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Abstrakt  

Cílem diplomové práce „Strategická analýza automobilového prŧmyslu v ČR“ je přehled 

automobilového prŧmyslu u nás. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická 

a má za úkol popsat účel, fáze a funkce strategické analýzy. Při jejím bliţším zkoumání lze 

najít její mnohostranné uplatnění. Druhá část je pak metodicko-analytická a ta rozebírá 

historický vývoj a rozbor tří největších automobilek na našem území, jejich trţní pozice, a 

neposlední řadě také hodnocení významu automobilového prŧmyslu pro hospodářství v ČR. 
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Abstract 

Topic of this diploma thesis is the Strategic analysis of automotive industry in czech republic. 

The thesis has two parts. First part is based on theory and describes purpose, function and 

phases of the strategic analysis. If we look closely, we can see multilateral use of this analysis. 

Second part has practical character, based on historic facts, development of the automobile 

industry.  

The thesis describes three  our bigest producer´s of automobiles, their market position and of 

course their meaning for economy our country. 
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Strategic analysis, automotive industry, market, development, economic importace in Czech 

republic 
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Úvod 

 

Automobilový prŧmysl je pro Českou republiku jedním z nejdŧleţitějších odvětví spojených 

jak s vývojem a výrobou, tak i marketingem a prodejem vozidel samotných. Přičteme-li 

k tomu fakt, ţe je na něm z velké části závislí i těţební a hutní prŧmysl, dostaneme poměrně 

velkou část veškerého strojírenského prŧmyslu u nás. Dá se celkem s jistotou tvrdit, ţe právě 

automobilový prŧmysl je největší hybnou silou nejen tady, ale ve světě vŧbec. 

V této práci bude hlavní snahou blíţe se podívat na faktory úspěchu, čili na prostředí a také na 

to, proč se automobilkám tady celkem daří obstát v nemalé konkurenci. Dále pak analyzovat 

rozvoj za posledních 10 let, identifikovat stávající trţní pozici jednotlivých výrobcŧ 

automobilŧ a také zhodnotit význam automobilového prŧmyslu pro hospodářství v ČR.   

V době ve které se nacházíme, je vlastnictví automobilu takřka samozřejmostí, protoţe velmi 

usnadňuje ţivot. Jsou nakupovány právnickými a fyzickými osobami k rŧzným účelŧm, 

někomu pomáhá automobil k obţivě, ať uţ se jeho prostřednictvím dostává do práce, nebo ho 

přímo k práci vyuţívá, pravda je taková ţe uţ si nikdo fungování bez auta nedokáţe 

představit. Při představě klasické domácnosti, která mŧţe mít čtyři členy, není uţ dnes vŧbec 

překvapující tzv. druhé auto do rodiny, nebo ţe mají všichni členové rodiny svŧj osobní 

automobil, coţ si před deseti lety mohl dovolit jen málokdo. Doba se změnila a mění se dnes 

stále rychleji a trh na to přirozeně musí reagovat, automobilový prŧmysl proto není výjimkou. 

Samozřejmě ţe automobilový prŧmysl v ČR však není jen o nějaké výrobě osobních 

automobilŧ, ale také například o výrobě nákladních aut či autobusŧ a také o výrobě 

rozmanitých dílŧ nezbytných pro provoz vozidla, ať uţ putují přímo do výroby, či na pulty 

prodejcŧ s náhradními díly. Tyto komodity jsou také velmi významné a neměli by být 

opomíjeny. 

Výběr tohoto tématu diplomové práce mi proto přišel zcela logický, protoţe mě samotného 

zajímá vývoj automobilového prŧmyslu v České republice – významnou měrou se podílí na 

HDP, navíc by nemohl fungovat bez hutního prŧmyslu, coţ je mi také velmi blízké, vţdy je 

dobré dozvědět se něco navíc, mít představu o tom jak věci fungují komplexně a právě to 

všechno automobilový prŧmysl nabízí.  
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Tato práce je rozdělena na dvě části. První část se bude zabývat především teorií, vysvětlením 

pojmŧ jako je strategická analýza, její východiska dále její fáze a funkce a metody, které 

vyuţívá. 

Druhá část je pak metodicko-analytická, kde budou uţity jiţ praktické poznatky, jako stručná 

charakteristika automobilového prŧmyslu v ČR a jeho analýza rozvoje za posledních 10 let 

s to i s přihlédnutím k historii tohoto prŧmyslu u nás. Potom také identifikace trţních pozic tří 

jednotlivých výrobcŧ automobilŧ a zhodnocení významu pro hospodářství v ČR.  
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Teoretická východiska strategické analýzy  

 

Na úvod je zapotřebí definovat význam slova trh. Trh je místo, kde se střetává nabídka a 

poptávka, tedy nabízející a poptávající. Kaţdý trh je specifický svou strukturou a také 

chováním. Z ekonomického hlediska je trh tvořen všemi kupujícími a nabízejícími, tedy 

dodavateli a odběrateli. Při určité nabídce na trhu se zde vyskytují i kupující, čímţ je dána 

velikost a rozlehlost trhu. Trh je tedy moţno dělit z nejrŧznějších hledisek, zda je volný či 

vázaný, legální nebo takzvaný černý trh a také dle organizovanosti dělíme trh na 

neorganizovaný a organizovaný. Nejznámější je však dělení na trh agregátní a dílčí. Toto 

dělení je základem pro všechny, kteří studují obory s ekonomickým zaměřením, a také je 

najdeme snad v kaţdé učebnici ekonomie. Na trhu agregátním nalezneme veškeré sluţby a 

zboţí, které je danými výrobci a dodavateli nabízeno, na rozdíl od trhu dílčího, který je 

zaměřen pouze na jeden druh komodity, kdy jej někteří mŧţou chápat jako trh specializovaný. 

[5] 

Na kaţdém trhu figurují určité trţní subjekty, které značně ovlivňují podnikatelské prostředí. 

Trţními subjekty jsou chápáni potencionální i reální konkurenti nebo obchodní partneři. 

Z hlediska ekonomické teorie rozlišujeme tři základní trţní subjekty a těmi jsou domácnosti, 

firmy a stát. Domácnosti se na trhu vyskytují jako kupující výrobkŧ a sluţeb a firmy jako 

prodávající těchto poptávaných produktŧ. Trţní subjekty lze však také dělit do čtyř skupin, 

kterými jsou komerční subjekty, vládní a nevládní organizace a finanční instituce. [29] 

„Pro marketéra znamená trh soubor všech stávajících a potenciálních kupujících výrobků a 

služeb. Trh je soubor kupujících, zatímco odvětví je soubor prodávajících. Velikost trhu závisí 

na počtu kupujících, kteří mohou existovat vzhledem k určité nabídce trhu. Potenciální 

kupující mají tři základní charakteristiky: zájem, příjem a přístup.“ [14] 

Kaţdý podnik, který na trhu figuruje, musí mimo jiné provádět segmentaci trhu. Segmentace 

trhu znamená rozdělení trhu do určitých skupin zákazníkŧ, kteří mají stejné rysy. Jsou to 

skupiny zákazníkŧ se stejným chováním na trhu, se stejnými potřebami a s podobnými 

charakteristikami. Po provedení segmentace se podnik zaměří na danou cílovou skupinu. 

Takovými skupinami mohou být například rodiny s dětmi, svobodní lidé, dŧchodci, rŧzné 

věkové kategorie a podobně. Existují také základní kritéria pro segmentaci a výběr cílové 
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skupiny, těmito kritérii jsou identifikovatelnou segmentu, jeho velikost, přístupnost a 

reaktivita. [11] 

Aby podnik mohl zdravě a plnohodnotně fungovat, je nezbytné pro jeho činnost tvořit 

strategii. Nejjednodušším vysvětlením pro tento pojem a zároveň velmi zjednodušenou 

definicí je, ţe strategie směřuje k dosaţení vymezených cílŧ. Ještě před samotnou tvorbou 

strategie by však měl mít podnik jasně formulováno poslání a vizi. Poslání zobrazuje smysl 

existence podniku a je spíše krátkodobého aţ střednědobého rázu. Na rozdíl od poslání má 

vize podniku dlouhodobější charakter a prezentuje stav podniku v budoucnosti. Od poslání a 

vize se odvíjejí strategické cíle, kterých se během celé své činnosti a ţivotnosti podnik snaţí 

dosáhnout. Dá se tedy říct, ţe strategie je zpŧsob či návod, jak této vize, poslání a 

strategických cílŧ dosáhnout. [10] 

„Strategie podniku musí nezbytně přihlížet k podnětům a vlivům vnějšího prostředí. Proto 

jednou z podmínek kvalitního zpracování strategie je dostatek informací o celosvětovém okolí 

podniku a o jeho očekávaném vývoji“. [28] 

Strategie je výsledkem procesu strategického řízení, kdy se na jejím vzniku podílejí hlavně 

vrcholoví manaţeři a lze ji také popsat jako aktivity, které slouţí a směřují k dosáhnutí 

podnikových cílŧ čímţ zabezpečí nejen dlouhodobý rŧst podniku, ale také jeho prosperitu a 

úspěšnost. Je základem pro tvorbu rŧzných projektŧ, plánŧ, samotného řízení firmy a také je 

povaţována za dŧleţitý prvek, který sdruţuje činnost zaměstnancŧ firmy. Jde o dlouhodobý 

proces, který se snaţí a usiluje o udrţení vyváţenosti mezi všemi zdroji firmy, veškerými cíly 

podnikání a neustále se měnícími trendy a příleţitostmi v tomto trţním prostředí. Smyslem 

strategie je tedy vytvoření takové konkurenční výhody, která podnik nadnese následně i udrţí 

na dobré trţní pozici. [15] 

Formulace podnikové strategie, strategických cílŧ, poslání a vize podniku vyţaduje 

zpracování a analyzování početného mnoţství informací. Celý tento systematický proces, 

probíhající pomocí identifikace a následného rozboru činitelŧ, kteří pŧsobí na podnik jak 

z vnějšího okolí, tak z vnitřního okolí podniku, nazýváme strategickou analýzou. Podstatou 

této analýzy je rozbor určitého daného celku na části, kdy jsou charakterizovány rysy kaţdé z 

těchto částí a také jsou zkoumány vzájemné vazby mezi těmito částmi. Tato analýza je velice 

významná z pohledu formulace cílŧ, jelikoţ hodnocené faktory vyplývající ze strategické 
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analýzy mohou mít přímý vliv na tvorbu, výběr a formulaci strategie. Kromě toho, ţe 

strategická analýza slouţí top managementu, je velmi uţitečná i ostatním osobám mimo 

vrcholový management.  

