovídající výnosnosti a rentability. 

Existují čtyři důležité makroekonomické indikátory. Jsou jimi: 

 Míra ekonomického růstu 

 Směnný kurs 

 Úroková míra 

 Směnný kurs 

 Míra inflace 

(Deoudouchová, 2001). 

Ekonomický růst má velký dopad na úroveň příležitostí a hrozeb, před které jsou 

podniky postaveny. Ekonomický růst umožňuje snadněji odolat konkurenčním tlakům uvnitř 

daného mikrookolí prostřednictvím zvýšené spotřeby. To zvyšuje konkurenční tlak a vytváří 

hrozbu nižší ziskovosti a rentabilitu. 

 Úroková míra je důležitá všude, kde si podnikatelské subjekty půjčují peníze, například 

financování rozvoje svého podniku. Rostoucí úroková míra je v tomto případě pro firmu 

hrozbou a klesající příležitostí. Úroková míra určuje kapitálové náklady pro společnosti a 

korporace. Tyto náklady mohou být hlavním faktorem při rozhodování, zda daná strategie je 

proveditelná a reálná pro podnik. 

 Devizový kurz koruny lze charakterizovat jako poměr koruny k jednotce měny dalšího 

státu. Pohyb devizového kurzu má přímý důsledek na konkurenční schopnost výrobků a 

služeb společnosti na celosvětovém hospodářském trhu. Když je hodnota koruny v porovnání 

s hodnotami měn v dalších zemích nízká, pak produkty vyrobené v České republice jsou ve 

srovnání s výrobky v jiných zemích relativně levné a dochází ke zvýšení exportu.  
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 Míra inflace může destabilizovat ekonomiku a dostat ji do recese. Způsobuje pomalejší 

ekonomický růst, proměnlivý devizový kurz a vysokou úrokovou míru. Jestliže inflace roste, 

plánované investice se stávají pro podnik hazardem. Klíčovou charakteristikou inflace je, že 

způsobuje nejistotu předpovědi budoucího vývoje a tedy vnáší určitou nejistotu. 

 

Technologické okolí 

 Technologická změna může za krátkou chvíli způsobit zastarávání stávajících výrobků a 

současně může vytvořit množství nových výrobních možností. Akcelerace technologických 

změn zkracuje průměrný životní cyklus výrobků a služeb. Typickým příkladem je 

elektrotechnický průmysl (Deoudouchová, 2001). Firma se pohybuje vždy v nějakém 

společenském prostředí a nestojí izolovaně od společnosti. Změny v této oblasti mohou náhle 

a velmi razantně ovlivnit okolí, ve kterém se podnik nachází. Předvídavost vývoje směrů 

technického rozvoje a inovace se může stát významným činitelem úspěšnosti podniku. A 

proto je třeba brát v úvahu: 

 Rychlou změnu tempa technologie v daném společenském prostředí 

 Nesoustřeďovat se příliš na málo významné technické inovace 

 Kolik finančních prostředků je věnováno na vědu, výzkum a invence 

 Podpory vlády v oblasti výzkumu -  celkové výdaje na vědu a výzkum 

 Rychlost morálního zastarávání a nedostatečná rekvalifikace 

 Jaké budou náklady na přírodní zdroje a ochrany životního prostředí 

 Zda technologie umožňuje vyrábět levné a kvalitní produkty nebo služby, které nemají 

vysokou cenu 

 Zda má zákazník nějaké výhody vyplývající z technické inovace 

( Mallya, 2007). 

 

Sociální okolí 

 Podobně jako technologické změny i jiné změny vytvářejí příležitosti a hrozby. Jednou 

ze základních změn je trend vědomí v upevňování zdraví a zlepšování životního prostředí, ve 

kterém společnost žije. Důsledkem toho je vytvoření hrozeb pro mnoho odvětví v průmyslu 

(použití freonů, výstavba jaderných elektráren, znečištění ovzduší a odpadních vod apod.) 

(Dedouchová, 2001). 
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Rozbor společenských trendů je užitečné analyzovat působením těchto faktorů, protože 

sociální faktory mohou výrazně ovlivňovat nejen nabídku, ale i poptávku po zboží a službách 

– například ochota pracovat atd. A proto je třeba brát v úvahu: 

 Pohled obyvatelstva na svět a životní okolí 

 Pohled obyvatelstva na sebe samé 

 Pohled obyvatelstva na organizaci 

 Životní styl a životni úroveň obyvatelstva 

 Zda je dostatek pracovních sil a jaká je stav vzdělávání 

 Změnu rodinné struktury – mladí lidé uzavírají sňatek později 

 Rozdělení příjmu a změnu kupní síly 

 Různorodost společnosti 

 Mobilitu pracovní síly 

 Sociální trendy – využívání IT a přenosných komunikačních nástrojů, virtuální nákupy 

atd. 

 Kolik hodin volného času lidé mají 

  Roli mužů a žen 

 Demografické změny 

(Mallya, 2007). 

Demografické okolí, politické a legislativní okolí 

 Přeměna složení společnosti ve státě je dalším faktorem, který může vytvořit příležitosti 

i hrozby. Například baby-boom v západních zemích v 60. a 70. letech. To byla příležitost pro 

všechny podniky, které vybavovaly mladé domácnosti ledničkami pračkami, vysavači apod. 

Současně to byla příležitost pro firmy, které se orientovaly na výrobky pro děti (hračky, 

ošacení, dětskou kosmetiku, apod.) 

 Legislativní a politické faktory rovněž významně působí na úroveň příležitostí a hrozeb 

v okolí podniků. Velké množství důležitých legislativních omezení může ovlivnit firmy a 

limitovat jejich potenciální strategické možnosti. Antitrustové zákony mohou například 

zabránit podnikům v pokusu dosáhnout dominantního postavení na trhu, nebo monopolu. 

Regulace v oblasti znečišťování ovzduší, v souvislosti s ubýváním ozónové vrstvy, nutí firmy 

k výrobě produktů, které neničí životní prostředí, ke změnám technologií, apod. 

(Dedouchová, 2001). Faktory, které mohou pomoci při politické a legislativní analýze: 
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 Stabilita vlády a stabilita politického prostředí 

 Ekonomická politika vlády 

 Podpora zahraničního obchodu 

 Politická nálada podniků 

 Politika různých politických stran 

 Státní regulace hospodářství 

 Daňové zákony 

 Antimonopolní zákony 

 Regulace exportu a importu, tarify a obchodní bariéry platné v zahraničí 

 Zákony o vládních investičních pobídkách 

 Občanský zákoník 

(Mallya, 2007). 

 

Celosvětové okolí 

 Změny v celosvětovém okolí mohou rovněž přinášet hrozby i příležitosti pro tržní 

expanzi v oblasti získávání podílu na domácích a zahraničních trzích. (např. rozvoj asijských 

ekonomik – Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan vytváří jedné straně možnosti rozšíření trhů, 

ale na druhé straně nebezpečí silné konkurence). (Dedouchová, 2001). Mezinárodní okolí by 

mohlo mít přímý a velký vliv na mnoho organizací a v poslední době je důležité, aby se tím 

organizace zbývaly a věděly o tom. Navíc mohou být všechny domácí sektory ovlivňovány 

mezinárodními událostmi, které jsou v poslední době relativně dynamické. Navzdory 

významu mezinárodních událostí pro dnešní organizace, se většině lidí ve společnosti nedaří 

uvědomovat si význam mezinárodních událostí a myslí podomácku. V dnešní době, i 

kdybychom se rozhodli podnikat jen u nás ve městě, mohou zahraniční společnosti, kdykoliv 

chtějí, koupit naši firmu, nebo vytvořit takovou konkurenci, na kterou by se těžko 

reagovalo.(Mallya, 2007). 
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2.5.2 Interní analýza 

 Hlavní myšlenkou interní analýzy je uskutečnit objektivní ohodnocení současného 

postavení firmy. Jde o snahu identifikovat, v čem podnik vyniká a co není příliš její silnou 

stránkou. Je jasné, že interní analýza zahrnuje hodnocení těch veličin, které jsou uvnitř 

analyzované firmy a vytvoří bázi, na které bude analýza provedena a na které je analýza 

postavena. 

 Firemní zdroje jsou takové prostředky, které tvoří vstup do výroby zboží a služeb firmy. 

Tyto zdroje zahrnují, manažerský talent, zaměstnance, finanční prostředky, budovy a zařízení. 

Schopnosti, znalosti, expertizy pracovníků a vedoucích pracovníků ve funkční oblasti jsou 

také důležitými aktivy podniku. Je potřeba prověřit zdroje a znalosti ve všech funkčních 

oblastech firmy. 

 Každý podnik má své vlastní slabé a silné stránky. Velký podnik je obvykle kapitálově 

silnější než podnik malý, na druhé straně má tendenci k pomalejším změnám, není rychle 

adaptabilní a méně efektivně slouží malým tržním segmentům. 

 Aby bylo možné identifikovat slabé a silné stránky společnosti, je nezbytné analyzovat 

jeho vnitřní faktory jako:  

 Faktory technického rozvoje 

 Marketingové a distribuční faktory 

 Výrobní faktory a řízení výroby 

 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

 Faktory finanční a rozpočtové 

 Informační systém 

(Mallya, 2007) 

Faktory technického rozvoje 

 Vědeckotechnický rozvoj velmi důsledně a intenzivně přispívá k vytváření 

konkurenčních výhod podniku. Pomáhá vytvořit nebo zlepšit současný výrobek, službu nebo 

servis poskytovaný firmou. Zlepšuje výrobní proces, což pomáhá tak firmě stanovit 

výhodnější cenovou politiku a vede ke snižování výrobních nákladů 

Význam technologického rozvoje může mít různou formu úspěchu pro různé podniky. 

Existují společnosti, které investují do technologického rozvoje kolem 5-6% svého obratu 

(například farmaceutické firmy a počítačové), ale jsou i takové podniky, které investují méně 
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než 1%. V tomto širokém spektru možností musí management podniku vydat směrnice, které 

definují roli výzkumu a vývoje. Podrobně musí být stanoveny: 

 Oblasti základního výzkumu 

 Oblasti, ve kterých musí být uplatněny prostředky výzkumu a vývoje 

 Cíle pro nové výrobky a procesy. 

Výzkum a vývoj musí být nezbytně prováděn samotnými zaměstnanci společnosti, kteří 

jsou na to vystudováni. V potaz přicházejí také licence, spolupráce na různých projektech 

výzkumu a vývoje, zahrnutí dodavatelů, joint venture a státních zařízení například univerzita, 

podnikatelský inkubátor apod. Cílem výzkumu a vývoje je přivést podnik do takového stavu, 

kdy je schopen uspokojit zákazníka lépe, za nižší náklady a rychleji než konkurence. Právě 

v dnešní době jde o to, získat konkurenční výhodu a upevnit si náskok před konkurencí. 

Marketingové a distribuční faktory 

Marketing znamená vedení podniku vědomě orientované na trh a zákazníky. Trh 

(zákazník) rozhoduje dnes více než kdy jindy o úspěchu a neúspěchu podniku. Už neexistují 

téměř žádné výrobky nebo služby, které by se prodávaly automaticky a takřka jednoduše. 

V současnosti, kdy se zákazníci stali mnohem náročnějšími, kdy si zákazník může více než 

kdy jindy vybírat z řady výrobků, a kdy příjmy stagnují, respektive klesají, je marketing 

rozhodující oblasti podnikání. Marketing je tedy v současnosti klíčovou a nezbytnou funkcí, 

ale i ostatní oblasti si samozřejmě ponechávají svou důležitost, například výroba, výzkum a 

vývoj, personál atd. 

Úloha marketingu ve strategickém řízení organizace a v ostatních funkcích organizace 

je často nenahraditelná. Schopnost vedení organizace by mělo určit segmentovaný trh, 

předvídat budoucí marketingový stav organizace, určit cílové skupiny a stanovit pozice 

výrobku na trhu, by měla být základní dovedností každého, kdo je zainteresován v rámci 

marketingových aktivit organizace. Vedení a celý management podniku by si mělo klást 

následující otázky: 

 Jak jasně je definována a vhodně zvolena marketingová strategie? 

 Je strategie přesvědčivá a efektivní? 

 Je strategie v souladu se současným stavem ekonomiky, strategií konkurence a 

dosaženou úrovní životního cyklu výrobku? 

 Je základna pro segmentaci trhu vhodná? 

 Do jaké míry existuje rozsah rozvoje a zlepšení metod segmentace trhu? 
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 Jaké předně jsou profily každého trhu? 

 Poskytují podnikové a marketingové cíle jasné návody pro marketingové plánování a 

kontrolu? 

 Existuje možnost přerozdělovat zdroje, aby bylo dosaženo velké míry efektivnosti 

nákladů? 

Marketingové faktory, které jsou zkoumány, musí zahrnout následující nejdůležitější 

marketingové prvky. Jsou to: cena produktu, podpora prodeje, distribuce, lidé a prodejní tým, 

tyto faktory určují, jak bude společnost konkurovat na daném trhu.  

(Mallya, 2007).  

Podnik, který dobře splnil každý z těchto úkolů, může pro sebe vytvořit různé 

konkurenční výhody a pozici na trhu. V případě, že podnik zná rozdíly v potřebách zákazníků 

a preferencích spotřebitelů, může se rozhodnout mezi třemi variantami strategie, jak na trhu 

vstoupit: 

 Může poznat, že rozdílné skupiny zákazníků mají stejné potřeby, na základě tohoto 

poznatku se může podnik rozhodnout uspokojit svými výrobky průměrného zákazníka 

(Nediferencovaný trh) 

 V opačném případě podnik může rozdělit trh do několika segmentů a vyvinout 

výrobky, které budou odpovídat potřebám jednotlivých skupin zákazníků 

(Diferencovaný trh) 

 Jestliže je trh segmentován, pak se podnik může soustředit na jeden tržní segment 

(Cílený marketing). (Dedouchová, 2001). 

 

Výrobní faktory a řízení výroby 

  Cílem výrobní funkce podniku je vyrábět s nízkými náklady konkurenceschopné 

výrobky, které mají pro zákazníka určitou hodnotu a z něhož má spotřebitel užitek. Jestliže 

firma dosáhne tohoto cíle, jeho výrobní funkce může být označena za velmi silnou. 

V opačném případě může být označena za slabou až ohrožující životnost podniku. Existují 

čtyři hlavní faktory, které určují silné a slabé výroby: 

 Míra hospodárnosti 

 Zkušenostní efekt 

 Efekt životního cyklu 



24 

 

 Pružná výrobní technologie 

Podíl na trhu je primárním faktorem pro určení ziskovosti a rentability podnikatelské 

aktivity. Zpravidla firma s vyšším podílem na trhu má logicky vyšší ziskovost než podnik 

s nižším podílem na trhu. Důvodem dosažení vyšší ziskovosti při vyšším podílu na trhu je, že 

společnost pracuje s nižšími náklady na jednotku výroby a celkové fixní náklady jsou 

rozpuštěny do většího počtu vyrobených výrobků. Míra hospodárnosti je vysvětlována jako 

vztah mezi nákladovými výhodami a velikostí podílu na trhu. Nižší náklady lze dosáhnout i 

zkušenostním efektem. Zkušenostní efekt znamená snižování nákladů na jednotku výroby při 

kumulovaném nárostu výroby. Zkušenostní efekt má řadu zdrojů. Patří mezi ně: 

 Efektivnost pracovní síly – dělníci opakují speciální výrobní úkony tím, zdokonalují 

své dovednosti a proto schopni dané úkony zvládnout v kratším čase, zvyšuje se tak 

jejich zkušenost, a tím i efektivnost 

 Pracovní specializace – specializace zvyšuje profesionalitu pracovníků 

 Nové výrobní postupy – inovace a zlepšení výrobních postupů jsou zdrojem snížení 

nákladů zvláště ve firmách, které patří do kapitálově náročného odvětví. 

 Lepší využití výrobních zařízení 

 Změny ve struktuře zdrojů 

 Výrobková standardizace – to vede k opakování stejných úkonů, což je nezbytné při 

získávání lepších dovedností dělníků 

 Změna konstrukce výrobků 

(Dedouchová, 2001). 

Efekt životního cyklu výrobního procesu vychází ze vztahu mezi výrobním procesem a 

výrobkovou strukturou společnosti. Lze říci, že efektivnost výrobního procesu je optimální, 

když jeho předmětem je odpovídající výrobková struktura. Flexibilní výrobní technologie 

využívá výhodu nízkých nákladů hromadné výroby a schopnosti kusové výroby rychleji 

přizpůsobit výrobek konkrétním požadavkům zákazníka. Flexibilní výrobní technologie 

umožňuje automobilkám snížit náklady prostřednictvím standardizace součásti, ze kterých 

jsou auta montována a zhotovována. Současně umožňuje podniku reagovat na specifická 

přání zákazníků, která se týká vnitřního vybavení automobilu, obsahu motoru, barvy karoserie 

apod. Flexibilní výrobní technologie jsou založeny na výpočetní technice a jsou vytvářeny 

tak, aby snížily potřebný čas na technickou přípravu výroby, dále zvýšily využití zařízení 

prostřednictvím lepšího časového rozpisu, a výrobu, zlepšily kontrolu kvality na všech 
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pracovištích výrobního procesu. Využití flexibilních výrobních technologií předpokládá 

spojení výroby s vědeckotechnickým rozvojem a materiálovým hospodářstvím, které zajišťuje 

snížení nákladů a větší ziskovosti. (Dedouchová, 2001). 

 

Faktory pracovních zdrojů 

  Při analýze pracovních zdrojů manažeři organizace zjišťují, jestli má podnik správné 

lidi s potřebnými znalostmi na správném místě, jaké byly a jsou vztahy se vzdělávacími 

institucemi, jestli poskytuje přitažlivé pracovní podmínky a jestli management pracovníky 

průběžně informuje o rozvoji uvnitř organizace. 

 Kritická situace současného hospodářství nutí společnosti k tomu, aby promýšlely svou 

personální politiku. Moderní organizace už nepředstavuje jako dříve hierarchii, nýbrž spíše 

komplexní síť lidí, kteří spolu navzájem komunikují a současně vytvářejí společné hodnoty 

podniku. Proto, organizace potřebuje pracovníky kteří: 

 Jsou loajální k vedení organizace 

 Jsou dobře vyškoleni a stále připraveni učit se 

 Jsou vysoce motivováni (představy, vzory, ohodnocení), motivováni pracovníci jsou 

produktivní pracovníci 

 Jsou dobře informováni (otevřená komunikace ve všech oblastech organizace) 

 

Faktory finanční a rozpočtové 

 Také v oblasti finanční a rozpočtové zjišťuje management organizace, jaká je finanční 

pozice a kvalita finančního řízení a strategie firmy. Finanční pozice firmy je nejdůležitějším 

ukazatelem její konkurenční síly a pozice mezi podniky. A proto se jedná o analýzu 

celkových finančních zdrojů a finančních výsledků činnosti organizace. 

 Finanční ukazatele jsou důležité pro věřitele, stakeholdery a management organizace. 

Akcionáři se zajímají o současné a budoucí úrovně rizika a návratnosti, které přímo mohou 

ovlivňovat cenu jejich akcií. Věřitelé organizace mají hlavní zájem o krátkodobé likvidity 

akciové společnosti. Ukazatele užívané v našich podnicích jsou známy. Finanční poměry 

nejsou náhradou křišťálové koule, která věští budoucnost, ale je to pouze výhodný způsob, jak 

shrnout velké množství finančních údajů porovnáváním výkonnosti firem. Poměry pomohou 
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klást správné otázky, málokdo je však zodpoví. V zahraničí nejčastěji používané poměrové 

ukazatele: 

 Rentabilita tržeb – ziskové rozpětí – ukazuje procentuální podíl zisku před zdaněním 

na dosažených tržbách 

 Kapitálová návratnost – zajišťuje návratnost, kterou společníci získávají z podnikové 

činnosti 

 Běžná likvidita – je ukazatel hodnotící celkovou likviditu podniku, uvažovanou 

z celého objemu oběžných aktivit. Podnik vykazuje dobrou běžnou likviditu, jestli se 

hodnota ukazatele pohybuje v rozmezí 1,7 až 3, resp. 2 až 2,5. 

 Rychlá/pohotová likvidita – nejdůležitější ukazatel likvidity ukazuje schopnost 

společnosti okamžitě splatit krátkodobé závazky. Ukazatel rychlé likvidity vylučuje 

sporné položky, které jsou představovány zejména zásobami z výpočtu 

 Doba splácení závazků – ukazuje průměrnou dobu krátkodobých půjček, které 

společnost má. 

 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti – ukazuje poměr dlouhodobých závazků a úvěru 

k vlastnímu kapitálu společnosti. 

 Úrokové krytí – ukazuje schopnost organizace pokrytí fixní poplatky. 

 Obrat aktiv – vyjadřuje využití aktiv společnosti při tvorbě tržeb. 

 Obrat fixních aktiv – vyjadřuje využití investičního majetku firmy na tvorbě tržeb. 

 Obrat zásob – ukazuje, kolikrát ve firmě vymění zásoby. Průměrná norma například 

v USA je 9, tzn. průměrná doba obratu je 40 dnů 

     (Mallya, 2007) 

 

Informační systém 

 Současnost je věkem informačních technologií. Vývoj využití počítačů od pouhého 

prostředku na vykonávání matematických operací k vytvoření celých počítačových systémů 

umožňuje dosáhnout významných konkurenčních výhod pro mnoho firem. Aplikace 

informačních systémů a využití nových informačních technologií jsou mnohostranné a 

zasahují jak do hlavních, tak i vedlejších funkcí podniku. V současné době informační 

systémy pokrývají většinu procesů jednotlivých funkcí organizace. Každá funkce má 

zpravidla v tomto systému svůj modul, který je propojen s moduly ostatních funkcí, což 

umožňuje vzájemně sdílet informace. 
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 Nyní zde působí několik významných dodavatelů informačních systémů, jejichž 

standardizované systémy jsou používány ve většině velkých a významných podniků na celém 

světě. Dodavatelé informačních systémů zajišťují vývoj a správu informačních systémů a 

garantují integritu podnikových dat pro další verze. Dnešní moderní organizace většinou 

zvládají etapu vybudování kvalitního informačního systému. Do budoucna je ještě čeká úkol 

propojit informační systém s informačním systémem obchodních partnerů, dodavatelů a 

zákazníků. Významnou roli při splnění daného úkolu sehrál výrazný rozvoj internetu a 

internetových aplikací. Internet nabízí podniku hlavně: 

 Propojení podnikových sítí a z toho plynoucí snížení nákladů na sítě, zlepšení interní 

komunikace 

 Mobilní přístup k informacím 

 Intranet 

 Extranet tj. spolupráce s obchodními partnery, dodavateli, odběrateli, distributory 

 Telefonování před internet a e-mail 

 Zlepšení marketingu a zrychlení obchodní transakce 

(Dedouchová, 2001). 

Přes různé možnosti využití internetu a intranetu v řadě podnikových činností lze říci, že 

nejvíce je rozšířen v marketingu a v prodeji. Často se hovoří o tzv. elektronickém 

obchodování (e-shopy apod.). Elektronické obchodování je zaměřeno přímo a z převážné části 

na zákazníka. Zákazníci musí budovat takové informační systémy, ve kterých budou 

integrovány potřebné informace od všech jejich dodavatelů. Míru konkurenční výhody 

dodavatelů určuje to, jak se dokáží vyrovnat s včasným, přesným a kvalitním dodáním 

informací do informačních systémů svých zákazníků. (Dedouchová, 2001). 

 

2.6 Metody hodnocení konkurenceschopnosti podniku 

 V této kapitole budou uvedeny metody a techniky, které budou v aplikační části 

diplomové práce aplikovány na konkrétní subjekty. Budou zde uvedeny metody, jako je: 

Porterova analýza, PEST analýza, SWOT analýza, matice BCG, model IDINMOSU, 

Pollakova metoda a metoda BSC. První dvě analýzy jsou již zmíněny v kapitole 2.5.1.1 

(Analýza mikrookolí) a 2.5.1.2 (Analýza makrookolí). 
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2.6.1 SWOT analýza 

 Základ strategické analýzy je obsaženo v silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

podniku (SWOT – Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats). Teprve po zpracování 

odhadu vnitřní a vnější situace firmy lze uvažovat o výběrech budoucí realizovatelné 

strategie. Tyto výběry by měly vycházet ze SWOT analýzy. Výběry mohou být jen hrubě 

roztříděny, jako například maximalizace krátkodobého peněžního toku, nebo rozšíření 

výrobního programu a růst. Způsob, jakým podniková jednotka soupeří na trhu s konkurencí, 

nemůže být generalizován, protože je zcela závislý na předchozí analýze. Dobré strategie by 

měly stavět na zdrojích síly a využívat příležitosti pro rozvoj podniku. 

 Logika tohoto přístupu naznačuje, že každá společnost čelí rozdílnému souboru 

příležitostí a hrozeb a každá bude mít rozdílné zdroje síly. Strategie, které z toho vyplynou, 

budou u každého podniku specifické. V nezkušených rukou bohužel vede SWOT analýza 

k vytvoření dlouhého seznamu problémů a neřešitelných situací. Čím je tento seznam delší, 

tím nejasnější obraz perfektní strategie. (Mallya, 2007).  

 Porovnání výsledků externí a interní analýzy se provádí v tabulce, kde v řádcích jsou 

silné a slabé stránky a ve sloupcích příležitosti a ohrožení. Tabulka by měla obsahovat 

maximálně 10 řádků a sloupců, aby byla přehledná a zachovala si tak vypovídací schopnost. 

Vyplňuje se pomocí znamének +, -, 0. 

Znaménko ,,+‘‘ se použije, jestliže: 

 Silná stránka umožní podniku využít příležitosti nebo odvrátit hrozbu, která vyplývá 

ze změny v okolí podniku 

 Slabá stránka bude vyvážena změnou v okolí podniku 

Znaménko ,,-‘‘ vyjadřuje situaci, kdy: 

 Silná stránka bude změnou v okolí podniku redukována 

 Slabá stránka zabrání podniku vyhnout se ohrožení nebo bude význam slabé stránky 

změnou v okolí podniku ještě zvýrazněn 

Znaménko ,,0‘‘ vyjadřuje, že mezi faktory neexistuje žádný vztah.  

(Dedouchová, 2001). 
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2.6.2 Matice BCG 

 Metoda zvaná Bostonská matice (Boston Consulting Group – BCG) rozděluje 

podnikatelské jednotky do dvourozměrné matice s jasným cílem identifikovat, které jednotky 

poskytují velký potenciál a které pouze ,,polykají‘‘ zdroje organizace. V letech 1970-1980 byl 

tento model považován za odpověď na otázku podnikové strategie a poté došlo k roztřídění 

SBU manažery, manažeři jsou odměňováni na základě výsledků jednotky. 

 Matice BCG poskytuje systematický a rámcový pohled na portfolio trhů a výrobků 

podniku. Lze z ní vyčíst návod pro jednání podniku v oblasti rozvoje výrobků trhů a 

k vytvoření nových konkurenčních výhod. BCG reflektuje jeden ze způsobů, jak se vypořádat 

s problémem alokace finančních zdrojů mezi společnými pobočkami diverzifikované firmy. 

Pomocí modelu BCG lze z hlediska vývoje produktu a služby podniku například odvodit tyto 

body: 

 Rychlé přírůstky prodeje a inkasa tržeb vedou obvykle i ke snížení nákladů, což 

umožňuje další akceleraci prodeje možným snížením ceny 

 Roste-li poptávka po výrobku, ukazuje to i životaschopnost a ,,možnost protažení‘‘ 

průběhu cyklu tržní životnosti 

 Vyšší podíl na trhu přináší úspory na fixních nákladech – tím poskytuje větší 

manévrovací prostor pro cenovou politiku s násobným účinkem v objemu prodeje 

 Tržní podíl firmy u určitého výrobku dokumentuje konkurenceschopnost firmy a 

vytváří tak předpoklady pro zvyšování odezvy její značky při kupním rozhodování 

(Mallya, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabulka 2.4 Bostonská matice. 

Relativní podíl na trhu 

 Nízký Vysoký          
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0% 

 

Zdroj: Mallya T.: Základy strategického řízení a rozhodování, (2007). 

Dojné krávy: produkty podniku v tomto segmentu mají vysoké tržby, ale předpoklady 

pro jejich budoucí růst jsou limitovány. Jsou to výrobky s vysokým podílem na trhu, jehož 

růst je ale nízký. V tomhle případě rozumnější bude orientace na pouhé sklízení zisků 

z prodejů. Dojné krávy by měly poskytnout investice těm produktům, které mají vysoký 

potenciál, velkou šanci na trhu, ale mají nedostatek hotovosti, například ,,otazníkům‘‘. 
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Hvězdy: tyto produkty konkurují na trhu svým vysokým růstem, mají dominantní podíl 

na trhu a mohou, ale nemusí přinést pozitivní tok peněz do podniku, pokud bude potřeba 

investovat do nového zařízení nebo vývoje produktu. Organizace by se měla snažit výrobky 

v daném poli udržet a všestranně tuto pozici rozvíjet. 

Otazníky/ problémové děti: toto jsou spekulativní produkty nesoucí velké riziko pro 

svůj prodej. Mohou být ziskové, ale mají však malý podíl na trhu. Firma se musí snažit buď 

zlepšit svoji tržní pozici což zpravidla vyžaduje dodatečně značné finanční prostředky, nebo 

postupně uvažovat o odchodu z této části trhu. 

Psi: nemají vliv na hotovostní rovnováhu SBU, protože poskytují a současně konzumují 

jen malou hotovost. To znamená, že tyto výstupy nevyrábí dostatečné množství finančních 

prostředků, ale ani jich tolik nespotřebují. U těchto výrobků často neexistuje naděje na 

zvýšení výkonnosti, které by zaručily právě příliv již zmiňovaných financí. Vzhledem k tomu, 

že tržní pozice těchto výrobků je slabá a růst trhů je taky nízký, je zřejmé, že nemá smysl 

investovat finanční prostředky do zlepšení tržní pozice a je třeba uvažovat o stažení 

příslušného výrobku z výroby nebo dokonce z trhu. 

Matice BCG říká, že zdvojnásobení objemu výrobků za normálních okolností povede ke 

snížení nákladů na jednotku o dvacet až třicet procent. Tzn., že organizace, jejichž výrobky 

mají vysoký podíl na trhu, budou mít zcela pravděpodobně nízké náklady. (Mallya, 2007). 

 

2.6.3 Model IDINMOSU 

 Model IDINMOSU má čtyři části. První dvě části jsou tvořeny bazickým subjektivním 

potenciálem a také bazickým objektivním potenciálem. Ty tvoří základnu, ze které vyrůstají 

tzv. pilíře konkurenčních potenciálu, kterým disponuje každá firma. Vrcholové top potenciály 

jsou tvořeny identitou, integritou, mobilitou a suverenitou společnosti. 

 První část tvoří bazický subjektivní potenciál, který vychází z nositele podnikavosti, tj. 

podnikatelské jednotky. Ta by měla formulovat jasnou společnou vizi a strategii celého 

podniku. Za bazický objektivní potenciál je označována společnost a příroda, ale také další 

dva faktory, a to prostor a čas. V soudobé teorii a praxi podnikové ekonomiky se ukazuje, že 

umění pracovat efektivně s prostorem a časem může přinést podniku značné výhody oproti 

konkurenci a také nižší náklady. Zejména v době, kdy je velmi běžné propojování podniků do 

sítí a aliancí, tak vznikají virtuální týmy pracovníků, kteří přicházejí do fyzického kontaktu 

méně často, a proto je umění ovládat čas a prostor naprosto nezbytné. Taktéž není obvyklé, že 
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podniky lokalizují své jednotky do míst s nízkými náklady, současně s tím, však toky 

produktů musejí překonávat větší vzdálenosti k místům potřeby a tedy náklady na celkovou 

výrobu se v mnoha případech můžou zvýšit. Progresivní komunikační, informační, výrobní 

technologie vytvářejí předpoklady pro zrychlení a sladění toků a tím i snížení svých zásob. Na 

druhé straně však rostou ekologické požadavky a odrážejí se v cenách dopravy. 

 Další skupinou potenciálů, které se podílejí na firemní konkurenceschopnosti, jsou 

potenciály jako pilíře konkurenceschopnosti. Tyto bývají v literatuře rozděleny do čtyř 

skupin, a to na lidský, finanční, zájmový a strukturní kapitál. Do lidského potenciálu jsou 

zahrnuty znalosti, inovace, schopnosti lidí a další potenciály spojené s člověkem, které se liší 

dle specifičnosti jednotlivých organizací. Finance, finanční partneři a další faktory z finanční 

oblasti tvoří finanční potenciál firmy. Zákazníci, strategická spojenectví, marketingové a 

distribuční kanály, obchodní partneři a další složky tvoří zájmový potenciál firmy. Procesní 

potenciál organizace je tvořen jeho kulturou, technologií podniku, hodnotami, vnitřními 

vztahy atd. Další neopomenutelnou skupinou potenciálů jsou specifické potenciály z oblasti 

ekologické, právní, sociální, technologické, atd. což model IDINMOSU akceptuje 

vrcholovými potenciály, jež jsou vlastní dané organizaci. Jsou to TOP konkurenční 

potenciály, identita, integrita, suverenita a mobilita. 

(Mikoláš, Peterková, Tvrdíková a kol., 2011). Obrázek konkurenceschopnosti – IDINMOSU 

je v kapitole 2.2.1. 

 

2.6.4 Pollakova metoda 

 Komplexní metoda hodnocení, která vznikla na základě pracovních zkušenosti 

krizového manažera Harry Pollaka hodnotí zdraví podniků. Jedna se o vyhodnocení pomoci 

bodů udělených deseti klíčovým charakteristikám podnikatelské jednotky. U hodnocení 

podniku pak v každé charakteristice je uděleno poměrný počet bodů z dosaženého maxima. 

Součet bodů oceněni je vyjádřeno jako procentuální podíl, který je ukazatelem vitality 

podniku: 

 81 až 100 % je vitalita téměř zaručena 

 61 až 80 % je vitalita velmi pravděpodobná 

 41 až 60 % vitalita bez zásahu není zajištěna 

 21 až 40 % podnik je „nemocny“ 

 0 až 20 % podnik je v krizi. 
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Jednotlivým charakteristikám je přidělena váha podle významnosti daného kritéria. 

 Podle H. Pollaka se jedná o specifickou metodu, kde výsledek závisí buď na výborné 

subjektivní znalosti celého podniku, nebo podrobné analýze hodnotitele s vedením. Metoda 

hodnoceni vitality podniku má dvě nesporné výhody, se kterými přišla jako první ze všech 

posuzovaných metod, protože kombinuje finanční a nefinanční ukazatele, což ji dává širší 

uplatnění a zaujímá velké množství proměnných. Druhá výhoda je, že odhaluje výhody a 

nevýhody, které má hodnocena organizace, přičemž se zaměřuje na budoucí fungování 

podniku. Hodnocení do budoucnosti je dle názoru autora mnohem důležitější než historické 

výstupy z účetnictví a mnohem lépe nastiňuje, jestli má společnost nárok přežít nebo ne. 