Strategická analýza hodnotí v prvé řadě aktuální stav firmy a je věnována obzvláště těm 

technikám, které jsou schopny identifikovat vztahy mezi podnikovým mikrookolím a 

makrookolím. Zejména metody analýzy obecného a oborového okolí jsou vyuţívány ve 

strategické analýze, stejně jako analýzy interních faktorŧ podniku či velmi známé a často 

uţívané SWOT analýzy. Strategická analýza zkoumá hlavně konkurenci na trhu a ostatní 

konkurenční síly v okolí, také se zaměřuje na odvětví anebo na samotný trh. Cílem strategické 

analýzy je nalezení, podrobný rozbor a následné zhodnocení faktorŧ, které přímo i nepřímo 

ovlivňují podnik a jeho podnikatelskou činnost. Z výsledných nalezených faktorŧ je pak třeba 

co nejvíce omezit či snaţit se vyrušit ty negativní a naopak pozitivní vlivy vyplývající 

z analýzy by se měl podnik snaţit vyuţít co nejvíce ve svŧj prospěch a usilovat o rozpoznání 

nových příleţitostí na trhu. Se strategickou analýzou se mŧţeme také kromě podnikŧ setkat i 

ve státních sloţkách jako jsou kraje, města, obce a podobně, jelikoţ díky ní má ten, kdo si 

zpracuje či si nechá zpracovat strategickou analýzu, dostatečné mnoţství informací 

potřebných pro svŧj další chod a fungování. [26] 

„Cílem strategické analýzy je identifikace a analýza vnějších faktorů působících na podnik a 

jejich konfrontace se zdroji a schopnostmi podniku. Metodologický aparát, který je 

v současnosti pro provádění strategické analýzy k dispozici, zahrnuje řadu analytických 

technik. Ty mají dvojí účel: jednak vedou zpracovatele strategie k výběru relevantních 

informací, které jsou pro tvorbu strategie potřebné, jednak jim naznačují, jakým způsobem je 

třeba získané informace zpracovat.“ [19] 

Strategická analýza je dělena na dvě oblasti, které na sebe vzájemně navazují. První oblast je 

orientována na analýzu vnější situace firmy a druhá studuje interní zdroje. Analýzu obou 

těchto okolí je tedy moţno pozorovat v analýze SWOT, která je velmi známá a velice často 

pouţívaná snad všemi podniky. Tato metoda hodnotí silné a slabé stránky podniku a 

poukazuje na příleţitosti a hrozby v podnikání. [23] 

Vnější, takzvané makrookolí, se vyznačuje takovými vlivy, které ţádný podnikatel sám není 

schopen nijak ovlivnit. Tyto faktory třídíme na politické, demografické, sociální, ekonomické 

a technologické. Jsou to faktory, které se projevují globálně a jsou dány například aktuální 

situací daného státu či regionu. Analýz a rozborŧ poţívaných pro zkoumání makrookolí je 
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spousty, nejznámější jsou však dvě, a to metoda „4C“ nebo více známá analýza označována 

PEST, v některých literaturách jako analýza PESTE nebo PESTLE. PEST analýza vymezuje 

čtyři nejdŧleţitější faktory, kterými jsou politické vlivy, ekonomická situace daného státu, 

sociální vlivy a technologický rozvoj a pokrok. Metoda 4C je naopak zaměřena na 4 skupiny, 

kterými jsou zákazníci stálí i potenciální, firemní náklady na výrobu, skupina konkurentŧ na 

trhu a hlavní specifika dané země. Záměrem analýzy mikrookolí je poznání atraktivních 

faktorŧ pro dané odvětví. Pro formulaci strategie podniku je stav faktorŧ v mikrookolí, 

kterými jsou zejména odvětví a konkurenční síly, zcela zásadní. Součástí strategické analýzy 

se tak stává pro ni nezbytná a dŧleţitá analýza mikrookolí. Je to v podstatě analýza takové 

oblasti, kde je dŧraz kladen obzvláště na konkurenci. Zkoumáni jsou však také zákazníci, tedy 

segment, na který se podnik zaměřuje, distribuční mezičlánky, dodavatelé a také široká 

veřejnost. Velmi dŧleţitou roli zde hraje velmi známý a populární Porterŧv model pěti sil, jeţ 

hodnotí pět největších hrozeb pro podnikatele, kterými jsou nově vstupující subjekty na trh, 

silné postavení zákazníkŧ nebo dodavatelŧ, hrozba rivality firem a také moţnost objevení 

substitutu na trhu. [26] 

„K tomu, aby byl podnik úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní s jeho okolím. Podnik 

dosáhne lepších výsledků tehdy, jestliže se mu podaří vytvořit soulad mezijev strategií a 

okolím. K dosažení souladu strategie s okolím však manažeři musí pochopit, do jaké míry je 

podnik schopen konkurovat ve svém okolí. Toto pochopení jim umožní odhalit trendy v okolí a 

adaptabilně reagovat odpovídající strategií. Jinými slovy, správný výběr strategie musí být 

v relaci s okolím proto, aby mohla být dosažena maximální výkonnost podniku.“ [3] 
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1.1 Fáze a funkce 

 

Strategická analýza je jeden z velmi dŧleţitých podkladŧ, byť v praxi je mnohdy nepříliš 

ceněn. Její struktura vykazuje informace nejen o prostředí v podniku samotném, ale také o 

vazbách podniku a okolí, ve kterém se podnik nachází. Strategická analýza tedy sestává 

z analýzy vnější a vnitřní, jinak zvané externí a interní. Tyto dvě součásti musí kaţdá 

strategická analýza zahrnovat, aby bylo docíleno náleţitého rozhodnutí. Vnější analýza je pro 

manaţery dŧleţitá zejména z hlediska usnadnění rozhodnutí - co se týče vstupu na trh a 

uplatnění na trhu. Jedná se tedy o analýzu makro a mikrookolí. Makrookolí definuje vlivy 

ovlivňující podnik, ale podnikatel sám je nijak ovlivnit nemŧţe, ovlivňuje tedy i mikrookolí. 

Do makrookolí tedy řadíme vlivy politické, sociologické, ekonomické a technologické. Mimo 

jiné také hraje dŧleţitou roli v rozpoznávání nových příleţitostí a jejich vyuţití a zároveň 

hrozeb, jejich včasnému předcházení a uţití rŧzných opatření. Analýza mikrookolí má za úkol 

rozpoznat ty faktory, které danou oblast činí atraktivní. Celkově tedy vnější analýza poskytuje 

informace o změnách a vztazích v okolí podniku. Vnitřní analýza studuje přímě zdroje 

podniku a jeho schopnost s těmito zdroji vhodně zacházet. Hlavním cílem je vytýčit ty, které 

Obr. č. 1 Prostředí firmy [9] 
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přinášejí podniku největší přínos a jsou tedy nejvýhodnější. Naopak u zdrojŧ, které jsou pro 

podnik nevýhodné, je zapotřebí zjistit zda je chyba na straně managementu nebo nevhodných 

zdrojŧ. Tyto fakta je třeba včas a řádně řešit. [12] 

 

1.2 Situační analýza 

 

Situační analýza je taková metoda, která studuje prostředí, v němţ firma pŧsobí. Slouţí jako 

základ pro všechny podnikové analýzy a promítá se jiţ v podnikatelském záměru i během celé 

činnosti a ţivotnosti podniku. Je známo, ţe se situační analýza skládá ze tří částí, které na 

sebe navazují a vzájemně se doplňují. První z těchto částí je popis okolního prostředí podniku. 

Dále se provádí segmentace trhu, neboli je definována obchodní pozice podniku na trhu. 

Kaţdá firma by ji měla provádět prŧběţně, aby mohla do budoucna lépe rozhodnout, který 

produkt podpoří a který naopak stáhne z nabídky. Jako poslední bod se vymezují silné a slabé 

stránky podniku a následně se hodnotí. [14] 

 

„Ke zhodnocení prostředí managementu je využíváno velmi často situační analýzy nebo jejich 

variací. Situační analýza využívá statistických dat a výsledků marketingového výzkumu. 

Situační analýza se zabývá zejména rozborem slabých a silných stránek a potenciálních 

příležitostí firmy pomocí analýzy marketingového prostředí, umístění, hlavních konkurentů a 

další (analýza cenové konkurenceschopnosti, analýza příjmů a výdajů s ohledem na 

efektivnost a další). Situační analýza úzce souvisí s analýzou trhu a analýzou podnikatelských 

příležitostí.“ [21] 

Situační analýzy je vyuţíváno i při potřebě jakékoliv změny ve firmě týkající se ať uţ to 

organizační struktury či výroby a jiných. Dŧleţité ale je, aby tato analýza vystihovala aktuální 

situaci podniku a také aby byla realistická. Zároveň je součástí plánování a tudíţ i jedním 

z prvních krokŧ marketingového řízení. Jejím smyslem je nalezení vyhovujícího vztahu mezi 

moţnostmi, zdroji a schopnostmi podniku. Východiskem strategické situační analýzy jsou 

tedy materiály pro výtvor příští strategie podniku. Významnost této analýzy je stále vyšší a 

velice dŧleţité pro ni jsou právě informace. Často vyuţívaná metoda této analýzy je SWOT 

analýza, díky níţ lze hodnotit vnější i vnitřní okolí. [17] 
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Situační analýza sestává ze tří částí, tyto tři části se vzájemně doplňují a navazují na sebe 

navzájem. Rozbor okolního prostředí je jednou z těchto částí a provádí se zejména z hlediska 

politického, ekonomického či na základě finanční prognózy. Zkoumané vlivy je pak vhodné 

rozdělit na externí a interní. Určení pozice na trhu je další část této analýzy, kdy si podnik 

určuje svŧj trţní segment. Poslední částí této analýzy je velice známá a oblíbená metoda 

s názvem SWOT analýza. Opodstatněním celé této analýzy je uvědomění si vlivŧ, které 

značně ovlivňují podnik a podnikání samotné. Podnikatel tudíţ musí být schopen tyto vlivy 

rozpoznat, aby mohl sledovat jejich vývoj a následně se je zkusit ovlivnit nebo se na ně 

alespoň přichystat. [23],[8] 

„Nedůsledná situační analýza vede k nevhodně stanoveným komunikačním cílům a chybné 

komunikační strategii. Naopak důsledná situační analýza umožňuje, aby marketéři definovali 

klíčové problémy a příležitosti na trhu. Podstatný přitom není pouze aktuální stav, ale rovněž 

trendy. Bez jejich identifikace jsou prakticky jakékoliv strategické úvahy nemyslitelné“. [11] 

Obsah této analýzy mŧţe být ukryt pod označením „5C“. Toto označení je pojmenováno 

podle začátečních písmen slov anglického výrazu, kterými jsou: competitors (konkurence), 

company (firma, podnik), customer (zákazník), collaborants (spolupracující sloţky) a chmate 

(makroekonomické faktory). [1] 

Struktura situační analýzy je tvořena vlastní charakteristikou dané společnosti. V tomto bodě 

se provádí rozbor pozice firmy na trhu a její finanční potenciál. Dŧleţitým bodem je 

hodnocení konkurence v oboru, tj. trţní síla konkurenta, jeho strategie a nabízený produkt. 

Dalším bodem je hodnocení kvality nabízeného produktu, jeho jedinečnost a také značka. 

Také se provádí segmentace trhu a hodnocení spotřebitele a potenciálních zákazníkŧ, na které 

jsou produkty zaměřeny. [17] 

Obr. č. 2 Situační analýza [10]   
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1.2 PEST analýza 

 

Makroprostředí podniku nabízí spoustu příleţitostí na trhu a zároveň se neustále obměňuje. 

Analýza tohoto prostředí odhaluje právě moţné hrozby a příleţitosti pro podnik. Mezi 

nejznámější metody zkoumání tohoto prostředí patří PEST analýza. 

Pomocí této analýzy je zkoumáno makroprostředí podniku. PEST analýza se věnuje 

základním čtyřem skupinám, ty jsou klíčovými pro tuto analýzu a ovlivňují podnik všelijak. 

První z těchto čtyř skupin jsou faktory politicko-právní. Tyto faktory vyjadřují zřetelný 

systém, uvnitř kterého podnik uskutečňuje svou podnikatelskou aktivitu. Ekonomická situace 

státu je druhý faktor PEST analýzy. Řadí se zde inflace, vývoj HDP či nezaměstnanost. Další 

kategorie analýzy je dána skladbou společnosti, kulturními zvyklostmi a sloţením 

obyvatelstva, tedy sociální faktory. Technické faktory jsou poslední částí analýzy. Představují 

inovační moţnosti daného státu a vztah k okamţitým technologickým zvratŧm. [27] 

Název PEST analýzy je tvořen ze čtyř začínajících písmen čtyř názvŧ zkoumaných skupin 

vlivŧ. Tyto čtyři skupiny jsou pro analýzu podstatné a pŧsobí na podnik odlišně. PEST 

analýza je mimo jiné také nástroj marketingového strategického řízení podniku. 

Politicko-právní vlivy znázorňují určitý systém, v němţ firma uskutečňuje svoji činnost. 

Patří zde rŧzná nařízení ohledně ochrany ţivotního prostředí, vízová a daňová politika, 

stabilita vlády či řízení mezinárodního obchodu. 

 Obr. 3 Faktory prostředí [24] 
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Ekonomická situace státu je druhým faktorem PEST analýzy. Do těchto faktorŧ spadá 

nezaměstnanost, míra inflace, úroková míra, vývoj hrubého domácího produktu, nabídka 

peněz a spotřeba. 

Třetí skupinou vlivŧ jsou faktory sociální, které jsou dány sloţením společnosti a 

obyvatelstva a kulturou. Souvislost má samozřejmě i mobilita obyvatel, vzdělanost, vyuţití 

volného času, ţivotní styl, příjmy domácností a demografie. 

Poslední skupinou analýzy jsou technologické vlivy. Ty představují potenciál státu a jeho 

přístup ke změnám. Díky technologiím a inovacím se totiţ mŧţe výrazně zvýšit firemní 

konkurenceschopnost. 

 

 

1.4 Metoda 4C 

  

„Podnik většinou začíná své aktivity na jednom, zpravidla domácím trhu. Během vývoje se 

ovšem často stane, že se pro růst podniku stane tento trh malým, nasyceným. To je okamžik 

pro cestu globální expanze. Navíc globální konkurence a odstraňování překážek 

mezinárodního obchodu je všeobecným trendem.“ [26] 

 

Pro analýzu „4C“ vnějšího prostředí je velmi dŧleţité zaměřit se na rozdíl od PEST analýzy i 

na vliv globalizace. Analýza značena jako 4C zkoumá a studuje konkurenci, stávající i 

potenciální zákazníky, národní specifika a náklady podniku na výrobu a podobně. Vedoucí 

pracovník by po pečlivém rozboru těchto čtyř faktorŧ analýzy měl rozvrhnout nastávající 

chování podniku, jelikoţ včasná reakce mŧţe podniku zaručit nejen přeţití ale i prosperitu 

v dnešní vysoké konkurenci a lepší konkurenceschopnost. [10] 

„Customers – Zákazníci začínají v některých odvětvích na různých trzích čím dál více 

projevovat podobný vkus. V jiných však přetrvávají specifické zákaznické preference. Poznání 

takových situací umožňuje globálně podnikajícím společnostem volit buď jednotný globální, 

nebo diferencovaný lokální přístup.  

Country – Národní specifika se mohou projevovat v celních bariérách, ochranářské politice, 

rozdílných standardech, odlišných kulturních normách atd. Na druhé straně postupuje 

globální liberalizace obchodu.  
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Costs – Náklady na výrobu a marketing vytváří tlak na výkony a standardizaci, jejichž 

finanční výhodnost se projevuje při globální působnosti. Směnné kurzy nebo rozdíly v ceně 

pracovní síly pak přinášejí úspory při působení v některých zemích.  

Competitors – Konkurence je čím dál globálnější a vyvíjí tlak i na regionální společnosti. Ty 

zase mohou s ohledem na národní specifika s úspěchem odolávat globálním strategiím.“ [13] 

 

1.5 Porterův model pěti sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Porterův model pěti konkurenčních sil umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního 

prostředí uvnitř každého jednotlivého odvětví, a vytvořit tak informační základnu pro 

rozhodování o tvorbě konkurenční výhody firmy. Každá z pěti konkurenčních sil (zákazníci, 

nově v1stupující subjekty, dodavatelé a odběratelé, substituční a komplementární produkty, 

konkurenční prostředí) ovlivňuje specifickým způsobem intenzitu konkurence uvnitř daného 

odvětví“. [9] 

 

Porterŧv model pěti konkurenčních sil usiluje o vytipování těch faktorŧ, které pŧsobí právě na 

strategickou pozici firmy. Je tedy velmi významnou částí analýzy mikroprostředí. V případě, 

Obr. č. 4 Grafické znázornění Porterovy analýzy [14] 
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ţe chce být firma ve svém podnikání úspěšná, musí zvládnout tyto síly rozeznat a poté se 

s nimi nepochybným rázem vypořádat. Nejlepší variantou je, kdyţ podnik zvládne tyto síly 

změnit ve vhodný uţitek. Těchto pět konkurenčních sil plyne ze soutěţivosti mezi podniky 

navzájem si konkurujícími, z hrozby substitutŧ, z hrozby nových firem na trhu, které se tak 

stávají novými konkurenty a v poslední řadě z vyjednávací pozice všech kupujících a 

dodavatelŧ. [12] 

 

1.5.1 Hrozba rivality  

 

„Konkurence v odvětví je nutným předpokladem řádného fungování trhu. V některých 

odvětvích je však chybějící či chybné účinky hospodářské soutěže nutno nahrazovat zásahem 

státu. Proto v některých případech stát prostřednictvím zvolené politiky stanovuje limity 

chování firem v odvětví; může působit na růst odvětví či strukturu nákladů, ovlivňovat vstupní 

i výstupní požadavky, regulovat postavení odvětví vzhledem k substitutům atd. Například ceny 

za přenos a distribuci elektřiny dodavatele reguluje v České republice nezávislý regulátor 

energetického trhu – Energetický regulační úřad. V jeho působnosti je podpora hospodářské 

soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná 

konkurence, s cílem uspokojit všechny přiměřené požadavky na dodávku energie“. [19] 

 

„Segment je neatraktivní, jestliže v něm již působí četní a silní nebo agresivní konkurenti. Je 

ještě víc neatraktivní, jestliže stagnuje nebo upadá, jestliže rozšíření kapacit továren vyžaduje 

značné skokové investice, jestliže jsou fixní náklady vysoké, bariéry výstupu vysoké nebo 

jestliže mají konkurenti značnou motivaci v segmentu se udržet. Tyto podmínky povedou k 

značným cenovým válkám, reklamním bitvám a zavádění nových produktů, takže soupeření 

bude nákladnější“. [15] 

 

1.5.2 Substituty 

 

„Segment je neatraktivní, pokud existuje něco, co může produkt nahradit. Náhražka totiž 

omezuje nejen ceny, ale i zisky, tudíž je třeba sledovat cenové trendy. Důvodem pádu cen a 

zisků je většinou zvýšení technologického pokroku či konkurence“. [15] 
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Produkty, které mŧţou jednoduše nahradit ty ostatní a jsou na trhu lehce dostupné, mŧţou 

zpŧsobit klesající zájem kupujících. Děje se tak následkem pohybu cen, jeţ jsou určeny 

dostupností produktu. Zákazník tak mŧţe jednoduše přejít ke konkurenčnímu zboţí. 

 

1.5.3 Nová konkurence na trhu 

 

„Nejatraktivnější segment je ten, jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu nízké. Jen 

málo nových firem do něj dokáže vstoupit a špatně si vedoucí firmy mohou snadno odejít. 