Pochopitelně i zde je potřeba analyzovat slabé stránky, reagovat na ně, s odstupem času 

provést hodnocení znovu a porovnat pozitivní, nebo negativní trend. Další výhody je 

jednoduchost výpočtu, jeho rychlost a pragmatický postup při jeho sestavování s absenci 

složitých, například matematických a aritmetických postupů. Použití metody však není 

všeobecně uplatnitelné kdykoliv, kdekoliv a pro každou společnost. V této metodě jsou 

nevýhody, které spočívají především v subjektivním názoru hodnotitele a velmi podrobné 

znalosti celého podniku. Hodnotitel buď musí dokonale znát podnik, nebo musí dopodrobna 

analyzovat každou část s příslušným oddělením, kde ale dochází k riziku zkreslení skutečností 

od dotazovaných respondentů. Může následovat špatné přidělení bodů a tím pádem nesprávné 

ohodnoceni situace podniku. Navíc metoda nedává konkrétní informace, ale jen obecné 

poznatky. Všechny charakteristiky jsou hodně agregované a mají tak omezenou vypovídací 

hodnotu o tom, co je konkrétní příčinou. (Pollak, 2003). 

 

2.6.5 Metoda BSC 

Metoda Balanced Scorecard je strategický systém měření výkonnosti podniku, který 

propojuje nefinanční a finanční měřítka výkonnosti podniku. Jeho podstatou je převedení 

strategie organizace do propojeného souboru měřítek, který definuje jak dlouhodobé 

strategické cíle, tak i mechanismy k jejich úspěšnému dosažení. Jde o v současné době jeden 

nejkomplexnějších manažerských přístupů, který je znám. Tato metoda prakticky 

rozpracovává, převádí poslání a vizi organizace do specifických cílů a úkolů, do uceleného a 

srozumitelného souboru měřítek. Měřítka a ukazatele pak poskytují rámec pro posuzování 

úspěšnosti či neúspěšnosti strategie a sytému řízení.  
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Obrázek 2.5 Schéma modelu BSC. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Metoda Balanced Scorecard klade také vysoké požadavky na komunikaci a spolupráci 

lidských zdrojů v organizaci. Hrubé podcenění těchto požadavků může vést k neúspěchu při 

implementaci. Pomocí této metodiky firma může sledovat naplňování strategie organizace ve  

čtyřech, pro úspěch v podnikání klíčových oblastech: 

 Finanční perspektiva – včasná a přesná finanční data byla, jsou a vždy budou velmi 

důležitým aspektem řízení podniku. Pánové Kaplan a Norton ve svých studiích, ale 

navíc tvrdí, že důležitost v současné praxi kladená na pouhé finanční ukazatele má za 

následek situaci v řízení podniku nevyváženou s ohledem na další perspektivy. Aby 

podnik dosáhl svých cílů, je nutné brát větší ohled i na další oblasti související 

s financemi, a to například analýzu rizik a cost - benefit analýzu. Dále se zde využívají 

výkazy jako je Bilance, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow aj. Nejvíce používaná finanční 

měřítka jsou zisk, obrat, ROE a cena akcii. 

 Zákaznická perspektiva - cílem zákaznické perspektivy je nalezení kompromisu 

mezi přáním a potřebami zákazníků. Jak ukazuje světová praxe, podniky kladou čím 

dál tím větší důraz na budování kladných vztahů se zákazníky. Spokojenost zákazníků 

je v dnešní době všeobecně mnohem důležitější faktor v podnikové filosofii než 

kdykoli dříve. Nespokojený zákazník nejen přejde ke konkurenci, ale navíc s sebou 

může přetáhnout i další zákazníky. 

 Podnikové procesy – měřítka a ukazatele z této oblasti napovídají managementu a 

vedení o zdraví podniku, zda-li produkty a služby odpovídají požadavkům zákazníků. 

Měřítka a ukazatele by měly být navrženy těmi, kdo znají podnikové procesy nejlépe. 

 Inovace, učení se, flexibilita a růst – zahrnují jak vzdělávání zaměstnanců, tak 

budování kultury, schopnost reagovat na změny a zlepšování podnikových procesů. 
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Ve společnostech, které jsou založené na využití intelektuálních hodnot jsou lidské 

zdroje hlavním zdrojem inovace a růstu. Růst schopností zaměstnanců vede ke zvýšení 

výkonnosti zaměstnanců, spokojenosti, zaměstnanci si váží svého postavení v práci. 

Přínos použití Balanced Scorecard je zejména v oblasti prezentace výsledků podniku 

vrcholovému managementu a pro účely porovnání dosaženého zlepšení v podnikových 

procesech. Tato metoda je stavebním kamenem integrovaného manažerského systému, který 

určuje priority a kritické faktory úspěšnosti (neúspěšnosti), dále slaďuje a podporuje klíčové 

procesy organizace. 

Balanced Scorecard (BSC) [online], 2010, [cit. 2013-03-25], Dostupné z: http://www.finance-

management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=56  

 

2.7 Shrnutí 

V této kapitole byly vysvětleny teoretické pojmy, které souvisí s konkurencí a 

konkurenceschopnosti. Pro analýzu a posouzení konkurenceschopnosti bylo vybráno celkem 

7 metod a 5 z nich budou použity v praxi. Byly vybrány metody, které analyzují vnitřní a 

vnější okolí podniku, dále popisují slabé a silné stránky, hrozby a ohrožení. Každá z metod, 

která bude použita je specifická a zaměřuje se na jiné faktory týkající se konkurence a 

konkurenceschopnosti. Pro použití těchto analýz či metod je nutné mít dobré znalosti o 

podniku, protože některé metody jsou subjektivní a vyžadují odborné znalosti. Některé 

metody, které byly uvedeny, mají menší nedostatky. Konkrétně SWOT analýza, je založena 

z části na subjektivním rozhodnutí, proto pro aplikační část bude realizována konzultace se 

zaměstnancem společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=56
http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=56
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3. Charakteristika společnosti Škoda AUTO, a.s. 

Následující kapitola bude pojednávat o společnosti ŠKODA AUTO, a.s. Bude zde 

zmíněna historie podniku, profil a organizační struktura a nakonec marketing a ekonomika 

společnosti.  

3.1 Historie podniku 

 ŠKODA AUTO a.s. navazuje na společnost Laurin & Klement, založenou roku 1895. 

Ta byla v letech 1925–1945 součástí koncernu Škoda, v letech 1945–1990 působila pod 

názvem AZNP Mladá Boleslav (stále však užívala značku Škoda) a od roku 1990 je pod 

názvem Škoda Auto součástí koncernu Volkswagen Group.     

 V roce 1895 Václav Klement a mechanik Václav Laurin začali v pronajaté dílničce o 

120 m
2
 opravovat a záhy vyrábět jízdní kola. Podnikání šlo výborně a tak byla v roce 1898 

postavena malá továrna. Už v roce 1899 nabízela továrna dva typy motorových dvoukolek, 

jak se tehdy říkalo motorkám, které úspěšně vyvážela do Německa a Velké Británie. 

Motocykly Slavie se licenčně vyráběly dokonce i ve Francii a Německu. Společnost Laurin & 

Klement se představila v roce 1905 veřejnosti s prvním automobilem, či spíše vozítkem, 

nazvaným Voituretta, která se hned stala prodejním úspěchem. V roce 1907 byla zrušena 

výroba motocyklů, firmy se změnila na akciovou společnost a došlo k rozšíření závodu. V 

roce 1910 byla už firma největší automobilkou v Rakousko – Uherské monarchii. O dva roky 

později byla k firmě připojena liberecká automobilka RAF, firma tím získala licenci na 

výrobu složitých šoupátkových motorů typu Knight. Po skončení první světové války, která 

značně omezila výrobu (vyráběly se jen vojenské sanitky, nákladní vozy a zbylou kapacitu 

pokrývala zbrojní výroba), byly veškeré obchodní styky zpřetrhány, země kam před válkou 

směřovala většina výrobků byly válkou vyčerpané. Požár v červnu 1924 byl asi posledním 

impulsem, který přesvědčil pány Laurina a Klementa k prodeji firmy největšímu 

československému strojírenskému koncernu. Firma Laurin & Klement v následujícím roce 

přechází pod koncern Škodových závodů v Plzni (samostatná činnost od 1869, výroba např. 

lokomotivy, mostní konstrukce, zbraně, parní vozy Sentinel…) a 20. července 1925 firma 

získává jméno "Škoda". V lednu 1930 dochází opět k přejmenování na "Akciová společnost 

pro automobilový průmysl (ASAP)", které se po odeznění světové hospodářské krize opět 

podařilo uspět na mezinárodním automobilovém trhu, V roce 1939 až do roku 1945 se Škoda 

stala součástí německého koncernu Hermann - Göring - Werke a musela se plně orientovat na 

válečnou výrobu.   
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 Po druhé světové válce je automobilka oddělena od plzeňské části podniku Škoda a 

přeměněna na tzv. AZNP Mladá Boleslav („Automobilové závody, národní podnik“), přičemž 

je monopolním výrobcem osobních aut v tehdejším Československu. Kvůli omezeným 

možnostem styku se zahraničím je postupně patrné zaostávání v moderních technologiích. 

Automobily Škoda nejsou na západních trzích konkurenceschopné a významně se prodávají 

pouze ve východním bloku. Po politických změnách v listopadu 1989 začala 

mladoboleslavská firma hledat silného zahraničního partnera, který by prostřednictvím svých 

zkušeností a investic zajistil dlouhodobou mezinárodní konkurenceschopnost podniku a zvýšil 

objem výroby. 28. 3. 1991 byla proto zařazena do německého koncernu Volkswagen Group 

(VW, Audi, Seat, Lamborghini, Bentley, Bugatti). 16. dubna 1991, čímž se Škoda stala 

čtvrtou značkou koncernu (vedle značek VW, Audi a Seat). Škoda byla opět přejmenována, 

tentokrát na Škoda, automobilová akciová společnost. S nástupem nového vedení koncernu 

VW se mění i jeho filozofie a tak se můžeme těšit na odvážnější mladší design. Dne 13. 

července 2006 vyrobila Škoda Auto desetimiliontý vůz v historii značky. Tato společnosti je 

v současnosti největším českým exportérem.  

Historie Škoda Auto [online], 2012, [cit. 2013-26-03], Dostupné z: 

http://forum.skodahome.cz/topic/118826-historie-skoda-auto/ 

3.2 Profil společnosti 

ŠKODA AUTO patří mezi nejvýznamnější ekonomická uskupení České republiky. 

Tvoří ji mateřská společnost ŠKODA  AUTO a.s., její plně konsolidované dceřiné společnosti 

ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Škoda  Auto Polska 

S.A., Škoda Auto India Private Ltd. a přidružené  společnosti. Mateřská společnost ŠKODA 

AUTO a.s. je českou společností s více než stoletou tradicí výroby automobilů. Značka 

ŠKODA patří zároveň k nejstarším automobilovým značkám na světě. Předmětem 

podnikatelské činnosti společnosti je zejména vývoj, výroba a prodej automobilů, 

komponentů, originálních dílů a příslušenství značky ŠKODA a poskytování servisních 

služeb. Jediným akcionářem mateřské společnosti ŠKODA AUTO a.s. je společnost 

Volkswagen International Finance N.V. se sídlem v Amsterdamu v Nizozemském království. 

Společnost Volkswagen International Finance N.V. je nepřímo 100 % dceřinou společností 

společnosti VOLKSWAGEN AG.                     

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod názvem Škoda AUTO a.s., IČO 

00177041, DIČ CZ00177041.  Firma má sídlo na adrese Tř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav a její základní kapitál je 16,7 miliard Kč. Škoda AUTO byla zapsána do obchodního 

http://forum.skodahome.cz/topic/118826-historie-skoda-auto/
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rejstříku 20. listopadu v roce 1990 a její právní forma je akciová společnost.                

Předmět podnikání:             

 Výroba silničních vozidel provozovaná průmyslovým způsobem 

 Opravy motorových vozidel 

 Výrova, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní 

způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 

 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba 

rozvaděčů nízkého napětí 

 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů 

 Výchova a vzdělávání ve Středním odborném učilišti strojírenském, Odborném 

učilišti, Střední odborné škole specialistů a manažerů, Vyšší odborné škole 

průmyslových obchodníků a provozování soukromé vysoké školy 

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

 Silniční motorová doprava osobní a nákladní 

 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 

 Zprostředkování obchodu 

 Velkoobchod 

 Specializovaný obchod 

 Opravy silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků 

Škoda AUTO a.s., rejstřík firem [online], 2013, [cit. 2013-26-03], Dostupné z: http://rejstrik-

firem.kurzy.cz/00177041/skoda-auto-as/ 

 

3.3 Organizační struktura podniku 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, která rozhoduje v otázkách, 

jež do její působnosti svěřují stanovy a obchodní zákoník. S ohledem na skutečnost, že 

společnost ŠKODA AUTO má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost 

vykonává jediný akcionář.    

Dalším orgánem společnosti je dozorčí rada. Dozorčí rada dohlíží výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu s právními 

předpisy, principy správy a řízení společnosti stanovami společnosti. Dozorčí rada je 

sestavena z šesti členů, z nichž čtyři jsou jmenováni jediným akcionářem a další dva členové 

jsou v souladu se zákonem voleni zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady volí 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00177041/skoda-auto-as/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00177041/skoda-auto-as/
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předsedu této rady. Funkční období členů je čtyři roky, přičemž opětovná volba či jmenování 

jsou možné. Zasedání rady se konají třikrát ročně. 

Obrázek 3.1 Členové dozorčí rady 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO,  2012. 

 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím 

jménem. Odpovídá za její dlouhodobé strategické směřování, stanovuje obchodní politiku a 

politiku řízená rizik a zabezpečuje její obchodní vedení a operativní řízení. Působnost 

představenstva je vymezena stanovami, vnitřními předpisy společnosti a právními předpisy 

České republiky. Představenstvo má sedm členů, přičemž všichni členové jsou členy 

exekutivními. Členy představenstva jmenuje jediný akcionář a tito členové volí svého 

předsedu. Funkční období je tříleté s možným opakovaným jmenováním. Představenstvo se 

schází jednou za týden. 

 Ve společnosti jsou výbory představenstva, které jsou určeny k podpoře činnosti a 

k zajištění vnitřního řízení a odpovědnosti zřízeny výbory a grémia představenstva. Tyto 

výbory jsou poradními orgány nebo orgány s rozhodovací pravomocí, které představenstvo 

zřizuje svým rozhodnutím. 

 

 

 

 

Předseda dozorčí 
rady: Christian 

Klinger 

Předseda dozorčí 
rady: Christian 

Klinger 

Člen dozorčí rady: 
Prof.Dr.rer.nat. 

Martin 
Winterkorn 

Člen dozorčí rady: 
Prof.Dr.rer.nat. 

Martin 
Winterkorn 

 

Člen dozorčí rady: 
Dr. h.c. Michael 

Macht 

 

Člen dozorčí rady: 
Dr. h.c. Michael 

Macht 

Člen dozorčí rady: 
Ing. Martin Jahn 

Člen dozorčí rady: 
Ing. Martin Jahn 

Člen dozorčí rady: 
Jaroslav Povšík 

Člen dozorčí rady: 
Jaroslav Povšík 

 

 

Člen dozorčí rady: 
Ing. Jan Miller 

 

 

 

Člen dozorčí rady: 
Ing. Jan Miller 
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Obrázek 3.2 Představenstvo Škoda AUTO. 

 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 

 Posledním orgánem je výbor pro audit. K pravomocím výboru pro audit náleží zejména 

sledovat postup sestavování auditu účetní závěrky a konsolidovaní účetní závěrky, hodnotit 

účinnost vnitřní kontroly společnosti., vnitřního auditu a systému řízení rizik a doporučovat 

auditora, o jehož výběru rozhoduje jediný akcionář. Členové výboru pro audit jsou jmenováni 

jediným akcionářem. Výbor pro audit mí tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu. 

Funkční období členů je čtyřleté, opětovné jmenování je možně. 

 

Obrázek 3.3 Výbor pro audit. 

 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012 

 

 

 

 

 

Předseda 
představenstva: 

Prof. Dr. h.c. 
Winfried Vahland 

Předseda 
představenstva: 

Prof. Dr. h.c. 
Winfried Vahland 

Člen 
představenstva: 

Dipl.-Kfm. 
Winfried Krause 

Člen 
představenstva: 

Dipl.-Kfm. 
Winfried Krause 

Člen 
představenstva: 
Werner Eichhorn 

Člen 
představenstva: 
Werner Eichhorn 

Člen 
představenstva: 

Dipl.-Ing. 
Michael 

Oeljeklaus 

Člen 
představenstva: 

Dipl.-Ing. 
Michael 

Oeljeklaus 

Člen 
představenstva: 

Dr.-Ing. Frank 
Welsch 

Člen 
představenstva: 

Dr.-Ing. Frank 
Welsch 

Člen 
představenstva: 

Dipl.-Ing. 
Karlheinz Hell 

Člen 
představenstva: 

Dipl.-Ing. 
Karlheinz Hell 

Člen 
představenstva: 

Ing. Bohdan 
Wojnar 

Člen 
představenstva: 

Ing. Bohdan 
Wojnar 

Předseda výboru pro audit:  

Martin Mahlke 

Předseda výboru pro audit:  

Martin Mahlke 

Člen výboru pro audit:  

Dr. Ingrun-Ulla Bartölke 

Člen výboru pro audit:  

Dr. Ingrun-Ulla Bartölke 

Člen výboru pro audit: 

 Bernd Rumpel 

Člen výboru pro audit: 

 Bernd Rumpel 
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Organizační členění společnosti 

Společnost se organizačně člení na sedm oblastí: 

 Oblast centrálního řízení odpovídá za zajištění kvalitativních požadavků zákazníků na 

výrobky, mezinárodní rozvoj a rozvoj zahraničních aktivit společnosti. Dalšími úkoly 

jsou strategické plánování, aktivní komunikace s médii a odbornou veřejností a 

organizace vrcholných grémií. Oblast byla v účetním roce rozšířena o útvar 

Governance, Risk & Compliance. 

 Oblast ekonomiky odpovídá za plánování, řízení a hospodárné využití finančních 

zdrojů. Jejím úkolem je rovněž zajistit informace a systémy pro potřeby řízení 

společnosti. 

 Oblast výroby a logistiky je odpovědná za výrobu vozů, originálních dílů a 

příslušenství, agregátů a jejich komponentů, jakož i za logistické činnosti a přípravu 

výroby. 

 Oblast prodeje a marketingu odpovídá za tržní zhodnocení vyrobených vozů, 

originálních dílů a příslušenství. 

 Oblast řízení lidských zdrojů je odpovědná za poskytování služeb v personální oblasti, 

zajišťuje optimální kvalifikaci, motivovanost a spokojenost všech zaměstnanců 

společnosti. Jejím úkolem je rovněž komunikace s různými zájmovými skupinami. 

 Oblast technického vývoje odpovídá za vývoj nových produktů, design, konstrukci, 

zkoušky, péči o vyráběné vozy a stálé zlepšování produktové řady značky ŠKODA. 

Stejnou odpovědnost má také ve vztahu k agregátům vyráběným pro další značky 

koncernu Volkswagen. 

 Oblast nákupu odpovídá za nákup výrobního a režijního materiálu, služeb a 

investičních celků pro potřeby ŠKODA AUTO. 

(Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012). 

3.4 Marketing a ekonomika společnosti 

 ŠKODA AUTO bude v roce 2013 usilovat o zvýšení svých tržních podílů a odbytu na 

klíčových trzích. K dosažení tohoto cíle bude společnost kromě tradičních trhů svoji zvláštní 

pozornost věnovat strategickým růstovým trhům v Rusku, Číně a Indii. Ústřední role v této 

strategii bylo uvedení nového vozu ŠKODA Rapid na trh v Indii a vozu ŠKODA Citigo na 

celosvětový trh. Pro posílení prezence značky ŠKODA na důležitých trzích začne být v roce 

2013 do celosvětové prodejní sítě postupně zaváděn nový korporátní design. Prodejní síť se 
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bude na všech růstových trzích dále rozšiřovat. Nadto se začne uskutečňovat druhá fáze 

iniciativy „Human Touch“, která umožní další vylepšení v individuálním přístupu k 

zákazníkům v celé prodejní a servisní síti ŠKODA. 

 Rok 2012 skončil pro skupinu ŠKODA AUTO novým odbytovým rekordem: do celého 

světa bylo dodáno celkem 939 202 vozů. Toto číslo odpovídá nárůstu ve výši 6,8 % oproti 

roku 2011. Na tomto výsledku se podílely všechny oblasti. Internacionalizační a růstová 

strategie ŠKODA, tak už v prvém roce svojí realizace vykázala výrazný účinek. V celkovém 

součtu vznikl v roce 2012 zisk před zdaněním 17,9 mld. Kč Podobně pozitivně se také 

vyvíjela obratová rendita. Zisk po zdanění činil v roce 2012 15,4 mld. Kč. Nejvíce se 

prodávaly modely Škoda Octavia a Fabia.     

 Marketing společnosti je velmi úspěšný a rozšířený v oblasti sportu. Na pozadí svého 

nového korporátního designu rozšiřovala ŠKODA AUTO v roce 2012 svoje aktivity i na 

sociálních sítích. Za pomoci ŠKODA Facebooku a YouTube je teď možno kdekoliv a 

kdykoliv na světě získat aktuální novinky, týkající se značky, produktů i podniku. Cílem této 

iniciativy je posílit výměnu názorů se zákazníky a oslovit nové a mladší cílové skupiny.  

Při mistrovství světa v ledním hokeji v květnu 2011 na Slovensku. Značka ŠKODA 

byla během této sportovní události téměř všudypřítomná. Na stadionech zajišťovaly 

příslušnou prezenci reklamy na mantinelech i logo značky ŠKODA ve středovém kruhu 

ledové plochy. Také na dresech a helmách mnoha týmů bylo vidět známý okřídlený šíp – s 

logem ŠKODA nastupovali na led hráči ze Slovenska, Norska, Slovinska, Ruska a 

samozřejmě z České republiky. Stejně úspěšně, i když „jen“ osm let, se ŠKODA angažuje 

také v cyklistickém sportu, především při Tour de France, nejtěžším cyklistickém závodě na 

světě. Hned devět profitýmů, stejně jako technická asistence MAVIC, vsadily na společnost 

ŠKODA jako na svého partnera.  

(Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012). 
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4. Analýza vybraných aspektů konkurenceschopnosti podniku Škoda 

AUTO, a.s. 

 V této kapitole budou aplikovány výše uvedené metody na společnost Škoda AUTO, 

a.s. Pomocí těchto metod bude zjištěno, zda je společnost dostatečně konkurenceschopná a na 

základě analýz budou firmě navrhnuty rady a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

Teoretické metody jako jsou: Porterova analýza, PEST a SWOT analýza, model IDINMOSU, 

a nakonec metoda BSC budou použity v praxi.  

 

4.1 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 Tato metoda či analýza bude použita v bližším okolí společnosti Škoda AUTO a 

poukáže nám na hlavní vlivy, které ovlivňují chod a řízení společnosti. Na základě této 

metody lze definovat pozici podniku, oproti současným i potencionálním konkurentům. 

Podoba konkurence může být znázorněna v potencionálních konkurentech, stávajících 

konkurentech, dále zde mohou působit vlivy odběratelů a dodavatelů, a také firmy, které 

nabízejí substituční výrobky. 

 

4.1.1 Potenciální konkurenti 

Vliv a vstup potenciálních konkurentů je v automobilovém průmyslu skoro nemožný, 

nebo se zřídka vyskytující. Jedná se spíše o budování nových poboček, protože automobilový 

průmysl je nesmírně náročný na kapitálovou vybavenost podniku a také jsou zde velké bariéry 

v podobě technologického zařízení s velkými počátečními investicemi, a proto je takřka 

nemožné vybudovat novou automobilku na zelené louce. Do budoucna nelze počítat se 

vznikem nových automobilek. V dnešní době spíše dochází k prodeji značek od jedné k druhé 

z důvodu hospodářské krize, mohu uvést například Tata motors koupily Jaguar a Land Rover 

od Fordu. Jediná výjimka, která zde je, je vznik nové automobilky v Číně. Nová Čínská 

automobilka Qoros chce dobýt evropský trh. Je to sice obor, který v Číně není až tak rozsáhlý, 

ale management automobilky je poskládaný z evropských manažerů s praxí ve velkých 

firmách. Tito lidé působili například v BMW, Jaguaru, VW America, SAAB aj. Designe 

Qorosu je zaměřený na evropské zákazníky a proto tato automobilka plánuje rozběhnout 

výrobu s produkcí 150 tisíc aut ročně a postupně zvyšovat produkci na 450 tisíc aut. Budou 
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zde nové automobily ve střední třídě, které se mohou stát potenciální konkurenty pro Škodu 

Octavii a Superb. 

4.1.2 Konkurence v odvětví 

Konkurence v automobilovém průmyslu je velmi silná. Rivalita však platí pouze mezi 

koncerny. V rámci jednoho koncernu firmy spolupracují, protože úspěch koncernu závisí na 

jednotlivých spolupracujících firmách. Tato spolupráce má podobu finanční a materiálovou, 

to znamená, že některé typy automobilů, mohou mít stejné součásti v rámci koncernu. V této 

oblasti platí, že každá automobilová společnost nabízí mírně odlišné produkty, které mají své 

příznivce. A právě odlišení je jedním z nástrojů boje v konkurenčním prostředí. 

 Mezi největší konkurenty pro Škodu AUTO patří francouzské automobilky Peugeot a 

Renault, italský Fiat, americký Ford, Chrysler a stále více se prosazující asijská jednička 

Toyota, dále především Hyundai, Honda, Mazda a také Kia. Automobilky pro svou expanzi 

na trhy určitých regionů volí podobnou strategii, která by měla zaručit úspěch. Jde o výstavbu 

montážních závodů v těchto oblastech, to přináší značnou úsporu nákladů pro automobilové 

společnosti (nižší clo, nižší daně, statní subvence), možnost přizpůsobit jednotlivé automobily 

místním specifikám a flexibilnější distribuce zcela nových aut. Tyto faktory přispívají ještě 

k větší rivalitě v tomto odvětví než doposud. Na území České republiky byl vybudován 

montážní závod TPCA Kolín, který vyrábí přes 320 tisíc aut ročně. Tato vyráběna auta 

znamenají zvýšení konkurence v sektoru malých automobilů, zejména pro Škodu Fabii a 

Škodu Citigo. Dalším montážním závodem u nás je Hyundai Motors v Nošovicích. Tento 

závod je nevětším konkurentem pro Škodu AUTO a produkuje také přes 400 tisíc aut ročně, 

které jsou určeny pro středoevropský region. Auta z Nošovic, tak opět budou zvyšovat 

konkurenční prostředí ve střední třídě, kde se nachází automobily Škoda Octavie a Superb. 

Dalším konkurentem v blízkosti naších hranic, konkrétně ve městě Žilina, je montážní závod 

Kia s roční produkcí, okolo 300 tisíc vozů.  

 Velká konkurence je také na trzích v Asii, konkrétně v Indii a Číně. Hlavní důvod je 

v produkci levných aut, připomínající západoevropské, nebo japonské konkurenty, ale s velmi 

vysokými bezpečnostními riziky. I přesto tyto fakta, je Čínský trh pro Škodu AUTO stále 

rostoucí.  
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4.1.3 Síla kupujících 

Kupující mají velmi silnou pozici v této oblasti. Je zde velké ohrožení, v rámci krize 

mohou totiž omezit své výdaje, omezit nákup nových automobilů, a tak ohrozit i výrobce 

automobilů. Další ohrožení mohou způsobit odběratelé tím, že začnou kupovat konkurenční 

vozy, například z důvodů nižší pořizovací ceny automobilů, levnějšího provozu, z hlediska 

pohonu, lepších jízdních vlastností atd.  

Pro Škodu AUTO je velmi příznivé, že v České republice je tato značka oblíbená, což 

přispívá k vysokému, ale také stále rostoucímu prodeji. Každý rok v zahraničí dochází 

k navýšení počtu prodaných aut od této automobilky. Díky finanční krizi dochází k zlevnění 

stávající nabídky aut. Přes velkou konkurenci ve střední, západní a východní Evropě se 

Škodovce daří velmi dobře, a to hlavně díky cenové dostupnosti jednotlivých vozů. 

Nezanedbatelný úspěch má tato automobilka i v Asii. Rok 2012 skončil pro skupinu Škoda 

AUTO novým odbytovým rekordem. Do celého světa bylo dodáno celkem 939 200 vozů, to 

činí nárust ve výši 6,8% oproti roku 2011. Na tomto výsledku se podílely všechny oblasti. 

Internacionalizační a růstová strategie Škody, tak už v prvém roce svojí realizace vykázala 

výrazný účinek. Motorem tohoto pozitivního vývoje byla především Čína, která je 

celosvětově největší trh a v roce 2012 se zde podařilo dodat bezmála 235 700 vozů, což je 

nárust o 7,1%. Indie také vykázala růstový potenciál v podobě obdivuhodného zvýšení o 

14,2% na 34 300 dodaných kusů. Na zvyšující se význam indického trhu pro společnost 

Škoda AUTO se zareagovalo také v podobě modelu Škoda Rapid, tento vůz se od roku 2011 

vyrábí v indické Pune. 

Tabulka 4.1 Dodávky zákazníkům podle regionů. 

 Dodávky zákazníkům 

(vozy) 

Změna v 

% 

% podíl na trhu osobních 

vozidel 

2011 2012 2011/2012 2011 2012 

Střední Evropa 123 156 124 012 0,7% 17,7% 18,9% 

Východní Evropa 108 423 137 057 26,4% 3,6% 4,2% 

Západní Evropa 361 777 358 439 -0,9% 2,8% 3% 

Zámoří/Asie 285 828 319 694 11,8% 0,6% 1,3% 

Celkem značka 

Škoda 

879 184 939 202 23,7% 1,4% 1,4% 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 

 Z tabulky je patrné, že ve všech regionech se dodávky automobilů zvýšily, oproti 

minulému roku, kromě Západní Evropy. Nejvíce automobilů bylo dodáno do Evropy, méně 
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Škodovek bylo dodáno do Asie a Zámoří. Podíl na trhu osobních aut je ve Střední Evropě 

nejvyšší a to hlavně díky střední třídě a cenové dostupnosti. 

 V České republice Škodovce nejvíce konkurují partner z koncernu Volkswagen a 

Huyndai. Podrobnější srovnání je uvedeno níže v tabulce, kde je prodej nových automobilů 

v ČR. 

Tabulka 4.2 Prodej nových automobilů v ČR pro rok 2012. 

 

Značky 

 

Celkem 

(ks) 

Z toho 

Diesel Bez DPH 4x4 

ks % ks % ks % 

Škoda 53 695 24  829 46 275 1 5023 9 

VW 17 234 10 194 59 2058 12 3591 21 

Hyundai 15 223 3 445 23 61 0 1227 8 

Ford 14 497 5 193 36 1757 12 443 3 

Renault 11 721 3 871 33 1266 11 157 1 

Kia 8 560 1 886 22 - - 919 11 

Zdroj: Prodej nových automobilů [online], 2013, [cit. 2013-27-03], Dostupné z:  

http://prodeje.periskop.cz/?y=2012&m=12&n=1 

 Z tabulky je zřejmé, že Škoda AUTO má nejvyšší prodeje v celé České Republice, 

zdárně ji konkuruje partner z koncernu Volkswagen a třetí v pořadí je stále rostoucí Huyndai. 

Tato automobilka má montážní halu v Nošovicích a její roční prodeje jsou rychle rostoucí. 

4.1.4 Síla dodavatelů 

Dodavatelé jsou schopni ovlivňovat průběh ve firmě značným způsobem. Jde hlavně o 

ty, kteří porušují smluvní podmínky a neplní závazy. Každá firma, respektive její logistická 

část by měla s takovými dodavateli aktivně bojovat. Každá firma by měla mít stanovené 

pokuty a sankce, kterými může postihnout nezodpovědné dodavatele, který ji svou nedbalostí, 

může způsobit zpoždění výroby. Důležitou podmínkou pro fungování tohoto vztahu je dobrá 

komunikace, protože když komunikace vázne, nemusí fungovat dodavatelský řetězec. 

Konečný úspěch firmy je ve své podstatě úspěchem správné týmové práce mezi dodavateli a 

jejich odběrateli. 

Velmi úzká a ekonomicky výhodná spolupráce mezi výrobci vozů a jejich dodavateli s 

sebou přináší rizika při nákupu, která mohou narušit plynulost výroby. Jedná se například o 

zpoždění dodávek, nedodání či kvalitativní vady. Další rizika vyplývají ze zesílené 

http://prodeje.periskop.cz/?y=2012&m=12&n=1
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konkurence v dodavatelském průmyslu. Z tohoto důvodu Škoda AUTO spolupracuje při 

odběru montážních dílů s více dodavateli. Navíc se v rámci systému řízení rizika provádějí 

preventivní opatření pro případ platební neschopnosti dodavatele. Z těchto důvodů je situace 

na trhu neustále vyhodnocována, což umožňuje rychle reagovat na změněnou situaci. Na 

základě těchto opatření Škoda AUTO předchází nákupním rizikům a problémům, které by 

mohly vzniknout v důsledku výpadku dodavatelů. Automobilka je závislá na celé řadě 

dodavatelských firem. V okolí továrny bylo postaveno logistické centrum originálních dílů a 

příslušenství, které bylo uvedeno do provozu v roce 1999. Po rozšíření v roce 2004 je nyní k 

dispozici 50.000 m2 ploch pro uskladnění zhruba 80 000 originálních dílů a příslušenství 

všech značek koncernu VW. Přibližně polovinu těchto dílů tvoří originální díly a příslušenství 

značky Škoda na modely Fabia, Roomster, Octavia Tour, Octavia a Superb. Sklad je vybaven 

moderními informačními systémy, které řídí všechny činnosti od příjmu až po výdej zboží, 

přičemž veškeré pohyby zboží jsou evidovány pomocí snímání čárového kódu a předávání dat 

přes mobilní i stacionární rádiově řízené terminály. Ze Škoda AUTO Parts Centra je denně 

vyexpedováno zhruba 90 kamionů a 20 000 zakázkových položek určených pro 330 

smluvních partnerů v tuzemsku a 161 zahraničních odběratelů především z řad importérů 

značky Škoda Auto v jednotlivých zemích. Škoda Auto Parts Centrum je v současnosti 

největší logistické centrum automobilových originálních dílů a příslušenství v ČR a je 

považováno za jedno z nejmodernějších logistických center ve střední Evropě. 