Když jsou bariéry vstupu i výstupu vysoké, ziskový potenciál je také vysoký, ale firmy se 

vystavují většímu riziku, protože špatně si vedoucí firmy zůstávají a bojují dál. Když jsou 

bariéry vstupu i výstupu nízké, firmy do odvětví snadno vstupují a stejně snadno z něho 

odcházejí, přičemž zisky jsou stabilní a nízké“. [15] 

 

Překáţkou pro vstup nového konkurenta je však fakt, ţe vstup na trh je spjat s vysokými 

náklady vstupu. Pokud se toto novému konkurentovi podaří překonat, mŧţe se pak setkat 

s agresivním chováním a ohlasy stávajících firem. Další překáţkou pro nového konkurenta je 

také rozlišení se od určitého produktu. Nový konkurent musí přijít na trh s něčím lepším a 

odlišným, co pro zákazníky bude zajímavé a lákavé. [26] 

Fakt, ţe stávající firmy jiţ mají pevné vazby s jejich dodavateli a odběrateli, je tak další 

překáţkou pro novou konkurenci. Nejtěţší překáţkou ale stále pro firmy zŧstává know-how. 

 

 

 

1.5.4 Vliv odběratelů 

 

Smyslem kaţdého podniku a podnikání je existence zákazníkŧ – odběratelŧ. Bez nich nemá 

podnik takřka ţádný dŧvod k existenci. Zákazníci nakupují to, co jim na trhu firmy nabízí. 

Oproti výrobcŧm jsou ale ve výhodě, pokud nakupují takové produkty, které se dají lehce 

nahradit. Výrobce, tedy podnik, podléhá zákazníkŧm, protoţe bez nich se není schopen dostat 

ke konečnému spotřebiteli. [31] 
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„Vyjednávací síla zákazníků vzrůstá, jsou-li koncentrovanější a organizovanější, když výrobek 

představuje značnou část celkových nákladů zákazníka, když je výrobek nediferencovaný, když 

jsou náklady na změnu nízké, když jsou zákazníci citliví na cenu v důsledku nízkých zisků nebo 

když se mohou zákazníci spojit ke společnému postupu“. [15] 

 

1.5.5 Vliv dodavatelů 

 

Vyjednávací síla dodavatelŧ je závislá na několika faktorech. Jedním z těchto faktorŧ je 

například taková nabídka produktŧ, které substituce nehrozí vŧbec nebo jen v malé míře. 

Pokud dodavatelé tvoří jen velmi malý počet podnikŧ, není zde příliš velký konkurenční boj a 

vyjednávací síla odběratelŧ je tak menší neţ vyjednávací síla dodavatelŧ. [31] 

 

„Pokud mohou dodavatelé snižovat ceny nebo snižovat množství, je segment neatraktivní. 

Dodavatelé jsou silní při dobré koncentraci a organizaci, pokud existuje málo náhražek, nebo 

když je produkt důležitou součástí výroby. Nejlepší řešení je vytvoření takových vztahů s 

dodavateli, kdy obě strany vítězí“. [15] 

 

1.6 BCG Matice 

 

Jedna z dalších metod, které se uplatňují při vnější analýze, je matice BCG. Tato metoda je 

zaměřena přímo na trh, ale její výsledek je na rozdíl od předešlých analýz ovlivněn i vnitřními 

rozhodnutími podniku. Tato funkčně nejstarší matice byla poprvé uţita Bostonskou 

konzultační skupinou, po níţ je pojmenována. 

BCG matice zvaţuje dvě základní měřítka, jimiţ jsou rŧst trhu a relativní podíl na trhu. Tyto 

měřítka pak tvoří dvě osy grafu BCG matice. Obecně je známo, ţe pokud převyšuje procentní 

roční rŧst prodeje 10%, pak je to trh dynamický, v opačném případě má trh nízkou dynamiku. 

Základní hranice, která odlišuje nízký a vysoký podíl je dána 1. Relativní podíl podniku vyšší 

neţ 1 je podílem vysokým, naopak pokud má podnik relativní podíl niţší neţ 1, pak je 

povaţován za nízký. Matice BCG zobrazuje určitou spojitost mezi konkurenční pozicí 

podniku a tempem rŧstu obchodŧ. Pomáhá top managementu firmy při řízení a poukazuje na 

závislost na finančních zdrojích. [9] 
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V následujícím obrázku jsou znázorněny tyto čtyři hraniční body, které tak vytvářejí hlavní 

čtyři roviny BCG matice. 

Vyuţití matice v podniku probíhá ve třech etapách. Z počátku je nutno rozdělit podnik na 

strategické jednotky. Dále se tyto strategické podnikatelské jednotky srovnávají vzájemně a 

také se posuzuje jejich přínos firmě. Poslední etapou je vznik a vývoj cílŧ, které se vztahují 

k těmto jednotkám a berou na ně ohledy. [12] 

Z předešlého grafu jsou znázorněny 4 kvadranty matice. Kaţdý z nich je specificky 

pojmenován a má také svou jasnou definici. Pokud je podíl na trhu vysoký a tempo rŧstu je 

také vysoké, pak strategickou obchodní jednotku nazýváme Hvězdami. Na začátku ţivotního 

cyklu kaţdé hvězdy je vţdy třeba investovat nemalé finanční prostředky. Pak mohou hvězdy 

v určité fázi vytvářet nadbytek finančních zdrojŧ, který je však pouze dočasný. Díky 

správnému uváţení strategických rozhodnutí ale mohou hvězdy vytvářet i dlouhodobější zisk 

a firma je proto pokládá do budoucna za zdroj zisku a snaţí se o udrţení této výhodné pozice 

na trhu. 

Strategické obchodní jednotky, které mají relativní trţní podíl nízký a tempo rŧstu je vysoké, 

nazýváme Otazníky. Ty se vyznačují nestabilitou, v budoucnu mohou být ztrátové, ale 

naopak i vysoce ziskové. 

V situaci, kdy je tempo rŧstu velmi nízké, nebo zcela stagnující a naopak trţní podíl je 

vysoký, jsou tyto obchodní jednotky označovány jako Dojné krávy. Pro tento typ 

strategických jednotek je typické, ţe vytvářejí větší mnoţství finančních prostředkŧ, někdy i 

více neţ do nich bylo zpočátku investováno. Dojné krávy zajišťují podniku přijatelnou míru 

likvidity a zisku, kromě toho ţe financují vlastní rŧst, poskytují firmě také prostředky na 

Obr. č. 5 Pole BCG matice [12] 
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správu společnosti, vyplácení akcionářŧ, úroky a jiné. Proto je v zájmu podniku tyto jednotky 

podporovat a chránit. Podnik však nesmí opomenout jejich omezenou ţivotnost a měl by 

pozorně sledovat prŧběh jejich ţivotnosti na trhu.  

Pokud se strategická obchodní jednotka nachází v pozici nízkého trţního podílu a zároveň 

nízkého tempa rŧstu trhu, je označována pojmem.  Hladoví psi.  Tyto jednotky jsou pro firmu 

nezajímavé, přestoţe vykazují účetní zisk, do budoucna nemají ţádnou naději. Získané 

peněţní prostředky jsou totiţ zpětně vynaloţeny do udrţení jejich pozice na trhu. Úkolem 

strategického řízení je pak rozhodnutí o jejich utlumení, vyloučení nebo provedení opatření 

vedoucích k radikální změně dosavadního postavení na trhu. 

Mŧţe samozřejmě nastat i takový případ, ţe bude tempo rŧstu trhu záporné. V takovém 

případě je matice upravena a doplněna o „bídné psy“ a „odpadkový koš“. Bídní psi jsou 

specifičtí svým záporným tempem rŧstu, přestoţe mají relativní trţní podíl vyšší. Jednotky 

značeny názvem odpadkový koš mají naopak od bídných psŧ kromě nízkého tempa rŧstu i 

nízký trţní podíl. [30] 

V zájmu podniku je samozřejmě mít vyváţené portfolio nejen, co se týče počtu jednotek 

v jednotlivých kvadrantech matice, ale také mít v rámci matice vyváţené postavení. S BCG 

portfolio analýzou jsou proto spojeny i určité podnikové strategie. Jednou z nich mŧţe být 

strategie, která se snaţí díky zavádění nových jednotek o dosaţení vyššího trţního podílu 

v odvětvích, které jsou aktuálně perspektivní. Tuto strategii je doporučeno aplikovat u 

jednotek, které spadají do skupiny otazníkŧ a mají velké předpoklady pro to, aby se staly 

součástí kvadrantu nazvaného hvězdy. Tato strategie je ale pro podnik v mnohých případech 

značně finančně náročná. 

Další strategií spojenou s BCG maticí je snaha o udrţení stávajícího trţního podílu a to bez 

rozsáhlých změn z hlediska financí. Tuto strategii je moţno uplatnit zejména u dojných krav, 

jeţ vytvářejí dost finančních prostředkŧ, a firmy se v tomto případě snaţí o udrţení této 

pozice i nadále. Kromě dojných krav lze tuto strategii uplatnit i na hvězdy, které chce podnik 

udrţet či zlepšit jejich pozici na trhu. [28] 

Podnikových strategií spojených s analýzou BCG mŧţe být spousty. Pro zajímavost bych 

ještě rád uvedl strategii odchodu z trhu a strategii sníţení podílu na trhu. Cílem strategie 

sníţení podílu je získání peněţních prostředkŧ ve velmi krátkém časovém úseku. Lze ji vyuţít 

jak u dojných krav, tak i u otazníkŧ a hladových psŧ. Je však vyuţívána jen u těch jednotek, 
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jejichţ budoucí vývoj je nezřetelný. Díky tomu pak mŧţe firma získané peníze investovat do 

ostatních jednotek. Co se týče strategie opuštění trhu, jde o ukončení pŧsobnosti obchodních 

jednotek na trhu, tedy likvidaci díky vyřazení či prodeji. Získané prostředky pak opět podnik 

mŧţe investovat do zbylých jednotek. Jako snad kaţdá metoda zkoumání podniku, i matice 