Hlavními kritérii při hodnocení dodavatelů je především flexibilita, spolehlivost a také 

samozřejmě kvalita dodávaných produktů. Škoda AUTO dlouhodobě vynakládá maximální 

úsilí na omezení negativního dopadu svých aktivit na životní prostředí, proto výběr 

dodavatelů odpovídá těm nejpřísnějším standardům životního prostředí podle normy ISO 

14000. V roce 2012 Skupina vynaložila celkem 131,6 mld Kč na nákup výrobního materiálu. 

Počet dodavatelů výrobního nákupu činí 1432. 288 těchto partnerů má sídlo v České 

republice, a 31 sídlí v bezprostřední sousedství závodu Mladá Boleslav. Celkový počet 

dodavatelů všeobecného nákupu dosáhl v roce 2012 úrovně 6044, přičemž celkový objem 

všeobecného nákupu tvořil 26,5 mld Kč. Jako nejspolehlivější dodavatelské firmy byly 

vybrány: Brisk Tábor, FAB Rychnov nad Kněžnou, FILTRAUTO Francie, FRAPE Behr 

Service Barcelona, GE Industrial Brno, HELLA Autotechnik Nova Mohelnice, MANN + 

HUMMEL (CZ) Okříšky, MUBEA – HZP Prostějov, SOGEFI FILTRATION Slovinsko a 

TPB Mladá Boleslav. Své strategické dodavatele zapojuje do vývoje svých modelových řad a 

tím se zvyšuje provázanost mezi nimi. Pro pojištění růstu cen surovin uzavírá s nimi 
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dlouhodobé smlouvy. Mezi ohrožení dominance v České republice může být považována 

montážní továrna v Kolíně či v Nošovicích od konkurenčních koncernů, které by mohli získat 

některé dodavatele nabídnutím výhodnějších podmínek. Na druhou stranu, by se jednalo o 

menší dodavatele, kteří nemají továrny ani sklady v okolí Škodovky. U dodavatelských 

továren je to nemožné, protože pro každý model je potřeba jiná technologie pro výrobu 

výstupu. 

4.1.5 Substituční výrobky 

Substituční nové výrobky mohou být zmiňovány v podobě vozů s novými 

technologiemi, které mohou být spojovány s alternativními palivy, které v současné době 

nabírají na důležitosti. Může se také jednat o klasická kola, motocykly, nebo i větší dopravní 

prostředky, typu autobusu, vlaku až po letadlo s lodí. Automobil, ale pro přepravu unikátní, 

protože je daleko variabilnější, jeho dostupnost není omezena kolejemi, řekou, ranvejí atd. Je 

dostupné kdykoli a není závislé na klimatu či ročním období. Z mého pohledu, se tedy 

nejedná o 100% substituty, které by mohly ohrožovat automobilový průmysl, ale spíše o 

doplněk k automobilům a automobilové dopravě. 

Konkurence v oblasti nových výrobků mohou být také nové mini automobily, které 

v budoucnu najdou uplatnění ve velkých městech bojujících s přeplněnou dopravou. Tyto 

miny vozítka jednak šetří životní prostředí, ale také ulehčí silnicím a hluku ve městě. 

4.1.6 Shrnutí Porterovy analýzy 

V této kapitole byla aplikována Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Bylo zjištěno, 

že společnost Škoda AUTO má největšího konkurenta na našem území v podobě automobilek 

Hyundai, Kia a Volkswagen. I přes tento faktor dominuje na českém trhu jen jedna 

automobilka a to Škoda AUTO. Z celosvětového měřítka Škodovce konkuruje každá 

automobilka, v Asii to jsou japonské a korejské značky, v Evropě Škodovce konkurují 

převážně koncernoví partneři. Na druhou stranu i v Evropě stoupá výrazně konkurence 

v podobě japonských a korejských značek. Každým rokem rostou dodávky zákazníkům a 

celkem za minulý rok Škoda dodala téměř 940 000 vozů do Evropy a Asie. S odbytem rostla i 

tržba, která byla v loňském roce na hodnotě 262 649 mil. korun. 

 

4.2 PEST analýza 

Tato kapitola bude zaměřena na analýzu makroekonomického okolí a hodnocení 

konkurenceschopnosti podniku podle dané metody. Předmětem této metody je analýza 
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politického a legislativního prostředí, analýza ekonomických faktorů, sociálního a 

technologického prostředí. Makrookolí je v současnosti velmi nestabilní, a proto lze 

odhadnout pouze krátký časový úsek. Tato analýza se nezabývá jen současným stavem, ale 

také, jak se může situace vyvíjet v budoucnu a jak velký dopad to bude mít na podnik. 

4.2.1 Politické a legislativní prostředí 

Politická situace v České republice je velice nepřehledná a politických faktorů v 

blízkosti podniku můžeme najít mnoho. Velkou roli zde mají daně, zákony a různá nařízení. V 

posledních krajských volbách, které se konaly v roce 2012, se stala jednoznačným vítězem 

levice, proto není jasné, jak dopadnou další reformy veřejných financí. Nyní je sazba daně 

z příjmu právnických osob na úrovni 19 %, což je oproti předchozím rokům nižší. V minulosti 

byly tyto daně na úrovní až 28 %. Pokud by ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězila 

levice, tak jak se stalo v krajských volbách, můžeme předpokládat, že by se opět sazba daně 

z příjmu právnických osob zvýšila. 

Graf 4.1, Vývoj sazby daně. 

Zdroj: Vlastní zpracováni na základně dat z ČSÚ. 

 Velmi kladnou a výraznou změnou pro Českou republiku byl vstup do Evropské unie 

v roce 2004. V roce 2010 to Česká republika stvrdila podpisem Lisabonské smlouvy, a tedy 
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 Mezinárodní prestiž 

 Větší korporace s dodavateli a získání nových zahraničních dodavatelů 

 Otevření nových trhů 

 Zavedení evropských standardů 

 Volný pohyb výrobků a služeb, pracovních sil a kapitálu 

 Jednou z hlavních výhod je dotační politika EU, protože každá společnost díky 

vyjednaným podmínkám může čerpat až z devíti operačních programů. Ve strukturálních 

fondech Evropské unie jsou do roku 2013 připraveny desítky miliard korun, a tak se zájem 

podnikatelů postupně zvyšuje. Nově mohou o dotace žádat i malé firmy 

 Na druhé straně jsou zde negativa po vstupu do EU: 

 Větší konkurence na všech trzích, tzn. příchod větších konkurentů a cenových válek 

 Zvýšení cen materiálu a služeb v protikladu k nízkým mzdám 

 Škoda AUTO se snaží velmi hojně spolupracovat v rámci koncernu se zahraničím, 

protože část dodavatelů má sídlo mimo území České republiky. Dále se automobilka snaží 

minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí a mít v souladu se zákony Evropské 

unie množství vypuštěného CO2 do ovzduší, snaží se snižovat množství odpadních vod a 

množství spotřebované elektrické energie při výrobě vozů. 

 Na českém trhu nejsou zavedeny žádné protekcionistické opatření pro země Evropské 

unie. To znamená pro Škodovku riziko neomezeného dovozu nových, ale i ojetých aut z EU. 

Na druhou stranu je to i velká výhoda, protože zhruba 70% vozidel z automobilky Škoda jde 

na export do zemí EU. V zemích, kde je velké clo na dovoz nových aut, buduje nové 

montážní závody, (Rusko, Čína, Indie, Ukrajina). Skupina ŠKODA působí v mnoha zemích 

světa nejenom jako exportér, ale i jako lokální výrobce, a je tak ovlivňována vývojem 

rámcových podmínek světového hospodářství a jednotlivých ekonomik. 

 České legislativní prostředí bojuje s nízkou efektivností vymáhání práva a vysokou 

byrokracií, a to přestože byly národní předpisy harmonizovány s legislativou EU. Korupční 

chování je nedůvěryhodné pro širokou veřejnost, díky tomu, že jsou známy různé politické 

kauzy, které jsou často spojené s podnikatelským sektorem. Časté legislativní změny vedou 

nejen k tomu, že zaměstnavatel musí sledovat zavádění stále nových zákonů a předpisů, což 

vede ke zvýšeným výdajům podniku, k nepřehlednostem, vznikají chyby a dochází 

k nedorozuměním, které se odráží ve vyšších nákladech spojených s výpočtem a odvodem 

daní, což není příliš dobré pro celý podnikatelský sektor.  
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4.2.2 Ekonomické faktory 

Ekonomická situace na světě je neustále v pohybu. Po celosvětovém ekonomickém 

růstu, který trval několik let, přišla v roce 2008 celosvětová hospodářská krize, která ovlivnila 

chod podniků na celém světě. Finanční krize zapříčinila, že světové ekonomiky přestaly 

dosahovat předešlých dobrých výsledků a oblast, jako je automobilový průmysl se silně 

propadl. Ekonomické prostředí, je charakterizováno dílčími ukazateli, které ukazuje úroveň 

hospodaření daného státu čí podniků. Mezi tyto ukazatele, které ovlivňují chod podniků patří, 

HDP, ekonomický růst, míra inflace, úroková míra, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda a 

vývoj měnových kurzů. 

Největším problémem automobilky z hlediska ekonomických ukazatelů je neustálý 

vývoj české koruny, jedná se buď o posilování, nebo oslabování české koruny za poslední 

roky vůči ostatním měnám, zejména k euru či dolaru. Společnost je největším exportérem 

v České republice, ale většinu svých vstupů nakupuje za domácí měnu. Dochází proto ke 

zhoršení pozice na světových trzích a v kombinaci s hospodářskou krizí docházelo k poklesu 

hospodářského výsledku. Na druhou stranu, můžeme říct, že tržby skupiny Škoda AUTO 

vzrostly o 1,7 % oproti roku 2011, kdy byl 10,3 mld. Euro na celkových 10,4 mld. Euro, a 

zaznamenaly tak novou maximální hodnotu. Provozní výsledek, který se mírně propadl 

meziročně o 4,2 %, a dosáhl hodnoty 712 mil. Euro. Zisk po zdanění se snížil o 4,5 % na 

hodnotu 611 mil. Euro. Čistá likvidita Skupiny se snížila o 17,8 % na hodnotu 1 511 mil. 

Euro. 

ŠKODA v roce 2012 pokračovala v růstovém kurzu [online], 2013, [cit. 2013-27-03], 

Dostupný z: http://new.skoda-auto.com/cs/news/Pages/2013-03-20-annual-report.aspx 

Graf 4.2 Vývoj kurzu EUR za posledních 5 let. 

 

Zdroj: Kurzy měn, Euro [online], 2013, [cit. 2013-28-03], Dostupné z: http://cnb-kurzy-men.cz/detail-

meny/6/euro 

http://new.skoda-auto.com/cs/news/Pages/2013-03-20-annual-report.aspx
http://cnb-kurzy-men.cz/detail-meny/6/euro
http://cnb-kurzy-men.cz/detail-meny/6/euro
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Velmi důležitým ukazatelem pro automobilku je vývoj kurzu české koruny vůči EURU, 

protože nejvíce svých zákazníků v Evropě žije ve státu eurozóny. Na těchto trzích Škoda 

prodává přes 41% svých automobilů. Některé evropské země sídlící na jiných evropských 

trzích zase mají svůj kurz pevně svázaný s Eurem. Členství České republiky v eurozóně je 

zatím v nedohlednu a nikdo nemůže s určitostí říct, kdy bude realizováno. 

Další důležitou měnou, která ovlivňuje obchodní strategii Škody je americký dolar. Jeho 

kurz dosahoval v roce 2000 na hodnotu bezmála 40 korun za 1 USD. Postupem času a hlavně 

díky ekonomické krize se nyní pohybuje okolo 19-20 korun za 1 USD. Jeho hodnoty jsou 

velmi důležité pro expanzi na asijské trhy. Na těchto trzích se nejčastěji používá jako měna 

pro platební styk se zahraničím právě zmiňovaný americký dolar. Tento princip vychází 

z toho, že ekonomiky obchodují s USA a dosahují kladné obchodní bilance a mají tedy 

přebytek amerických dolarů. Dalším faktorem, který ovlivňuje významnost dolaru je ten, že 

se v této měně obchoduje ropa na celém světě. 

Graf 4.3 Vývoj kurzu USD za posledních 5 let. 

 

Zdroj: Kurzy měn, Dolar [online], 2013, [cit. 2013-28-03], Dostupné z: http://cnb-kurzy-men.cz/detail-

meny/33/dolar 

 Hrubý domácí produkt je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje podnik a celý stát. 

HDP představuje souhrn všech přidaných hodnot zpracováním ve všech odvětvích a 

činnostech považované za produktivní v systému národního účetnictví. HDP ovlivňuje příjmy 

státu z daní, tedy prohloubení deficitu, s kterým společně s nízkým HDP může ovlivnit 

podmínky v setrvání v EU, dle kterých Evropská unie hodnotí stabilitu, vitalitu a 

konkurenceschopnost země.  HDP v roce 2012 klesal ve všech čtvrtletích, a to jak v 

meziročním srovnání, tak i mezičtvrtletně, ekonomická recese se v průběhu roku postupně 

mírně prohlubovala. Hlavní příčinou nepříznivého vývoje byla klesající tuzemská poptávka 

jak domácností po zboží a službách pro konečnou spotřebu, tak investorů po fixním kapitálu. 

Zahraniční obchod již nebyl schopen, přes zvyšující se aktivní saldo, vývoj domácí poptávky 

http://cnb-kurzy-men.cz/detail-meny/33/dolar
http://cnb-kurzy-men.cz/detail-meny/33/dolar
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kompenzovat. V běžných cenách byl vloni v tuzemské ekonomice vytvořen HDP vyčíslený na 

3 844mld Kč, což bylo pouze o 0,1% více než v roce 2011.  

Vývoj HDP v roce 2012 [online], 2013, [cit. 2013-29-03], Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/.  

Níže je uvede tabulka s údaji o HDP v zemích, kde Škoda AUTO působí, nebo tyto trhy jsou 

zajímavé pro tuto automobilku. 

Tabulka 4.3, Ukazatel HDP pro rok 2012. 

Země HDP v mil. USD Počet obyv. v tisících HDP na obyv. v USD 

České republika 215 265 10 513 20 100 

Čína 7 298 147 1 347 130 5 430 

Indie 1 676 143 1 217 700 1 376 

Rusko 1 917 800 142 995 13 524 

Zdroj: Státy světa podle HDP na obyvatele v roce 2012 [online], 2012, [cit. 2013-29-03], Dostupné z: 

http://www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=1395 

 Z tabulky je patrné, že se Škoda AUTO zaměřuje na velké trhy, kde je poměrně vysoké 

HDP a tedy tento údaj může napovědět o úspěchu na těchto trzích.  

 Dalším faktorem je úroková míra, která má dopad na celkovou výnosnost společnosti 

při použití finančních prostředků, které určují cenu kapitálu při jeho rozvoji. Díky finanční 

krizi, která zasáhla bankovní sektor a další finanční subjekty je vydávání a poskytování 

finančních produktů za velmi zpřísněných podmínek, než by si mohl podnik dovolit. Banky 

zejména omezily vydávání úvěrů a hypoték.  

 Škoda AUTO patří mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele na 

Mladoboleslavsku, ale i České republice. Vývoj nezaměstnanosti je důležitým faktorem pro 

podnikání, protože na jedné straně může způsobit snižování spotřebitelských nákupů, ale na 

druhé straně, vysoká míra nezaměstnanosti přináší podnikům možnost najit novou pracovní 

sílu. Spolu se svými partnery a subdodavateli zaměstnávají několik tisíc lidí v automobilovém 

průmyslu. V roce 2012 v okresu Mladá Boleslav byla nezaměstnanost okolo 4,6%, což patří 

mezi nejnižší v ČR. Velká část zaměstnanců je kmenová, ostatní zaměstnanci jsou najímání 

přes pracovní agentury. V roce 2012 byl počet zaměstnanců na úrovni 24 788 a každým 

rokem tento počet pozvolna stoupá. I když se čas od času se stane, že počet je menší oproti 

předchozímu roku, ale jen v malé míře. Hlavně díky kolektivní smlouvě Škoda AUTO 

nemůže masivně propouštět kmenové zaměstnance. 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/
http://www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=1395
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Graf 4.4 Obecná míra nezaměstnanosti ČR. 

 

Zdroj: Obecná míra nezaměstnanosti [online], 2013, [cit. 2013-30-03], Dostupné z: http://www.czso.cz 

 Graf nám ukazuje, že více nezaměstnaných v každém roce je žen. Před finanční krizí se 

nezaměstnanost pohybovala okolo 7 %, v roce 2008, kdy ve světě kulminovala finanční krize, 

byla v České republice paradoxně nejnižší nezaměstnanost. V roce 2010 kdy hospodářství 

bylo silně postiženou světovou krizí a celosvětovou recesí, se míra nezaměstnanosti přehoupla 

přes 7 %. Tato doba je charakterizována masivním propouštěním a bankrotů mnoha firem, i 

přesto toto dění automobilka Škoda auto nebyla ve velké míře zasažena. 