BCG má své nedostatky. Jedním z hlavních negativ této metody je vysoká náročnost a 

obtíţnost získání informací, které jsou nezbytné pro sestavení analýzy. Zároveň matice 

neposkytuje informace o zisku ani o nákladech na obchodní jednotky. Mimo tyto negativa je 

navíc nedostatkem fakt, ţe vliv na peněţní toky je znázorněn pouze dvěma ukazateli a není 

tak vŧbec podchycena reakce konkurence, která má jednu z hlavních rolí při strategickém 

rozhodování v podniku. [9] 

 

1.7 Analýza tržních mezer 

 

Trţní mezerou se rozumí rozdíl mezi skutečně dosaţeným cílem, tedy tím kde se podnik 

nachází nyní, a cílem deklarovaným, tedy to, kam se podnik chce dostat. Analýza trţních 

mezer je tedy velmi jednoduchým a klasickým nástrojem, díky kterému je top managementu 

usnadněno rozhodování ohledně volby strategie. Provedení této analýzy se zabývá zejména 

otázkou jak překonat vzniklou trţní mezeru a také jak tuto skutečnost, rozdíl mezi cíly 

skutečnými a plánovanými, objektivně posoudit. Rozhodnutí o posouzení mezery, která 

vznikla za určitou dobu, je moţno provézt například trţním podílem, ziskem či prodeji. To 

povede k určení cílŧ. Ty musejí být specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a 

termínované, tedy musí odpovídat metodě SMART. Naopak rozhodnutí o překonání mezery 

lze udělat z hlediska taktického (pomocí marketingového mixu) i strategického (rozvoj 

výrobku, diverzifikace, penetrace trhu, rozvoj trhu). [10] 

Cílem této metody je tedy rozpoznání nesrovnalostí mezi těmito cíly. Ekonomická literatura 

uvádí název této metody jako GAP analýzu. Název je odvozen z anglického slova GAP, coţ 

v češtině vyjadřuje mezeru. 

Mezeru, která vznikla díky rozdílu skutečně dosaţeného cíle a cíle naplánovaného, lze 

překonat za aplikace určité strategie nebo změnou marketingového mixu pomocí změny 

kombinace jednotlivých prvkŧ v něm. 
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1.8 Analýza SWOT 

 

Jednou ze specifických metod marketingové situační analýzy je kromě metod jako je GAP či 

BCG velmi známá a velice často uţívaná analýza zvaná SWOT. Její název je vlastně zkratka 

čtyř anglických názvŧ skupin analýzy, která zkoumá nejen vnější ale i vnitřní okolí podniku. 

Jedná se tedy o kombinaci dvou analýz, analýzy SW a analýzy OT. Je doporučováno začít 

analýzou OT, tedy analýzou makrookolí a vytyčit hrozby a příleţitosti. Do této části analýzy 

členíme vlivy technologické, ekonomické, demografické, politické a jiné a také konkurenci, 

zákazníky a dodavatelé. Kdyţ je tato část hotová, následuje analýza SW, která se týká 

prostředí uvnitř firmy. 

SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení jasné aktuální situace podniku 

vzhledem k daným podmínkám. Je také výchozím bodem pro další postupy a strategi a je 

dŧleţité zváţit pečlivě, kdo ji provede. Název je odvozen z počátečních písmen slov strenght 

(silné stránky podniku), weaknesses (slabé stránky podniku), oportunities (příleţitosti) a 

threats (hrozby). Zatímco oblast zkoumání silných a slabých stránek se týká především firmy 

samotné a tedy ji i z tohoto pohledu zkoumá, příleţitosti a hrozby jsou dva faktory analýzy, 

které se týkají makrookolí podniku. [23] 

Obr. č. 6 Analýza tržních mezer [2] 
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Silné a slabé stránky v analýze ovšem nezachycují úplně všechny faktory a rysy podniku. Jsou 

vyjádřeny kritérii komplexními a poskytují tedy pouze jakýsi hrubý přehled a situaci 

v podniku. Zkoumají se zde pouze ty faktory, které mají přímou spojitost s faktory úspěšnosti 

firmy, proto není ve SWOT analýze zcela vítán dlouhý seznam, poukazuje to totiţ na 

nekoncentrovanost a špatnou schopnost rozlišení právě těch dŧleţitých faktorŧ. Kaţdá firma 

si ale musí uvědomit, ţe jejich silné i slabé stránky jsou pouze relativní a také musí dbát na to, 

aby bylo vytyčení těchto stránek zaloţeno pouze na faktech. Silnou stránkou mŧţe být 

například vedoucí pozice na trhu, špičkové technologie, nízké náklady na propagace a 

reklamu, distribuční síť, nabídka sortimentu, jedinečnost produktu a podobně. Za slabé 

stránky firmy lze pokládat malou ziskovost, špatné výrobní dovednosti, neznámost značky či 

méně výhodnou pozici na trhu. 

Analýza SWOT se zpracovává do tabulky o čtyřech kvadrantech, kdy jsou vţdy proti sobě 

protiklady, tedy silné stránky proti slabinám podniku a příleţitosti proti ohroţení podniku, coţ 

zaručuje přehlednost a jasnost analýzy. Po vypracování SWOT analýzy by měl podnik zváţit 

následující kroky, především by měl usilovat o potlačení svých nedostatkŧ a slabin a naopak 

co nejvíce podpořit své pozitiva. Také musí umět co nejlépe vyuţít příleţitostí, které se 

naskytly a předvídat a provézt určitá opatření proti odhaleným hrozbám. Pokud se tímto bude 

podnik řídit, dosáhne tak určité výhody oproti konkurenci a bude mít také zajištěno stabilní a 

zdravé fungování své podnikatelské činnosti. [10] 

SWOT analýza má dvě fáze. Tou první je stanovení a definování jednotlivých poloţek 

v analýze, to znamená definice konkrétního zkoumaného tématu. Je totiţ moţné, ţe to co je 

v jednom případě slabou stránkou mŧţe být v případě jiném stránkou silnou. Úkolem druhé 

Obr. č. 7 Schéma SWOT analýzy [7] 
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fáze je vytipovat to, s čím se bude při zpracovávání analýzy pracovat. Díky této fázi podnik 

zjistí závaţnost jednotlivých poloţek. SWOT analýza pak najde uplatnění například při tvorbě 

nové strategie podniku či při zavádění nových produktŧ na trh. 

 

1.9. Finanční analýza 

 

Finanční analýza nabízí spoustu zpŧsobŧ, jak hodnotit finanční zdraví podniku. V prŧběhu 

historického vývoje se postupy a metody zpracování finanční analýzy standardizovaly. Tyto 

metody se staly v praxi velmi oblíbenými pro svou jednoduchost a řadíme zde zejména 

analýzu poměrových a absolutních ukazatelŧ, analýzu tokových ukazatelŧ, rozdílových 

ukazatelŧ a analýzu soustav ukazatelŧ. Finanční analýza tak není pouze souhrn několika 

krokŧ, ale lze ji spíše chápat jako cyklus, kdy se v kaţdé jeho části mŧţe objevit jakákoliv 

souvislost, která umoţní jiný náhled na podnik. Finanční analýza se často a v mnoha 

případech spoléhá na veřejně dostupné informace, například z účetních výkazŧ firmy a 

podobně. Hlavním smyslem tedy je příprava podkladŧ, které zajistí kvalitní rozhodování o 

činnosti podniku. V této analýze je také zřetelná propojenost mezi strategickým 

rozhodováním a účetnictvím. [16] 

Postup zpracování této analýzy je odvislý od zpracování, a to buď to interní, nebo externí. 

Pokud se analýza zpracovává externě, je zapotřebí mít k dispozici informace o samotném 

podniku co se týče předmětu podnikání, strategií, zaměstnancŧ a jiných. Vhodným podkladem 

pro takovéto zpracování mŧţe být například výroční zpráva společnosti. Interní analýzu 

provádí většinou zaměstnanec podniku, který má k dispozici veškeré údaje v podniku. [19] 

Dalším krokem finanční analýzy je rozbor a popis vývoje odvětví, ve kterém podnik provádí 

svou činnost. Význam u této části náleţí posouzení stávající situace firmy. Vhodným zdrojem 

pro zpracování této části jsou internetové stránky Ministerstva prŧmyslu a obchodu, jelikoţ 

pravidelně zpracovávají takzvané Panorama zpracovatelského prŧmyslu, díky němuţ je 

moţno získat informace o základních ekonomických a finančních údajích za daná odvětví. 

[16] 

Po této části by měla následovat analýza účetních výkazŧ. Účetní výkazy existují tři, a jsou 

jimi rozvaha, výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka a CF – výkaz cash flow, který zachycuje 

peněţní toky ve firmě. Tato analýza je velmi významná a podnik by neměl její tvorbu nijak 

podcenit. 
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Nakonec se zhodnotí všechny sloţky finanční rovnováhy, tedy ukazatele rentability, likvidity, 

ukazatele zadluţenosti, aktivity a ukazatele kapitálových trhŧ. Je pouze třeba zvolit ty správné 

ukazatele a následně je srovnat s aktuální situací v daném odvětví. [20] 

 

1.9.1. Zdroje FA 

 

Úspěšnost finanční analýzy je závislá na kvalitě zdrojŧ, které jsou pouţity, z dŧvodu 

podchycení veškerých potřebných dat, které mohou odhalit aktuální stav finančního zdraví 

podniku. Tyto informace analytikovi zajistí právě účetní výkazy, a to jak finanční tak i 

vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy vyuţijí zejména externí uţivatelé, proto jsou 

nazývány jako externí. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně určenou formu a slouţí 

pouze k vnitřním potřebám podniku.  [24] 

 

ROZVAHA – neboli bilance, je účetní výkaz zachycující veškerý majetek podniku a zdrojŧ 

jeho krytí. Provádí se zpravidla k určitému datu, tedy k poslednímu dni roku. Rozvahu podnik 

sestavuje vţdy na začátku svého podnikání – počáteční rozvaha, v prŧběhu a ke konci činnosti 

– konečná rozvaha. Má podobu tabulky, kdy na straně jedné jsou aktiva, tedy majetek 

dlouhodobý, krátkodobý a finanční a na straně druhé jsou pasiva, tedy zdroje krytí, které 

dělíme na vlastní a cizí. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – je písemný přehled o nákladech a výnosech podniku a také o 

výsledku hospodaření za dané účetní období, který se zjišťuje právě z tohoto výkazu. 

CASH FLOW  - na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, kde se evidují náklady a výnosy firmy, 

v tomto výkazu jsou zachycovány veškeré příjmy a výdaje. Cash flow je tedy ucelený přehled 

o peněţních tocích firmy. 

 

1.9.2. Ukazatele FA 

 

Ukazateli finanční analýzy jsou poloţky výkazŧ z účetnictví a údajŧ z dalších zdrojŧ. 

Standardním členěním ukazatelŧ jsou absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Absolutní 

vycházejí z posuzování hodnot poloţek v účetních výkazech. Rozdíloví ukazatele se 
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vypočítají jako rozdíl poloţky pasiv a poloţky aktiv. Poměrové ukazatele jsou 

nejpouţívanější a vyjadřují podíl dvou poloţek. [24] 
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2.Metodicko – analytická část 

 

2.1. Metodika 

 

Analytická část se bude zabývat představením automobilového prŧmyslu v ČR a jeho 

rozvojem za posledních 10let. K tomu bude potřeba si tento prŧmysl přestavit si naše tři 

přední výrobce osobních automobilŧ. A protoţe má Česká republika velmi bohatou 

automobilovou historii, nebude od věci si jí přiblíţit. Poté bude následovat identifikace 

stávajících trţních pozic jednotlivých automobilek na základě analýzy dostupných dat, a 

konečně zhodnocení automobilového prŧmyslu a jeho významu pro hospodářství ČR. 

 

2.2. Charakteristika automobilového průmyslu 

 

Automobilový prŧmysl je pro Českou republiku nejen největším prŧmyslovým odvětvím, ale 

neustále se potvrzuje, ţe je obrovskou hybnou silou hospodářského oţivení ČR, má zásadní 

pozitivní vliv na zahraniční bilanci a tvorbu HDP. 

Oddíl 29 Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE) Výroba motorových vozidel 

(kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ – tady mŧţeme zařadit činnost automobilového 

prŧmyslu. Tento oddíl je rozdělen na tři skupiny: 

1. 29.1 - Výroba motorových vozidel a jejich motorŧ 

2. 29.2 - Výroba karosérií motorových vozidel, přívěsŧ a návěsŧ  

3. 29.3 - Výroba dílŧ a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

29.31 - Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motory 

29.32 - Výroba ostatních dílŧ a příslušenství pro motorová vozidla [36] 

      

Z výše uvedeného mŧţeme zjistit, ţe poslední skupina 29.3 je rozdělena ještě do dvou tříd. 

Celý výčet činností je dostupný na stránkách Českého statistického úřadu. 

Dlouholetá tradice výroby automobilŧ je pro Českou republiku neodmyslitelná. Vyrábělo se 

hodně a tehdejší Československo se mohlo pyšnit svým strojírenským prŧmyslem, největší 

zásluhu na tom měly Škodovy závody v Plzni a podnikatel Tomáš Baťa, který ve Zlíně zaloţil 
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v té době neobyčejně moderní továrnu na výrobu obuvi. Ve třicátých letech 20. století se 

Československo řadilo k nejrozvinutějším státŧm své doby (předstihlo nejen Rakousku a 

Maďarsko, ale např. i Itálii) V mnoha odvětvích dosahoval špičkové úrovně a to zejména díky 

výrobě zbraní, letadel (Aero), ušlechtilých ocelí (Poldi) a samozřejmě také automobilŧ (Tatra, 

Škoda). [35] 

 

Nepříliš dobře se nevyvíjela poválečná situace, kdy díky uzavřené ekonomice, nemohla být 

země konkurenceschopná. Coţ se odrazilo i na pozdější produkci. Změnu přinesl aţ listopad 

roku 1989, kdy se země následně otevřela přísunu zahraničního kapitálu a s ním také spojení 

Škody s koncernem Volkswagen Group 16. dubna 1991, která byla pro automobilový prŧmysl 

u nás zlomová. Do té doby se automobily u nás vyráběly s určitým technologickým skluzem, 

který se po spojení s koncernem VW Group záhy podařilo dohnat. Dnes Škoda a.s. úspěšně 

prodává na světových trzích, má svou vlastní vysokou školu a také učiliště, vozy Škoda se 

také účastní rŧzných automobilových soutěţí (např. rallye se závodním speciálem Škoda 

S2000 se kterou v současné době jezdí dvojice Tarabus&Trunkát). O kvalitě vyráběných 

automobilŧ jistě svědčí i fakt, ţe 13.července 2006 vyjel z linky desetimiliontý vŧz v historii 

značky. A například i to ţe v roce 2009 byl vŧz Škoda Superb vyhlašen prestiţním 

automagazínem Top Gear jako luxusní auto roku a Škoda Yeti vyhlášena jako rodinné auto 

roku. Od spojení Škody s koncernem VW uplnulo uţ 23let, za tu dobu došlo k výraznému 

posunu, jak na straně pouţitých technologií, rŧstu objemu výroby a budování dalších 

výrobních prostor, ale i díky zahraničním investorŧm, kteří se rozhodli v České republice 

investovat  své prostředky vybudovali tady své závody na výrobu automobilŧ jako je 

Nošovická automobilka Hyudai a také TPCA Kolín. [38]  

 

Výrazné umístění má automobilový prŧmysl i v zahraničním obchodě. V roce 2012 bylo ve 

světě vyrobeno, podle předběţných výsledkŧ OICA
1
 , 84,14 mil. vozidel, coţ je o 5,33 % více 

neţ v roce 2011. Ve výrobě osobních automobilŧ je ČR na 13. místě ve světě, přes 80% 

celkové produkce automobilového prŧmyslu jde do zahraničí, takţe jej mŧţeme nazvat 

exportním. Vývoz je orientován především na evropský trh, nicméně v posledních letech roste 

export i do zemí které nejsou součástí Evropské unie, např. Čína, Indie (zde má Škoda i svŧj 

                                                 
1
  OICA – Mezinárodní organizace výrobcŧ automobilŧ 
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výrobní závod). Vyrábí auta také v Rusku, na Slovensku, na Ukrajině a v Kazachstánu. 

Protoţe trh se postupným překonáváním jazykových a kulturních barier formuje a určitě 

pomáhá firmám diverzifikovat rizika spojená s podnikáním v automobilovém prŧmyslu. Uţ 

jen tím ţe jakékoliv turbulence na evropském trhu mohou být vyváţeny trhem asijským. [32] 

 

„Osobních automobilů bylo vyrobeno celkem 63,07 milionu ks, což je o 5,30 % více než 

v roce 2011. Největším světovým producentem je Čína s 15,52 miliony vyrobenými vozidly 

(nárůst o 7,17 %), na druhém místě následuje Japonsko s 8,55 mil. ks (+ 19,50 %) a třetí 

Německo s 5,31 mil. ks (pokles výroby o 8,23 %). Česká republika se v žebříčku výrobců 

osobních automobilů zařadila s výrobou 1,17 mil. ks na 13. místo ve světě. V zemích Evropské 

unie (EU 27) bylo vyrobeno 21,31 % z celosvětové produkce osobních automobilů (13,44 mil. 

ks), v Číně to bylo 24,61 % (15,52 mil. ks) a v zemích NAFTA (USA, Kanada a Mexiko) pak 

11,03 % (6,96 mil. ks). Lehkých užitkových vozidel bylo v roce 2012 vyrobeno celkem 16,99 

mil. ks (nárůst oproti roku 2011 o 8,71 %), produkce nákladních automobilů (včetně tahačů) 

dosáhla hodnoty 3,74 mil. ks (pokles o 6,59 %) a výroba autobusů poklesla o 2,16 % na 

0,34 mil. ks.“. [32] 

 

 K tomu nutno doplnit, ţe v číslech o výrobě nákladních automobilŧ a autobusŧ nejsou 

zahrnuty údaje za Německo, Francii a Švédsko. Tyto tři země od roku 2011 údaje o výrobě 

vozidel těchto kategorií neposkytují.  
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Graf č. 1 [59] 

 

 
 

 

Mimo většího podílu na tvorbě HDP má automobilový prŧmysl u nás i řadu dalších pozitiv. 

Pomineme-li fakt ţe výroba vozidel je dnes uţ v mnohých případech z 90% automatizovaná, 

stále zaměstnává více neţ 250 000 lidí, coţ rozhodně není zanedbatelné číslo, je však třeba 

mít na paměti je zaměstnancŧ, kteří pracují pro naše tři největší automobilky je asi 30 000. 

Zbytek pracuje v rŧzných odvětvích, které s výrobou vozidel souvisí. [35], [44], [33] 

 

2.2. Formování trhu s automobily v České republice 

 

Nebude na škodu, přiblíţit si historii, aby byl lépe pochopen rozvoj, zejména v posledních 

deseti letech. První sériově vyráběný automobil, který v roce 1897 sjel z výrobní linky, měla 

na svědomí Kopřivnická vozovna, jejíţ vznik se datuje okolo roku 1890. Jmenoval se 

Prësident - na počest prezidenta rakouského autoklubu. Na začátku dvacátého století se par 

začínají tvořit další významní prŧkopníci, Laurin&Klement z Mladé Boleslavi (poté Škoda), 

následovali Praga, Walter, RAF z Liberce, ta se ovšem v roce 1913 dostala do špatné finanční 

situace, jelikoţ neudrţela tempo, jaké nasadila konkurence, a proto ji mladoboleslavská 

automobilka odkoupila. Co se týče vývozu automobilŧ tak kolem roku 1915 uţ byla česká 

Výroba osobních automobilů 2012 a 2011 (16 zemí s nejvyšší výrobou)
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vozidla vyváţena do několika kontinentŧ, konkrétně do pěti. Vyváţet do zemí jako je Itálie, 

Francie, Velká Británie, Německo, Srbsko, Mexiko, Argentina, Egypt, Austrálie, nebo 

Japonsko se dnes zdá neuvěřitelné. S první světovou válkou byla výroba vozidel sníţena a 

některých případŧ dokonce zavřena a továrny se začali soustředit a výrobu zbraní. Zde je 

moţná dobré zmínit fakt, ţe výroba vozidel se u nás pohybovala okolo 10 000 za rok. [22] 