 

4.2.3 Sociální prostředí 

Demografický vývoj ukazuje, jak populace stárne a to především v Evropě a ostatních 

vyspělých státech. Populace stárne hlavně díky zlepšující se lékařské péčí a nízkému 

populačnímu přírůstku. Opačný trend je zaznamenáván v rozvojových zemích a v zemích kde 

převládá silný sociální systém. Česká republika patří do skupiny zemí, kde převládá stárnutí 

populace, to znamená, čím dál menší počet lidí je v produktivním věku. Je sice fakt, že 

každoročně občanů v České republice přibývá, ale to hlavně díky přílivu cizinců z východní 

části Evropy. Druhým velkým problémem je fakt, že méně studentů studují tříleté učňovské 

obory, které jsou na pokraji vymizení. Před několika lety byl nastartován trend, kdy se lidé 

sami snaží dosáhnout maximálního vzdělání s ohledem jednak na své osobní možnosti, a také 
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s přihlédnutím ke své finanční stránce. Dnes jsou zmiňované tří leté obory ukončené výučním 

listem prodloužené na čtyři roky studia a ukončené maturitní zkouškou. Tyto nedostatky 

můžeme nahradit zahraničními pracovníky, kteří pocházejí hlavně z Východní Evropy, ale 

převážně se jedná o méně kvalifikované pracovníky, kteří vykonávají pouze manuální práce. 

Často tito zaměstnanci neumí ani pořádně český jazyk a jsou do Škodovky najímáni přes 

personální a pracovní agentury. 

Region Mladé Boleslavi patří mezi regiony s nejvyšší zaměstnaností, a právě proto se 

zde těžko hledají noví kvalifikovaní pracovníci. Jednou z cest je zmiňovaný nábor 

zahraničních zaměstnanců přes agentury, kteří jsou sice levnější, co se týče mzdových 

nákladů, ale na druhou stranu se potýkají s problémem začlenit se do společnosti. Tento fakt 

se může projevovat vzrůstající kriminalitou v regionu, komunikací na pracovišti a zhoršenou 

kvalitou vykonané práce.  

Škoda AUTO má zřizuje střední školu a odborné učiliště, odkud každoročně míří do 

automobilky desítky absolventů, kteří pracují na pozicích, kde není vyžadováno 

vysokoškolské vzdělání. Od roku 2000 Škoda AUTO založila první firemní vysokou školu. V 

letech 2005 až 2011 opustilo Škoda AUTO Vysokou školu celkem 507 absolventů 

bakalářského stupně studia. Od roku 2008, kdy promovali první absolventi s titulem Ing., do 

roku 2011 opustilo ŠAVŠ celkem 129 absolventů navazujícího magisterského stupně studia. 

Tento fakt ukazuje, že automobilka investuje do vlastních řad a ,,vychovávají‘‘ tak 

zaměstnance, kteří budou pracovat v této oblasti a po absolvování vysoké školy nastoupí hned 

do Škodovky. Hlavně díky zmiňovaným školám má Škoda AUTO velkou výhodu oproti 

konkurenčním automobilkám na našem území v Kolíně a Nošovicích. Dalším novým 

produktem automobilky, aby se co nejvíce zvýšila efektivita zaměstnávání nových členů do 

managementu a na pozice, kde je potřeba vysokoškolské vzdělání je tzv. trainee program. Na 

tento program se může přihlásit každý absolvent, který ukončil vysokou školu před méně než 

2 lety. Po úspěšném přijetí do programu dostane absolvent smlouvu na jeden rok a za tento 

rok si projde všechny pozice, na které se hlásí. Z jedné třetiny lidí, kteří absolvují tento 

program, zůstávají ve Škodovce a je jím nabídnuta standartní pracovní smlouva. Tyto 

programy nabízejí téměř všechny velké společnosti v České republice. 

Do Mladé Boleslavi za prací dojíždí denně několik set lidí. Za poslední roky výrazně 

vzrostla mobilita pracovní síly. A i když vysoké procento lidí dává stále dlouhodobě přednost 

zaměstnání v blízkosti svého okolí, u současné generace mladých lidí se projevuje čím dál tím 
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větší ambicióznost a flexibilita. Dnes u mladých lidí není problém dojíždět za prací okolo 60 

minut, což je světový standard. 

Graf 4.5 Graf věkové struktury kmenových zaměstnanců společnosti 

 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 

 V automobilce je nejvyšší počet zaměstnanců ve věkovém rozmezí 31-40 let, naopak 

nejméně zaměstnanců má méně než 20 let. Z uvedeného grafu vyplývá, že Škoda AUTO 

zaměstnává všechny věkové skupiny, ale dominuje střední generace. Předpokládá se, že 

stárnutím populace se bude zvyšovat počet zaměstnanců ve věkové struktuře mezi 41-60 

rokem. 

 

Graf 4.6 Graf kvalifikační struktury kmenových zaměstnanců. 

 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 
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 Ve společnosti převažují zaměstnanci s odborným vzdělaním, kteří ale nemají maturitu. 

Tito zaměstnanci pracují v montážních halách a tvoří skoro polovinu z celkových 

zaměstnanců. Nejméně zaměstnanců dosahují základního vzdělaní a naopak i 

vysokoškolského vzdělání. 

 

4.2.4 Technologické prostředí 

Každá vláda a ekonomika na světě by měla dbát na rozvoji vědy a výzkumu jakéhokoli 

oboru a odvětví, protože právě tato oblast přidává firmám a ekonomickým celkům 

konkurenční výhodu. Pro rok 2012 vláda stanovila rozpočet pro výzkum, vývoj a inovace. 

Celkově byly výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace navýšeny na rok 2012 o 701 

920 tis. Kč, tj. z původně navržených 25 917 774 tis. Kč na schválených 26 619 694 tis. Kč 

V této době, celý automobilový průmysl snaží vynalézat stále dokonalejší motory s nejnižší 

spotřebou při stejném výkonu. Ropa je stále dražší, a proto automobilky ve větší míře, než 

tomu bylo například před 10 lety, vyrábějí a zdokonalují elektromotory. Jeden z důvodu, proč 

stoupá cena ropy je ten, že největší zásoby na světe jsou umístěny na Blízkém východě, jehož 

stabilita je neustále ohrožována náboženskými fanatiky a teroristy, proto je nutné hledat 

alternativu k ropě. 

Celosvětový trend v automobilovém průmysl je vývoj automobilů na alternativní paliva 

či výroba již zmíněných elektromotorů. Jako alternativu k ropě pro spalovací motory může 

být ethanol. Jeho používání snižuje výkon a životnost, ale na druhou stranu je to palivo 

z obnovitelného zdroje. Jeho původ je z průmyslově pěstovaných rostlin, ale největším 

nedostatkem této alternativy je zdražování potravin na světě. Další typy motorů můžou být 

poháněny vodíkem. Jejich vývoj a zavádění do výroby je pozvolné, protože se vyznačují 

vysokými výrobními náklady a potřebou, vybudovat dostatečnou síť čerpacích stanic. 

Škoda AUTO se drží současného trendu a v roce 2010, uvedla na pařížském autosalonu 

první vůz Škoda Octavia Green E Line a červnu 2011 bylo v Mladé Boleslavi vyrobeno 

celkem 15 těchto vozů. Některé vozy slouží technickému vývoji a řízení kvality jako 

prototypy. Deset vozů Octavia Green E Line, však bylo předáno do provozu jako flotila, aby v 

běžném zatížení osvědčily své kvality. Tyto vozy vycházejí z konstrukce vozu Octavia 

Combi, zvenčí je lze od sériové verze tohoto modelu rozeznat pouze podle označení speciální 

značkou. Další rozdíly se však projeví při pohledu do vnitřku vozu. Nejprve baterie skládá se 

ze 180 lithiumiontových článků o celkové hmotnosti 315 kilogramů a o výkonu 26,5 kWh. 
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Nachází se v zavazadlovém prostoru a pod podlahou. Zajišťuje dojezd do vzdálenosti zhruba 

150 kilometrů. Elektromotor má výkon 85 kW a poskytuje točivý moment 270 Nm, který je k 

dispozici už při rozjezdu. Na 100 km/h dokáže vůz Octavia Green E Line akcelerovat během 

12 sekund, maximální rychlost je omezena na 135 km/h. To jsou jízdní parametry, které z 

vozu Octavia Green E Line, činí jasného favorita pro městský provoz. (Výroční zpráva Škoda 

AUTO, 2011).  

Mezi konkurenty v oblasti hybridních motorů můžeme považovat první modely 

Hyundai s hybridním motorem a to Elantra hybrid LPI a sedan Huyindai Sonata, který byl 

uveden na evropský trh v roce 2011. V roce 2013 Huyndai začne vyrábět model ix35 

s vodíkovým pohonem. Auta na vodík jsou zatím hodně vzácná, třebaže jich po světě již 

několik jezdí. Dalšími konkurenty v této oblasti jsou, Volkswagen e-up, který slibuje dojezd 

až 150km a Kia, která pro výrobu hybridu zvolila nejjednodušší, tedy i nejlevnější cestu. 

Optima hybrid s motorem 1,7 CRDi o výkonu 100 kW.  

Společnost Škoda AUTO obdržela v roce 2011 dotaci na podporu projektu vývojového 

a technologického centra ve výši 19 mil. Kč (v roce 2010: 42 mil. Kč), dotaci na podporu 

soukromých škol ve výši 45 mil. Kč (2010: 50 mil. Kč). V roce 2010 poskytlo Ministerstvo 

obchodu a průmyslu společnosti příslib dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 

projekty “Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v závodě Kvasiny“ ve výši 27 mil. Kč a 

“Service Training Center“ ve výši 67 mil. Kč. Oba projekty byly v roce 2011 ve fázi 

realizace, přičemž k částečnému proplacení došlo pouze u projektu “Service Training Center“ 

a to ve výši 2 mil. Kč (v roce 2010: 0 mil. Kč). Zbývající část dotace na projekt “Service 

Training Center“ a dotace na projekt “Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v závodě 

Kvasiny“ bude vyplacena zpětně až po ukončení jednotlivých realizačních etap. Dále v roce 

2011 poskytlo Ministerstvo obchodu a průmyslu společnosti příslib dotací z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj na projekt „Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.“ 

ve výši 88 mil. Kč. Projekt byl v roce 2011 ve fázi realizace, přičemž v roce 2011 nedošlo k 

proplacení dotace (ta bude vyplacena zpětně až po ukončení jednotlivých realizačních etap). 

4.2.5 Shrnutí PEST analýzy 

Jakou každou firmu, tak i společnost Škoda AUTO zatěžují daňové náklady, které se 

v naší republice relativně často mění. Vysoké daně mohou mít velký vliv pro umístění 

montážních hal zahraničních automobilek a tedy nové konkurence v odvětví. V opačném 

případě vstup do Evropské unie byl velmi pozitivním krokem, protože Škoda AUTO mohla 

rozšířit svůj export bez větších překážek a navázat spolupráci se zahraničními dodavateli. 
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 Na společnost dále působí také ekonomické faktory, jako je HDP, ekonomický růst, 

míra inflace, míra nezaměstnanosti a vývoj měnových kurzů. Po soudobé celosvětové 

hospodářské krize se podnikání v České republice opět pomalu dostává na úroveň, na které 

bylo před rokem 2008. Další faktor, který je velmi důležitý je vývoj kurzu české koruny vůči 

euru a dolaru. Škoda AUTO je největším českým exportérem, a proto dlouhodobě posilující 

domácí měna může znamenat ohrožení exportu a tržeb v zahraničí. Společnost exportuje do 

zemí, které patří, co se HDP týče mezi ty největší. Velkým kladem společnosti je, že vlastní 

střední školu s odborným učilištěm a také vysokou školu. V tomto směru má bezpochyby 

velkou konkurenční výhodu oproti jiným automobilkám. Každoročně ze střední a vysoké 

školy nachází uplatnění několik desítek až stovek absolventů ve společnosti a proto Škoda 

AUTO nemá problémy najímat lidi na určité pozice, které mohou být v tomto sektoru 

specifické.  

Z technického hlediska, se Škoda AUTO snaží modernizovat a automatizovat výrobu a 

samozřejmě i inovovat výrobky. Dbá především na bezpečnost vozů, které mají nízké emisní 

náklady a jsou šetrné k životnímu prostředí. Automobilka se drží trendu a jako téměř každá 

světová společnost vyvíjí a uvádí do výroby elektromotory a prvky, které zpohodlňují jízdu a 

zaručují bezpečí nejen řidičům, ale i osobám, které by jízda mohla ohrozit. 

 

4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza zde bude sestavena na základě dostupných informací ze společnosti 

Škoda AUTO, dále na vzájemné konzultaci se zaměstnancem Škodovky a na předchozích 

analýzách. Analýza se skládá ze silných a slabých stránek, které jsou součásti vnitřního 

prostředí a příležitostí a hrozeb, které jsou součástí vnějšího prostředí. Je nástrojem 

dlouhodobého plánování, protože komplexně hodnotí fungování firmy a pomáhá nalézt 

problémy, nebo nové příležitosti k růstu. U silných stránek a příležitostí bude použita kladná 

stupnice od 1 do 5 s tím, že 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. U 

slabých stránek a hrozeb bude použita záporná stupnice od -1 (nejnižší nespokojenost) až -5 

což je nejvyšší nespokojenost. Další položkou vedle hodnocení je váha. Váhou bude 

vyjádřena důležitost jednotlivých položek v dané kategorii (Silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby). Váhy se řídí následujícími pravidly. Součet vah v dané kategorii musí 

být roven 1. Čím vyšší číslo (např. 0,99) tím větší důležitost položky v dané kategorii a 

naopak. Podrobný rozpis slabých, silných stránek, a také ohrožení a příležitostí je v tabulce 

4.4, SWOT analýza Škoda AUTO, která se nachází v přílohách.  
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 Silné stránky – jako silné stránky společnosti byly vybrány: Spolupráce s VW, pevné 

místo na trhu, moderní technologie, kapitálová vybavenost, kvalifikovaní pracovníci a vlastní 

střední a vysoká škola. Spolupráce s VW má jedno z nejvyšších ohodnocení (spokojenost) 

Díky koncernu dochází ke společnému vývoji nových automobilů a modelů, což přispívá 

k úspoře nákladů. Další výhoda spočívá ve zvyšování kvality automobilů, hlavně díky 

zkušeností a dlouholeté praxi. VW má silnější pozici na světovém trhu a spojení 

s mladoboleslavskou škodovkou byl pozitivní a důležitý krok k rozvoji automobilky a 

konkurenceschopnosti vůči jiným automobilkám. Škoda AUTO si vybudovala za posledních 

dvacet let pevné místo na trhu a to nejen na tom českém. Ve světovém měřítku si Škodovka 

vede velmi dobře a její prodeje jsou ve vzrůstajícím trendu. Na českém trhu vozy z Mladé 

Boleslavi dominují a jejich prodej stále stoupá, i když jim pomalu začínají šlapat na paty 

korejské a japonské automobily. Další silnou stránkou jsou moderní technologie, které 

společnost používá. Tyto technologie jsou neustále ve vývoji a každým rokem přicházejí 

automobilky na trh s něčím novým. Škoda AUTO využívá moderní technologie například 

v montážních halách, kde se výroba automobilů neustále automatizuje a tak dochází 

k úsporám nákladů. Dále moderní technologie jsou téměř v každém novém voze, jako příklad 

jsou nové prvky v bezpečnosti jízdy, které udržují automobil za jízdy v jízdním pruhu a také 

pří překročení minimální vzdálenosti auto samo zpomalí. Na přání se bude dodávat Driver 

Activity Assistant, který varuje před hrozící únavou řidiče.  Kapitálová vybavenost je 

nejsilnější silnou stránkou společnosti a má nevyšší ohodnocení v tabulce a je k ní přidělena 

nejvyšší váha. Škodovka přečkala světovou krizi jen s malou újmou a nadále dosahuje 

perfektních hospodářských výsledků. Je kapitálově velmi silná, a proto není závislá na cizích 

finančních zdrojích. Tato skutečnost je životně důležitá pro každou společnost. Mezi další 

silnou stánku byli zařazeni kvalifikováni pracovníci a vlastní střední a vysoká škola. 

Kvalifikovaní pracovníci předurčují úspěch v daném oboru, protože bez vzdělaného 

managementu a zaměstnanců by Škodovka nebyla tam, kde je dnes. S tím souvisí i střední a 

vysoká škola, kterou společnost vlastní a vychovává si studenty přímo určené pro podnik. 

Tento faktor je významný, protože to dává Škodě velkou konkurenční výhodu oproti jiným 

automobilkám v ČR, a proto hodnocení v tabulce toho faktoru je vysoké. 

 Slabé stránky – za slabé stránky jsou považovány následující faktory: Nízký počet 

modelových řad, název jako Automobil z východu, poměrně vysoká závislost na dodavatelích 

a nekvalifikovaní pracovníci, kteří pracují v zahraničních montážních halách. Nízký počet 

modelových řad, je dán tím, aby si automobilky příliš nekonkurovali v rámci jednoho 
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koncernu. I tak, ale společnost prodává úspěšně všechny modely, proto váha a hodnocení 

v tabulce není tak nespokojivé a hodnoty jsou nízké. Další slabou stránkou je označení pro 

automobily Škoda jako automobil z východu. Toto označení ničí společnosti image a celkový 

dojem pro potenciální zákazníky. I přes velký pokrok a nové technologie se čas od času 

automobily setkávají s tou podobu označení. Škoda AUTO může bojovat s tímto nelichotivým 

označením jen dobrým marketingem a samotnou kvalitou vozů. Mezi nejvíce nespokojený 

faktor patří závislost na dodavatelích. Tohle je nejslabší slabá stránka a také, má nejvyšší 

záporné hodnocení v tabulce. Škoda má přes 6000 dodavatelů, což ukazuje, že velké výpadky 

v distribuci materiálu, by mělo s největší pravděpodobnosti fatální dopady na společnost. 

Konkurenční automobilky Kia a Huyndai využívají zejména služeb firmy Sungwoo Hitech, 

kde se vyrábí díly a součásti karoserie pro tyto společnost, tzn., že více dílů dodává jedna 

firma a distribuce čí výroba komponentů není tak diverzifikována jako u Škodovky. Poslední 

slabou stránkou jsou nekvalifikovaní zaměstnanci, kteří pracují v zahraničních montážních 

halách. Tato položka ve slabých stránkách společnosti má druhou nejvyšší zápornou hodnotu. 

Při výstavbě zahraničních závodů jsou nabírání často nekvalifikovaní pracovníci, kteří pracují 

v provozu. Tento problém je způsoben tím, že jsou zde kulturní a životní rozdílné postoje lidí, 

kteří v dané zemi žijí. V těchto zemích je často vysoká míra nezaměstnanosti a proto práci 

vykonávají lidé, kteří by například v České republice tuto pozici nedostali, i když jde ,, 

pouze‘‘ o práci v montážní hale.  

 Příležitosti – mezi příležitosti byly vybrány tyto faktory: Rostoucí trhy v Asii a Rusku, 

zaměření společnosti na Americký trh, nové inovativní řešení, lepší propagace značky, 

světové portfolio zákazníků a oživení trhu po hospodářské krizi. Rychle rostoucí trhy zejména 

v Asii a Rusku jsou velkou příležitosti pro Škodu AUTO, protože poskytují bezesporu velký 

trh, kde žije přes miliardu obyvatel. V Indii se již ve velkém množství vyrábí model Škoda 

Rapid a ruský trh se v minulém roce stal jedním z těch, kde byl prodej Škodovek nejvyšší. 

Tento faktor dostal nevyšší ohodnocení v analýze, protože rychle rostoucí trhy jsou velkým 

příslibem do budoucnosti společnosti. Naopak nejméně ohodnoceným faktorem s nejnižší 

váhou je zaměření se na americký trh. Na tomto trhu jsou všechny automobilky světa a tedy 

obrovská konkurence, ale na druhou stranu i velký tržní potenciál. I přes tento faktor, se 

Škoda AUTO v budoucnu bude snažit na tento trh dostat a být konkurenceschopná. Další 

příležitostí, která je uvedena v tabulce jsou nové inovativní řešení, které úzce souvisí 

s moderními technologiemi. Tyto inovace se nejvíce dotýkají nových elektromotorů a 

aspektů, které souvisí s bezpečnosti jízdy. Největší novinka v tomto směru bude zdvihací 
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přední kapota, které se zvedne při nárazu s chodce a zmírní náraz chodce na kapotu. Co se 

týče hybridních motorů, tak se společnost již dříve zaměřila na vývoj a v roce 2011 

představila Škodu Octavii s hybridním motorem. Rychle se vyvíjející příležitostí je stále lepší 

propagace značky. Marketing je pro každou společnost velmi důležitý a díky sociálním sítím 

muže škodovka lépe využívat přímé nástroje než doposud. Škoda AUTO propaguje svou 

značku zejména v oblasti sportu jako je mistroství světa v ledním hokeji a dále v cyklistice. 

V tom nezaostává ani konkurence v ČR, automobilka Huyndai sponzoruje Českou 

reprezentaci ve fotbale a propaguje tak své produkty. Druhou nejlépe ohodnocenou 

příležitostí je světové portfolio zákazníků. Škoda expanduje téměř do celého světa a tím 

získává velké množství potenciálních zákazníků. I přes obrovskou konkurenci je úspěšná 

v Evropě i Asii. Díky tomu faktoru, je společnost Škoda AUTO hospodářsky silná s dobrými 

vyhlídkami do budoucna. Jako poslední příležitost pro společnost považuju oživení trhu po 

hospodářské krizi. Po roce 2008 kdy, svět zasáhla finanční krize, došlo k utlumení téměř ve 

všech oborech. Automobilový sektor tato krize zasáhla velkou měrou a některé automobilky 

v lepším případě zastavily výrobu, druhé v tom horším případě zbankrotovaly. Po roce 2010 

kdy se světové ekonomiky částečně nastartovaly, to vypadá, že recese v automobilovém 

průmyslu je u konce a společnosti opět vykazují zisky. To stejné platí i Škodě AUTO, která 

vykazuje nejvyšší růst ziskovosti na trzích v Rusku a Asii. 

 Hrozby -  poslední část SWOT analýzy jsou hrozby. Mezi hrozby byly zařazeny tyto 

faktory: Nestálá ekonomická situace, japonské a korejské automobilky, posilování domácí 

měny, automobily v autobazarech a růst cen ropy. Nestálá ekonomická situace má nevyšší 

záporné ohodnocení a váhu, protože představuje největší hrozbu pro automobilku. Po 

zkušenosti z roku 2008 teď nikdo neví, kdy nastane další a světová ekonomika je více, než 

předtím náchylná k celosvětové recesi. S určitou pravděpodobnosti po zasažení 

automobilového průmyslu druhou krizí, která byla v roce 2008, by se do problému dostalo 

více společností než po zmiňovaném roce. Druhou hrozbou s nejvyšším záporným 

ohodnocením jsou japonské a korejské automobilky. V České Republice jejich prodeje strmě 

stoupají a dohánějí tak Škodovku. Nejvíce se prosazuje automobilka Huindai sídlící 

v Nošovicích a Kia. Z celosvětového měřítka dominuje zejména Toyota a to hlavně díky své 

vysoké kvalitě, nadstandartní výbavou a za příznivé ceny. Mezi hrozby bylo uvedeno i 

posilování domácí měna. Škoda AUTO patří mezí největší vývozce v České Republice a 

posilování domácí měny by mělo negativní vliv na celý český export. Podobnou hrozbou jako 

je pohyb měn jsou i výkyvy cen surovin zejména ropy. Zvýšení cen ropy může ovlivnit míru 
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prodejů aut, ale i výrobu a dovoz komponentů, které by se razantně prodražilo. Tento jev by 

se pak negativně odrazil v nákladech společnosti. Poslední hrozba pro společnost jsou 

automobily v autobazarech. Je řada lidí, kteří preferují koupi automobilu z bazaru před 

novým. Jejich rozhodnutí může ovlivnit zejména finanční situace jedinců, nebo taky 

preference pro ojetá auta. V autobazarech je mnoho značek za nižší ceny, než nová auta, ale 

na úkor nižší kvality. 

4.3.1 Shrnutí SWOT analýzy 

SWOT analýza popisovala silné, slabé stránky, dále hrozby a ohrožení. V každém 

sektoru bylo vybráno pět až šest faktorů. Mezi ty nejsilnější stránky podniku patří kapitálová 

vybavenost a spolupráce s automobilkou Volkswagen. Tyto dva faktory byly nejvíce 

ohodnoceny v tabulce a mají pro společnost největší váhu. Naopak mezi ty nejslabší stránky 

podniku byly vybrány velká závislost na dodavatelích a nekvalifikování zaměstnanci, kteří 

působí v zahraničních montážních halách. Především velký počet dodavatelů by mohl mít 

negativní vliv na chod společnosti a plynulou výrobu. Co se týče příležitostí, tak pro 

společnost má nejvyšší hodnotu rostoucí trh v Asii a v Rusku. V minulém roce automobilka 

zaznamenala právě na těchto trzích rekordní odbyt vozů. Další velkou příležitostí je stále se 

rozšiřující světové portfolio zákazníků a to hlavně díky rostoucímu exportu. Mezi hrozby bylo 

zařazeno pět faktorů. Největší hrozbou pro společnost je nestálá ekonomická situace v Evropě 

a celém světě. Hospodářská krize výrazně ovlivnila a omezila chování spotřebitelů, což může 

způsobit pokles prodejů automobilů. Další velkou hrozbou jsou japonské a korejské 

automobily, které zaplavují evropský a také český trh. 

 

4.4    Model IDINMOSU 

 V této kapitole bude aplikovaný model IDINMOSU, který se zaměřuje na měkké 

faktory. V současné době se stále více firem zaměřuje právě na tyto faktory, které můžou být 

potenciálem k  rozvoji podnikatelské činnosti společnosti. Tento model je vhodný pro měření 

konkurenceschopnosti podniku, proto byl použit pro analýzu. Všechny informace pocházejí 

z interních dokumentů. Analýza bude rozdělena do čtyř skupin: 

 Vize a strategie Škody AUTO 

 Společnost, příroda, prostor a čas 

 Lidský kapitál 

 Identita, integrita, suverenita a mobilita 
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Vize a strategie 

 Vize společnosti Škoda AUTO je neustálý vývoj, výroba a zvyšování celosvětového 

prodeje bezpečných osobních automobilů a komponentů. Vize je úzce spjata se strategii 

podniku. Realizace Růstové strategie ŠKODA byla zahájena v roce 2010 a o rok později již 

přinesla první výsledky. Díky svým obchodním úspěchům v roce 2012 je skupina Škoda 

AUTO v dobré pozici pro nadcházející období. Dlouhodobým cílem je do roku 2018 zvýšit 

roční objem dodávek na více než 1,5 milionů vozidel. Sem patří i zásadní rozšíření 

modelových řad. Tato modelová ofenziva se nachází v pokročilé fázi. V následujících letech 

průměrně každého půlroku uvede na trh nový nebo aktualizovaný model značky ŠKODA. 

Společnost se zaměří na prostorné a praktické vozy, které nabízejí vynikající poměr hodnoty a 

ceny. Stále intenzivnější internacionalizace Skupiny je dalším klíčovým prvkem Růstové 

strategie Škoda. Prioritou je využívání dalšího potenciálu na perspektivních trzích, jako jsou 

Čína, Rusko a Indie. Společnost Škoda AUTO v roce 2013 posílí svoje produktové portfolio v 

Číně o dva nové modely: Bude se zde vyrábět ŠKODA Yeti a významně pokročili i v 

přípravě modelu ŠKODA Rapid pro tento trh. Růstová strategie ŠKODA je doprovázena 

rozmanitými aktivitami, zaměřenými na zvýšení ziskovosti a na investice do růstu Skupiny, 

zejména v domovské zemi, tedy v České republice. Ve všech třech českých výrobních 

závodech se plánují, případně už začaly velké investice do budoucího rozvoje, služeb a do 

vzdělávání zaměstnanců. Škoda AUTO se chce stát přitažlivějším zaměstnavatelem v 

mezinárodním měřítku. (Výroční zpráva Škoda Auto, 2012). 

Graf 4.7 Strategie Škody AUTO 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 
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Společnost, příroda, prostor a čas 

Společnost je jedním z důležitých faktorů pro podnik. Tvoří dvě strany, na jedné straně 

jsou zákazníci a na druhé zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno, Škoda působí na mnoha trzích, a 

tedy zaměstnává několik tisíc lidí, ale také produkty Škodovky každoročně kupuje mnoho lidí 

a jsou jimi i částečně ovlivněni. Společnost a prostor mají hodně společného, protože v této 

době je umění efektivně vynakládat s prostorem a pracovat s lidmi. Po soudobé finanční krizi 

je efektivní práce s prostorem a zároveň se společností důležitou součástí každého 

managementu. Vedle hlavního závodu v Mladé Boleslavi má Společnost dva pobočné výrobní 

závody, ve Vrchlabí a v Kvasinách, a tedy svou výrobu v ČR rozprostírá do třech závodů. Ve 

světě má montážní haly v Číně, Indii, Rusku, Ukrajině, Slovensku a Kazachstánu. 

Příroda - Ekologie na prvním místě. Škoda AUTO pokračuje ve snižování emisí 

vývojem alternativních pohonů. S modelem Škoda Citigo CNG byl uveden na trh první model 

značky s pohonem na stlačený zemní plyn. Úsporný motor o výkonu 50 kW vyniká snížením 

emisí CO2 na pouhých 79 gramů/km. To je ještě o 20 % méně než srovnatelný benzinový 

pohon. V oblasti pohonů bez emisí absolvovala flotila elektromobilů Škoda Octavia Green E 

Line od roku 2011 již více než 250 000 kilometrů. Od května 2012 se na provozu podíleli i 

externí partneři jako energetické společnosti, úřady státní správy, ale i rodiny. Vyhodnocení 

zkušebního provozu přináší důležité zkušenosti pro další vývoj elektromobilů. (Výroční 

zpráva Škoda AUTO, 2012). 

Čas je nepřítelem téměř všech společností na světě. Největší problémy mohou mít 

distributoři komponentů, kteří pří dodávaní nemusí stíhat přesně stanovené termíny dodávek, 

odkud pak přichází problémy ve výrobě.  Čas hraje v podnikání důležitou roli. Při sériové 

výrobě jako je ve společnosti Škodě AUTO, je každá časová prodleva nemírně drahá, proto 

jsou ve společnosti zavedeny časové a organizační plány. 

Lidský kapitál 

Cílem oblasti řízení lidských zdrojů je dále posilovat a profilovat svou pozici aktivního 

partnera odborných oblastí a navyšovat lidský kapitál. Tento přístup zahrnuje významnou 

podporu odborných oblastí v personální práci, získávání vysoce kvalifikovaných nových 

zaměstnanců, efektivní rozvoj všech zaměstnanců a posilování jejich loajality ke společnosti. 

Jedním z hlavních úkolů bylo přijetí intenzivních opatření vedoucích ke zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců a společnosti se podařilo dále zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců. Mezi další důležitá témata patřila optimalizace procesu vysílání zaměstnanců, 
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jejich podpory při práci v zahraničí a také internacionalizace českých závodů, v nichž 

v současnosti pracují zaměstnanci 40 národností. Škoda AUTO dlouhodobě úzce spolupracuje 

se sociálním partnerem ZO OS KOVO při Škoda AUTO a.s. Společnost významně posiluje 

svou přítomnost v zahraničí. V roce 2012 byl poprvé překročen počet 200 vyslaných 

zaměstnanců. Celkem tak zájmy Škoda AUTO hájilo na 214 zaměstnanců ve 14 zemích 

v Evropě včetně závodů v Rusku a také v Indii a Číně. Důležitým stavebním kamenem 

personální práce společnosti Škoda AUTO je kvalifikační rozvoj zaměstnanců s důrazem na 

jejich další vzdělávání, což přispívá k výraznější konkurenceschopnosti. Významnou formou 

dalšího vzdělávání pro podporu konkurenceschopnosti a růstu ve Společnosti byly především 

jazykové kurzy a trénink interkulturních znalostí a dovedností, které mají za úkol připravit 

zaměstnance na další mezinárodní rozvoj. Škodovka se také výrazně orientuje na další oblasti 

odborné a nadodborné přípravy zaměstnanců. Celkovou investicí ve výši 21,4 mil. Kč 

zrekonstruovala výukové prostory určené pro vzdělávání zaměstnanců v oborech sváření, 

robotiky, pneumatiky či hydrauliky. Těmito laboratořemi prošlo v roce 2012 téměř 5 000 

zaměstnanců, kteří si tak výrazně mohli rozšířit kvalifikaci.  

(Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012). 

 

Identita, integrita, suverenita a mobilita 

 Tyto měkké faktory společnosti jsou ohodnoceny na základě předchozích analýz a 

dostupných informací. 

 Identita -  Každá společnost má svou identitu, která zahrnuje hned několik aspektů: síla 

podniku, logo společnosti, poslání, totem, designem, rituál či inovace. V dnešní době je 

identita společnosti významným prvkem pro měření konkurenceschopnosti podniku. 

 Síla společnosti – síla Škody AUTO spočívá v tom, že je v České Republice jasným 

lídrem v prodeji automobilů a komponentů. Svou působnost neustále rozšiřuje a 

modely z továrny Škoda AUTO již jezdí po celém světě. 

 Logo společnosti – Škoda AUTO má známe logo, kterým se prezentuje a je snadno 

zapamatovatelné. K jeho mírné změně došlo v roce 2011. Hlavní část loga okřídlený 

šíp, který je v novém provedení podstatně větší a tím lépe viditelný. Odstín zeleného 

okřídleného šípu se změnil z dosavadní přírodní zelené na svěží zelenou. Vnější části 

pak zdobí chromový vzhled. 
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 Poslání – Výroba bezpečných a komfortních automobilů, které budou co nejméně 

zatěžovat ekologické prostředí. Dále výroba a prodej kvalitních komponentů. 

 Totem - hlavní závod Škody AUTO je umístěna v Mladé Boleslavi na třídě Václava  

Klementa a je dceřinou společností Volkswagen International Finance N.V.  

 Inovace – Společnost se snaží každoročně inovovat své modelové řady a vyrábět nové 

motory, které budou mít co nejmenší spotřebu a nízkou emisní zátěž. 

 

Integrita – Integrita společnosti je dána její soudržností a je spjatá s identitou. V tak 

velké společnosti jako je Škoda AUTO je propojení všech diviz, ale i jednotlivých úseků 

v montážních halách velmi důležité. Společnost se snaží proškolovat a kvalifikovat 

zaměstnance, aby nedocházelo k individuálním chybám, které by mohly omezit výrobu. 

Soudržnost v TOP managementu je také velmi důležitá, protože bez vzájemného respektu a 

spolupráce by společnost nemohla fungovat. Další složkou integrity je soudržnost a 

propojenost všech distributorů komponentů se společnosti. 

Suverenita – Škoda AUTO je suverení, i když spadá do koncernu VW, tak není nijak 

omezena. V České republice má tři závody což samo o sobě vypovídá o její suverenitě a 

dominanci. Nejvíce konkurenční Hyundai a Kia mají jen jeden závod na našem území. Každá  

společnost má omezenou suverenitu legislativou jak ze strany České republiky, tak i z EU. 