 

Zavedení tzv. daně z přepychu po skončení války, mohlo být příčinou toho, ţe se dosavadní 

výrobci se z trhu začali stahovat díky nepříznivým cenám pro koncového zákazníka. Daň v té 

době byla 15%. Někteří výrobci však nezačínali hned s výrobou vozidel, ale touto činností se 

zabývali jen okrajově, např. vedle produkce spojené s ţelezniční dopravou, motocyklŧ, 

leteckého prŧmyslu, či výroby zbraní. V roce 1939 pak ještě, pravděpodobně díky těmto 

okolnostem, bylo vydáno nařízení, které omezovalo jízdu motorovými vozidly s výjimkou 

zvláštního povolení z dŧvodu všeobecného zájmu veřejnosti. Skončila druhá světová válka a 

přišlo znárodnění. Z velkých podnikŧ se staly podniky národní a s nimi byla vytvořena i 

centralizace řízení. Znamenalo to tedy, ţe automobilový prŧmysl byl v té době řízen 

direktivně. Výroba vozidel a náhradních dílŧ, jejich prodej – to vše bylo soustředěno právě do 

národních podnikŧ. Vznikla i řada nových podnikŧ, některé z nich jsou ještě dnes známy, 

např.: PAL (příslušenství automobilŧ a letadel), sloučení výroby pneumatik pod značkou 

BARUM (Baťa, Rubena, Matador), Mototechna atd. V roce 1967 připadalo jeden osobní 

automobil na 27 obyvatel. [22] 

 

Po roce 1989, konkrétně 27.června dochází za účelem rozvoje automobilového prŧmyslu a 

zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobkŧ k zaloţení Sdruţení organizací 

automobilového prŧmyslu mezi které patřil například i Novojičínský AUTOPAL s.p. [55] 

 

Sdruţení automobilového prŧmyslu (SAP) hájí v současné době zájmy 147 výrobcŧ vozidel, 

výrobcŧ skupin a dílŧ vozidel a dalších subjektŧ autoprŧmyslu České republiky. Je aktivním 

členem Svazu prŧmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a dalších tuzemských 

organizací a institucí. V zahraničí prosazuje zájmy svých členŧ v mezinárodních organizacích 

ACEA, ACEM a ODETTE. Firmy zapojené do činnosti sdruţení vytvářejí 20 % prŧmyslové 

výroby a exportu ČR a zaměstnávají více neţ 110 000 pracovníkŧ. [35] 

Současné statistické údaje poskytnuté Sdruţením automobilového prŧmyslu uvádí, ţe 1 

osobní automobil vychází v prŧměru na 2,5 obyvatele. V Praze pak 1,82 a v Ostravě 2,62 
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obyvatel obdobě je tomu i v Moravskoslezském kraji. Prŧměrný věk automobilŧ je přitom 

skoro 15 let. [53] 

V roce 2006 překročil počet v ČR registrovaných osobních automobilŧ hranici čtyř 

milionŧ. 

 

2.3. Rozvoj automobilového průmyslu v ČR 

 

Na našem trhu v současné době pŧsobí tři hlavní výrobci automobilŧ. Jsou jimi Škoda auto, 

a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, jako druhý v pořadí zde otevřel výrobu minivozŧ je joint-

venture Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. (TPCA) jeţ se usadila v Kolíně, a 

opomenuta nesmí být ani automobilka která je díky své firemní strategii den ode dne 

konkurenceschopnější a to i přesto ţe je ze dvou výše zmíněných automobilek nejmladší Hyundai 

Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) z Nošovic. Dále je u nás ještě jeden výrobce 

automobilŧ značky KAIPAN, který se zaměřuje především na sportovní vozy a jeho produkce 

nepřesahuje 100 vozidel za rok.   

 

Pro automobilku Škoda jsou charakteristická tři resp. čtyři města, ve kterých má firma 

rozmístěny své výrobní závody. Je to Mladá Boleslav (zde se vyrábí modely Rapid, Octavia, 

Fabia) Výrobní program mladoboleslavského závodu dnes tvoří modely řad Rapid Fabia a 

Octavia, zdejší motorárna dokonce dodává moderní přeplňované motory 1,2 TSI do celého 

koncernu Volkswagen. [38] 

 

V Mladé Boleslavi pracuje většina ze zaměstnancŧ společnosti ŠKODA a jejich počet se v 

současné době blíţí hranici 20 000 lidí. Kromě samotné výroby zde sídlí i vedení společnosti, 

oddělení vývoje a designu a také vzdělávací zařízení společnosti – střední škola a vysoká 

škola, umístěná ve vzdělávacím centru Na Karmeli. Na návštěvníky a fanoušky značky 

ŠKODA čeká v Mladé Boleslavi také firemní muzeum.(Mladá Boleslav, 2013) Vrchlabí, kde 

se v současnosti na výrobní lince montují modely Roomster a Praktik. A na začátku roku 

2013 zde začala výroba moderní sedmistupňové, dvouspojkové automatické převodovky 



30 

 

DSG. Denní produkce těchto převodovek má dosáhnout 600 kusŧ a bude distribuována do 

většiny značek koncernu. [39] 

  

Třetím městem charakteristikým pro Škoda auto a.s. jsou Kvasiny, zde se vyrábí vozy 

modelové řady Superb a Yeti. V současné době pracují v Kvasinách přes tři tisíce 

zaměstnancŧ, kteří v osmnáctistěnném provozu (šest dní v týdnu) vyrobí více neţ 140 000 

automobilŧ ročně. Kvŧli neustále se zvyšujícímu objemu výroby se však v brzké době plánuje 

rozšíření výrobních kapacit. To by mělo do regionu přinést přinejmenším 5 000 nových 

pracovních míst a umoţnit zvýšení produkce na více neţ 200 000 vozŧ ročně. [54], [37] 

 

Nejmenší model z výrobního portfolia automobilky Škoda má název Citigo a vyrábí se na 

Slovensku v Bratislavě ve výrobním závodě Volkswagen Slovakia, který má určitou 

zvláštnost – lanovku postavenou na rovině, na které se však nevozí lidé, ale automobily. 

"Kdyţ se před lety rozhodovalo, jak se budou vyrobená auta z výrobních hal závodu převáţet 

přes jiţ existující ţelezniční trať na testovací dráhu, byly ve hře dvě varianty - buď tunel, nebo 

lanovka. Nakonec zvítězila lanovka." uvedl mluvčí závodu VW Slovakia Vladimír Machalík. 

[56] 

 

Obr. č. 8  Lanová dráha  [52]  
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Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), která má v České republice postaven jeden 

výrobní závod, je joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën 

postavený v roce 2002 v prŧmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 

2005 a jiţ v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity 300 000 vozŧ. V TPCA v 

současné době pracuje 2 400 zaměstnancŧ. Aţ na rok 2005, kdy TPCA ţačala s komerční 

výrobou automobilŧ, dosahuje ročních trţeb kolem 50 mld. Trţby byla v jednotlivých letech 

následující. [44] 

A to díky výrobě vozŧ Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1. Denně jich závod 

vyprodukuje 1000 v poměru 1/3 Toyota Aygo, 1/3 Peugeot 107 a 1/3 Citroën C1. Tact-time je 

pak 70 sekund. Automobilka je z 99% orientovaná na export vozŧ do zahraničí, je však velmi 

dŧleţité zmínit, ţe zásobování je z 80 % objemu dílŧ z ČR. [42] 

Tab. č.1 [44] 

 

  

 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), která byla zaloţena 7. 7. 2006,  

sídlí na ploše o rozloze 200 hektarŧ v prŧmyslové zóně Nošovice. Celkový objem investice 

činí 1,12 mld. EUR. Výstavba závodu proběhla v rekordním čase - od vztyčení prvního pilíře 

v dubnu 2007 k dostavbě uběhlo pouhých 18 měsícŧ. Při výstavbě závodu byl od samého 

počátku kladen velký dŧraz na ohleduplnost vŧči ţivotnímu prostředí. Vzrostlé stromy v 

areálu nebyly vykáceny, ale přemístěny na místo, kde se o ně staral tým zahradníkŧ, a po 

výstavbě byly přemístěny zpět do areálu. Zachráněno tak bylo přes 1 100 stromŧ. Jedná se o 

Rok Tržby

2005 18 mld.Kč

2006 49,4 mld. Kč

2007 51,3 mld. Kč

2008 49 mld. Kč

2009 51,8 mld. Kč

2010 44 mld. Kč

2011 39,7mld. Kč

2012 34,158 mld Kč

Graf č.2      Tržby v letech 2005-2012 [44] 
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první výrobní závod Hyundai v Evropě. Další tři závody má Hyundai v Koreji a Číně, po 

dvou v Indii a po jednom v USA, Turecku, Rusku a v Brazílii. Nošovický závod je odbornou 

veřejností povaţován za nejmodernější automobilku v Evropě. Základní části výroby v 

HMMC tvoří lisovna, svařovna, lakovna, finální montáţní a výroba převodovek. V HMMC v 

současné době pracuje téměř 3 500 zaměstnancŧ, z nichţ 96 % jsou občané České republiky, 

převáţně Moravskoslezského kraje. [34] 

 

Tab. č. 2 Vyráběné modely [34] 

 

  

Všechny modely, vyráběné v závodě HMMC, byly vyvinuty speciálně pro evropský trh v 

Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu a odpovídají vysokým poţadavkŧm 

zdejších zákazníkŧ na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design.  