Mobilita – Mobilita podnikatelského subjektu je rozdělena na vnitřní a vnější. Vnitřní 

mobilita podniku znamená, že podnik efektivně reaguje na potřeby zákazníků a snaží se jim 

vyhovět. V automobilovém průmyslu se těžko rychle reaguje na potřeby a přání zákazníků, 

ale z dlouhodobého hlediska, se automobilky snaží, aby kupující byl nejvíce spokojen 

s produktem a jeho provozem. Škoda AUTO je poměrně velmi vnitřně mobilní, protože 

každoročně inovují stávající modely a snaží tak zaujmout co nejvíce potenciálních zákazníků. 

Vnější mobilita znamená, reagovat na vnější okolí například, změny zákonů, vyhlášek a 

například nařízení týkající se ekologie. Společnost je mobilní tehdy, jestliže rychle dokáže 

reagovat na tyto změny s  nejnižšími dodatečnými náklady. 

4.4.1 Shrnutí modelu IDINMOSU 

V této kapitole byl aplikován model IDINMOSU. Vize a strategie společnosti Škoda 

AUTO spolu úzce souvisí. Strategie podniku spočívá v neustálém vývoji nových produktů, 

které mají vliv na zvyšování celosvětového prodeje vozů. Dlouhodobým cílem je do roku 

2018 zvýšit roční objem dodávek na více než 1,5 milionů vozidel. V kapitole byl také zmíněn 
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lidský kapitál, který je nedílnou součásti Škodovky. Ve společnosti pracuje přes dvacet tisíc 

zaměstnanců a také mnoho z nich každoročně podnik posílá do zahraničí. Celkem tak zájmy 

Škoda AUTO hájilo 214 zaměstnanců ve 14 zemích Evropy, včetně závodů v Rusku a také 

v Indii a Číně. Důležitým prvkem každého podniku je identita, integrita, suverenita a mobilita. 

Identita automobilky Škoda AUTO je dána především její sílou a logem společnosti. Integrita 

je pak spjatá s identitou a je daná její soudržností, což je důležité pro společnost jako, je 

Škoda AUTO. I když je Škoda spjatá s automobilkou VW, tak není nijak omezena a 

zachovala si tak svou suverenitu. V ČR má tři závody což samo o sobě vypovídá o její 

suverenitě a dominanci na tomto trhu 

4.5 Metoda BSC 

 Metoda BSC, která zde bude aplikována, se skládá se čtyř částí, finanční perspektiva, 

zákaznická perspektiva, podnikové procesy a poslední, což jsou inovace, učení se, flexibilita, 

růst. Tyto části obsahují finance, zákazníky, strategii a vizi, interní procesy, růst a učení se. 

Všechny faktory, které obsahuje metoda BSC, jsou již aplikovány v jiných metodách či 

analýzách, proto tato metoda bude modifikována a bude zde uvedena jen finanční perspektiva. 

Tabulka 4.5 Konsolidovaná rozvaha (mil. Kč), Škoda AUTO. 

 31.12 2012 31.12 2011 2012/2011 

Dlouhodobá aktiva 83 493 64 686 29,1% 

Krátkodobé aktiva 76 493 88 871 -13,9% 

Z toho úložky 38 131 49 088 -22,3% 

Celková aktiva 159 986 153 557 4,2% 

Vlastní kapitál 90 906 81 211 11,9% 

Dlouhodobé závazky 19 176 21 347 -10,2% 

Krátkodobé závazky 49 904 50 999 -2,1% 

Celková pasiva 159 986 153 557 4,2 % 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 

 Z tabulky je patrné, že v roce 2012 došlo ke zvýšení aktiv i pasiv a celková změna u 

obou položek byla tak 4,2 %. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se snížily, což je jen dobře 

pro celou společnost. S rostoucími prodeji dochází ke snižování závazků a schopnosti 

rychlejšího plnění.          
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Tabulka 4.6 Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (mil. Kč), Škoda AUTO. 

 2012 2011 2012/2011 

Tržby celkem 262 649 252 562 4% 

V tuzemsku % 8,3 8,7 -0,3% 

V zahraničí % 91,7 91,3 0,3% 

Hrubý zisk 40 898 36 606 11,7% 

Provozní výsledek 17 917 18 257 -1,9% 

Finanční výsledek -1255 791 - 

Zisk před zdaněním 17 934 19 275 -7% 

Zisk po zdanění 15 354 16 075 -4,5% 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012. 

 V roce 2012 dosáhla společnost rekordního odbytu vozů, což se projevilo i rekordní 

tržbou, která je o 1,7 % vyšší než v předchozím roce a činí 262 649 mil. Kč. V tuzemsku se 

mírně tržby propadly, ale naopak v zahraničí stouply výš. Hrubý zisk se oproti minulému roku 

taky zvýšil a to o 11,7 % a dosáhl hodnoty 40,9 mld. Kč. Hrubá marže (poměr hrubého zisku 

k tržbám) vzrostla na 15,6 % a oproti roku 2011 se zlepšila o 1,1 procentního bodu. To bylo 

výsledkem zejména pozitivního vývoje v oblasti originálních dílů a příslušenství a další 

optimalizace výrobních nákladů. Provozní výsledek ve sledovaném období klesl o 1,9 % na 

hodnotu 17,9 mld. Kč. Finanční výsledek se propadl a dostal se do ztráty ve výši 1,3 mld. Kč 

především v důsledku účetního ocenění finančních měnových instrumentů. Zisk před 

zdaněním poklesl na hodnotu 17,9 mld. Kč (-7,0 %), přičemž zisk po zdanění zaznamenal 

snížení o 721 mil. Kč (-4,5 %) a dosáhl úrovně 15,4 mld. Kč. V roce 2012 činila rentabilita 

tržeb před zdaněním 6,8 % a čistá likvidita 34 890 mil Kč.    

 Majetková a kapitálová struktura k 31. prosinci 2012 činila bilanční suma 160,0 mld. 

Kč, což ve srovnání s bilančním stavem předchozího roku odpovídá nárůstu ve výši 6,4 mld. 

Kč, resp. 4,2 %. K růstu bilanční sumy došlo především v důsledku nárůstu dlouhodobých 

aktiv. Ke dni závěrečné bilance činila dlouhodobá aktiva 83,5 mld. Kč, a o 29,1 % tak 

překročila hodnotu k 31. prosinci 2011. Především hmotná aktiva (pozemky, budovy a 

zařízení) se nárůstem o 10,0 mld. Kč (+21,7 %) meziročně výrazně zvýšila. Kapitálová 

struktura společnosti definovaná poměrným zastoupením vlastního kapitálu a závazky na 

celkovém kapitálu se meziročně lehce změnila. Vlastní kapitál vzrostl v průběhu roku o 9,7 

mld. Kč na celkových 90,9 mld. Kč. Zisk po zdanění v roce 2012 zvýšil vlastní kapitál o 15,4 

mld. Kč, výplatou dividend odteklo 7,1 mld. Kč. Ve sledovaném období klesly krátkodobé 
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závazky Škody o 1,1 mld. Kč, resp. o 2,1 %, dlouhodobé závazky o 2,2 mld. Kč, což 

odpovídá poklesu o 10,2 % ve srovnání se závěrečnou bilancí předchozího roku. Investice 

(bez vývojových nákladů) činily v roce 2012 celkem 21,1 mld. Kč, a překonaly tak o 6,9 mld. 

hodnotu z roku 2011. Jejich největší část směřovala do produktových investic v souvislosti s 

náběhem nových modelů a agregátů. (Výroční zpráva Škoda AUTO, 2012). 

4.5.1 Shrnutí modelu BSC 

Poslední metoda, která byla použita v aplikační části, byla metoda BSC. Tato metoda 

byla pro praktickou část modifikována, protože všechny prvky, které tato metoda obsahuje, již 

byly aplikovány v předchozích analýzách. Proto v této části byla jen uvedena finanční 

perspektiva společnosti. Byla zde popsána konsolidována rozvaha a konsolidovaný výkaz 

zisku a ztrát. V roce 2012 společnost Škoda AUTO dosáhla rekordního odbytu vozů, což se 

projevilo i rekordní tržbou, která byla o 1, 7 % vyšší než v předchozím roce a dosahovala 

262 629 mil. Kč. 
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5. Návrhy a doporučení 

V této kapitole budou představeny návrhy a doporučení pro společnost Škoda AUTO na 

základně předchozích metod a analýz, které byly aplikovány předchozích kapitolách. Tyto 

návrhy a doporučení by měly pomoct podniku ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu jak 

Českém, tak i zahraničním a k dalšímu rozvoji společnosti. 

Pomocí Porterovy analýzy, která charakterizuje a hlavně popisuje bližší okolí podniku, 

bylo zjištěno několik faktorů, které jsou pro společnosti velmi důležité. Bylo zjištěno, že 

největšími konkurenty na území České republiky je automobilka Huyndai, Kia a koncernový 

partner Volkswagen. Dalšími konkurenty jsou poté značky Peugeot, Renault a Toyota. 

Většina konkurence a především Hyundai vyrábí větší počet modelových řad než Škoda 

AUTO. Společnost by měla zvýšit počet modelových řad a tedy i vyrábět více druhů 

automobilů. Škoda AUTO by mohla zkusit vyrábět tzv. užitkové vozy, které jsou vhodné pro 

převoz většího materiálu či většího počtu lidí. Tento vůz by mohl zaplnit mezeru, která je 

mezi automobily Škoda Roomster a Škoda Yeti. Následně může tak velký vůz automobilka 

vyrábět i v Číně, kde již společnost působí, určitě by tam našel svoje místo na trhu. Na rozdíl 

od konkurence, Škoda AUTO vyrábí také méně typů SUV. V portfoliu společnosti je jen 

Škoda Yeti, proto další doporučení směřuje do tohoto sektoru. Společnost by mohla vyrábět 

minimálně dva vozy typu SUV. Podnik je velmi kapitálově silný a jeho tržby neustále rostou, 

proto by bylo vhodné vyvíjet nový typ SUV a zvýšit tak konkurenci v tomto směru. Například 

Hyundai má dva typy SUV a to samé platí i o automobilce Kia a Volkswahen. Z Porterovy 

analýzy bylo zjištěno, že společnost Škoda AUTO má několik tisíc dodavatelů, což by mohlo 

v budoucnu zpomalit výrobu nebo v krajním případě úplně zastavit. I přes všechny nouzové 

plány pro výpadek dodávky komponentů od distributorů, by bylo dobré omezit velkou 

závislost právě na distribučních sítích, nebo zmenšení velké diverzifikace. Pro Českou 

republiku automobilky Hyundai a Kia využívají výhradního dovozce a zároveň výrobce 

komponentů Sungwoo Hitech, který sídlí v Ostravě. 

 Druhou použitou metodou byla PEST analýza, která popisuje a analyzuje 

makroekonomické okolí podniku. Z této analýzy bylo zjištěno, že Škoda AUTO zaměstnává 

několik tisíc lidí a patří mezi největší zaměstnavatele na našem území. Bohužel dochází i 

k tomu, že společnost zaměstnává do svých montážních hal na úkor dražší české pracovní síly 

i obyvatelé, kteří pocházejí z východní části Evropy. Proto další návrh směřuje do personální 

oblasti. Společnost by měla omezit najímání rusky či ukrajinsky hovořících občanů a měla by  

více zaměstnávat české občany. Tento faktor by pomohl i částečně ke snížení nezaměstnanosti 
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na našem území, která je v současnosti poměrně vysoká. Na druhou stranu fakt, že 

automobilka vlastní střední i vysokou školu, dodává společnosti velkou konkurenční výhodu. 

Další doporučení se týká výzkumu a vývoje. Společnost by se měla ještě více zaměřit na 

vývoj motorů, které jsou poháněny vodíkem. Automobilka Hyundai začne vyrábět v roce 

2013 model, jehož motor bude poháněn právě vodíkem. Tento fakt ukazuje, že Huyndai je 

v tomto sektoru o krok napřed než Škoda AUTO. Vývoj motoru poháněny na vodík by tento 

krok smazal. 

 Další metodu, která byla použita, byla SWOT analýza. Tato analýza odhalila slabé, 

silné stránky, dále hrozby a ohrožení. Mezi slabé stránky patřily faktory, jako je nízký počet 

modelových řad či velký počet dodavatelů. Návrhy na tyto problémy jsou již zmíněny výše. 

Další slabou stránkou je označení automobilu značky Škoda jako auta z východu. Aby se 

společnost zbavila tohoto značení, měl by podnik více propagovat své vozy ve spolupráci 

s automobilkami v koncernu, které mají německý původ, a tedy jsou celosvětově uznávané a 

respektované. Díky tomu by mohla společnost setřást nelichotivé označení, které na první 

dojem ničí image podniku. Další doporučení souvisí také s marketingem. Škoda AUTO málo, 

spíše vůbec nepropaguje své automobily a slevové prodejní akce na zastávkách MHD. 

Z prvního pohledu jde možná o zbytečný marketingový tah, ale městskou hromadnou 

dopravou jezdí velká část obyvatel města a řada z nich může uvažovat o koupi auta. Proto by 

bylo vhodné zaujmout jejich pozornost právě na koupi auta značky Škoda. Další doporučení, 

které by společnosti Škoda AUTO prospěla, je razantnější propagace a následný export vozů 

do zámoří. Tento trh je sice přesycen všemi automobilkami světa, ale i přesto je tento trh 

jedním z největších na světě a určitě by zde škodovka uspěla. V posledních dvou metodách či 

analýzách nebyly shledány žádné faktory společnosti, které by potřebovaly nějaké další 

návrhy.  

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

6. Závěr  

Diplomová práce byla zaměřena na konkurenci a konkurenceschopnosti podniku. Cílem 

diplomové práce bylo posouzení konkurenceschopnosti podniku Škoda AUTO, a.s. na území 

České republiky a následně podat návrhy a doporučení, aby společnost byla ještě více 

konkurenceschopná a upevnila si tak místo na trhu. Oba cíle byly splněny. Pro posouzení a 

analýzu konkurenceschopnosti bylo použito celkem pět metod a to Porterova analýza, PEST 

analýza, SWOT analýza, model IDINMOSU a matice BSC. Pomocí těchto metod bylo 

analyzováno a popisováno mikro a makro okolí, které je neustále v pohybu. Dvě metody, 

které jsou uvedené v teoretické části, byly pro aplikační část vynechány, protože vyžadují 

extrémně podrobné informace a jsou příliš subjektivní. 

První část diplomové práce je věnovaná teoretickým pojmům, které souvisí 

s konkurencí či konkurenceschopnosti. V této části také byly představeny metody, které byly 

použity v praktické části pro aplikaci v praxi. V další části byla představena společnost Škoda 

AUTO. Zde je uvedena historie podniku, která je velmi bohatá, protože Škoda AUTO byla 

založena na konci 19. století. Dále byla představena organizační struktura společnosti a 

celkový profil podniku. Na konec je popsán marketing a ekonomika automobilky. V poslední 

části diplomové práce byly všechny teoretické metody aplikovány na podnik a jeho okolí a 

byly zde provedeny analýzy. Na závěr diplomové práce bylo navrženo několik doporučení pro 

dosažení ještě silnější konkurenceschopnosti. 

 Z uvedených analýz a metod bylo zjištěno, že společnost Škoda AUTO je velice 

kapitálově silná a její tržby rok od roku rostou. Tento faktor zaručuje její další export téměř 

do celého světa. V minulém roce byly její tržby rekordní, zejména v Rusku a v Číně. V České 

republice automobilka na trhu dominuje a její prodeje jsou taktéž rostoucí. Bylo zjištěno, že 

mezi největší konkurenty se řadí automobilka Hyundai, Kia a koncernový partner 

Volkswagen. Dalšími konkurenty jsou automobily, které se vyrábějí v montážních halách 

TPCA u Kolína. Hyundai a Kia prosperují hlavně z toho, že jejich montážní hala sídlí 

v Nošovicích a v Žilině a tedy tyto značky nemusí být importovány z daleké Asie. Tento 

nákladový faktor může konkurovat právě se Škodovkou, protože automobily v Nošovicích se 

vyrábějí za podobné či dokonce nižší náklady, než automobily v Mladé Boleslavi. Škoda má 

ale jednu velkou konkurenční výhodu, protože je velmi oblíbená a má velkou tradici v České 

republice a navíc po spojení s automobilkou Volkswagen, lidé mají pocit, že řídí německý 

automobil. Díky tomu, Škoda AUTO dominuje na našem trhu a prodává zde více než padesát 

tisíc automobilů ročně. 
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Poslední část diplomové práce byla věnována návrhům a doporučením. Bylo 

doporučeno společnosti řada návrhů, ale dvě z nich mají největší váhu. První z nich je, aby 

společnost rozšířila modelové řady, protože oproti konkurenci, automobilka Škoda AUTO 

vyrábí méně modelů. Jeden z nejdůležitějších návrhů je, aby se podnik pokusil vyrábět 

užitková vozidla, protože téměř každá automobilka takové typy vozů vyrábí, a tedy v tomto 

sektoru by mohla zvýšit svou konkurenceschopnost. 
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Seznam zkratek 

 
Apod.  a podobně  

Atd.   a tak dále  

a.s.  akciová společnost 

HDP   hrubý domácí produkt  

ČR   Česká republika  

EU   Evropská unie  

Mil.   Milión  

Ná   náklady  

Např.   například  

Obr.   obrázek  

Popř.   popřípadě  

Resp.   respektive  

s.r.o.   společnost s ručením omezeným  

Str.   strana  

Tab.   tabulka  

Tis.   Tisíc  

Tj.   to je  

Tzv.   takzvaně  

USA   Spojené státy americké  

Vyd.   Vydání  
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