Výrobní kapacita činí 300 000 aut ročně v třísměnném provozu. Výroba je dále soustředěna 

na převodovky, které HMMC dodává i pro sesterský závod Kia v Ţilině a HMMR v 

Rusku.V současné době prodeje firmám tvoří asi 40 % celkového odbytu. Společnost 

Hyundai by se chtěla v dohledné době dostat na 50 %. Dalším cílem pak je dostat se i do 

vozových parkŧ státních institucí. [34] 

 „Hyundai je silný český výrobce s kvalitními vozy za dobré peníze a má tak dobré 

předpoklady uspět v tendrech státních úřadů, které utrácejí peníze daňových poplatníků“ [40] 

Hyundai i30 hatchback listopad 2008 – prosinec 2011 (ukončení výroby) 

Hyundai i30 cw únor 2009 – květen 2012 

Kia Venga 
září 2009 – květen 2011 (přesun výroby do KIA 

Slovakia) 

Hyundai ix20 říjen 2010 – dosud 

Hyundai ix35 červenec 2011 – dosud 

Nový Hyundai i30 

hatchback 
leden 2012 – dosud 

Nový Hyundai i30 kombi červen 2012 – dosud 

Nový Hyundai i30 

třídveřová verze 
listopad 2012 – dosud 
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Na našem území stále pŧsobí i výrobci nákladních vozidel, jsou jimi TATRA, a.s. a AVIA 

Ashok Leyland Motors, s. r. o. TATRA, a.s. je třetí nejstarší automobilka světa se sídlem 

v Kopřivnici, která vyrábí nákladní vozidla, je velmi ceněna pro svoji konstrukci podvozku, 

která dosud nebyla nikým napodobena. Nabízí sedm modelových řad, z nichţ 3 jsou pro 

veřejnou přepravu a 4 modelové řady jsou pro armádní účely. V ČR má dvě dceřiné 

společnosti – slévárnu Tafonco a.s., která dodává odlitky a kovárnu Taforce a.s., která 

zajišťuje dodávky výkovkŧ Mezi její zákazníky patří Rusko, bývalé země SNS, Izrael, Indie, 

země arabského poloostrova, Austrálie, USA a Evropa. U nás na domácím trhu mezi přední 

zákazníky patří Armáda České republiky. Značka TATRA je také velmi dobře známá v rallye 

Dakar, kde musí vozidla odolat náročným podmínkám a konstruktéři zde mají šanci své vozy 

pořádně otestovat. [41] 

Druhým výrobcem nákladních vozidel je společnost AVIA Ashok Leyland Motors, s. r. o. 

s jedním výrobním závodem v Praze. V roce 2011 vyrobila 479 vozŧ. Rekordní však pro 

AVII byl rok 2012, kdy prodala neuvěřitelných 1003 vozŧ. AVIA má dceřiné společnosti ve 

Velké Británii a v Rusku a ovládá ji indická společnost Ashol Leyland Motors, s. r. o., Ashley 

Holding Limited a Ashley Investments Limited. U nákladních vozidel vzrostla výroba v 

souhrnu o 12 procent na 1454 aut především rŧstem produkce ve společnosti Avia Ashok 

Leyland Motors. Proti roku 2011 zvýšila Avia výrobu o 60 procent. [42] 

 

V České republice, jsou vyráběny také autobusy Iveco Czech republic, a. s. se sídlem ve 

Vysokém Mýtě (dříve Karosa), součást skupiny Irisbus Iveco Group, Tento závod vyrobil v r. 

2012 2980 ks autobusŧ s trţbami 11,4 miliardy korun. Potom SOR Libchavy, s. r. o., 

společnost vyrábí trolejbusy, autobusy pohaněné elektrickým motorem a hybridní autobusy a 

jako poslední společnost EKOBUS, a. s. z Prahy a  výrobou v České Lípě, kde vyrábí 

ekobusy s pohonem na plyn. [43] 

 

2.3.1. Dopad světové hospodářské krize na automobilový průmysl 

  

Světová hospodářská krize se nevyhnula ani ČR. Ve druhém pololetí roku 2008, se začínají 

projevovat dopady ekonomické recese, po dlouhé době byl zaznamenán celkový pokles 
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produkce a exportu. Přesto bylo v tomto roce v ČR vyrobeno rekordních 948 128 motorových 

vozidel koncem roku zahájena výroba osobních automobilŧ v HMMC Nošovice.  

Recese v automobilovém prŧmyslu v roce 2009 měla za následek propuštění více neţ 19 000 

pracovníkŧ, z toho 11 000 kmenových zaměstnancŧ a 8000 agenturních pracovníkŧ. Dopady 

mohly být ale mnohem vyšší, nebýt zavedení šrotovného, které zejména tuzemským 

podnikŧm velmi pomohlo, dopady hospodářské krize by mohly dosáhnout větších rozměrŧ. 

V roce 2010 se trh stabilizoval, došlo opět k nabírání lidí a produkce výroby začala stoupat, 

kdyţ trţby klesly. [45] 

2.4. Tržní pozice jednotlivých výrobců osobních automobilů  

 

Trţní pozice jednotlivých výrobcŧ automobilŧ závisí na ekonomické sutuaci podniku, 

politické situace v zemi kde podnik vyrábí a prodává. Trţní podíl se dá zvýšit tím, ţe 

nabízený výrobek bude konkurenceschopnější a to jak cenově, např. trvalá snaha na sniţování 

výrobních nákladŧ, třeba za pomoci modernějších výrobních linek, tak aby byla výroba co 

nejefektivnější. Inovace také napomáhá v nemalé míře zvyšovat konkurencechopnost jak díky 

inovacím co se týká výroba, tak třeba i konečného produktu, aby se pro zákazníka stal 

aktraktivnějším, coţ mŧţe být například parkovací asistent, vestavěné autorádio s navigací, 

nebo vyhřívané sedačky ideálně v základní výbavě atd. Zkrátka podnikŧm se vyplatí 

pozorování všech modních trendŧ, uţitné hodnotu produktu nebo dnes čím dál větší 

ekologizaci v rámci sniţování emisních limitŧ. 

 

„Výroba osobních aut v Česku loni poklesla o 1,7 procenta na 1,174 milionu vozů. Po 

rekordním roce 2011 je to druhý nejlepší výsledek od vzniku Česka i Československa a první 

pokles od roku 2003. Proti roku 2010 byla výroba v roce 2012 vyšší o 9,5 procenta a za deset 

let se produkce zvýšila více než 1,6 krát. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu“. [25] 

 

Vývoj v jednotlivých tuzemských automobilkách byl podle ředitele sdruţení Antonína Šípka 

„v uplynulém roce rozdílný, což se projevilo i na změně jejich podílu. Zatímco Škoda si 

udržela podíl téměř 56 procent, nošovická Hyundai díky růstu produkce posílila o téměř pět 

procentních bodů na 26 procent, naopak podíl TPCA klesl o čtyři procentní body na 18 

procent“. [32] 
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     Graf č.3 Výroba motorových vozidel v Česku [46] 

     

Celkem bylo v Česku vyrobeno 1,181 motorových vozidel a automobilový prŧmysl u nás 

prokázal i ve sloţitých podmínkách roku 2012 svou konkurenční schopnost. Pokles celkové 

výroby vozidel oproti rekordnímu roku 2011 pouze o 1,6 procenta je moţno v současné 

situaci na evropských trzích povaţovat za úspěch. Výroba autobusŧ se sníţila o téměř 

desetinu na 3217 vozidel, coţ je třetí nejlepší výsledek v historii. Iveco zvýšilo podíl o dva 

body na téměř 86 procent, SOR naopak ztratil a měl podíl 13 procent. [57],[37] 

 

Evropský trh osobních automobilŧ i nákladních vozidel poklesl v roce 2012 o více neţ 7% a 

výhledy pro rok 2013 nejsou příliš optimistické, je logické, ţe letošní čísla o výrobě vozidel v 

ČR budou do jisté míry ovlivněna vývojem prodejŧ, především na trzích jednotlivých 

evropských zemí. Celková hospodářská situace v Evropě má dopad i na další prŧmyslové 

obory, takţe domácí automobilový prŧmysl se bude i nadále podílet zhruba 20 procenty na 

prŧmyslové produkci i exportu ČR. [49] 

 

V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2013 vyrobeno celkem 286 752 ks motorových vozidel, 

coţ oproti stejnému období roku 2012 představuje v souhrnu pokles výroby o 18,16%. [54] 
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Osobních automobilŧ bylo vyrobeno celkem 285 715 ks. Při porovnání údajŧ za 1. čtvrtletí 

rokŧ 2013 a 2012 byl zaznamenán relativně vysoký pokles výroby, o 18,14 %. Porovnání 

mezi 1. čtvrtletím roku 2013 a 2012 je však do značné míry ovlivněno tím, ţe vývoj v počátku 

roku 2012 signalizoval pokračující rŧst produkce. Za 1. čtvrtletí roku 2012 bylo ve srovnání s 

rokem 2011 dosaţeno nárŧstu výroby o 13,70 %. V prŧběhu roku 2012 se však pozitivní trend 

výrazně změnil a za celý rok 2012 došlo v porovnání s rokem 2011 k poklesu výroby. [47]              

   

 

V roce 2011, ve kterém bylo dosaţeno nejvyšší výroby osobních automobilŧ v historii, bylo 

za 1. čtvrtletí vyrobeno 306 979 osobních automobilŧ. Oproti stejnému období roku 2011 

došlo tedy v roce 2013 ke sníţení produkce o 6,93 %. 
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Grafč.4 Auta v Česku    [48] 

K poklesu produkce mezi roky 2013 a 2012 došlo u všech tří automobilek (ŠKODA Auto, 

HMMC Nošovice a TPCA Kolín). Jejich podíly na celkové produkci se však oproti konci 

roku 2012 změnily jen nepatrně.  Podíl ŠKODA Auto na celkové výrobě osobních automobilŧ 

v ČR činí 54,80 % (za rok 2012 to bylo 55,89 %), u HMMC Nošovice je to 26,62 % (za 

minulý rok 25,81 %) a podíl TPCA Kolín činí 18,58 % (vloni 18,30 %). 

 

K relativně vysokému poklesu došlo u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno 

o  55,77 % méně neţ za 1. čtvrtletí loňského roku.  Celkem byla vykázána výroba 157 ks 

nákladních automobilŧ. Vysoký nárŧst výroby přitom zaznamenala firma TATRA a.s. (od 
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5.4.2013 je oficiální název TATRA TRUCKS a.s.), ve které bylo vyrobeno 2,5x více vozidel 

neţ ve stejném období roku 2012. Dále bylo v ČR vyrobeno 568 autobusŧ (pokles o 8,68 %) a 

312 ks motocyklŧ (pokles o 16,58 %).“ [32] 

 

2.4.1. Složení českého trhu osobních vozidel podle jednotlivých tříd 

 

Od roku 2002 se trh osobních vozidel rozděluje do tříd (dle vzoru JATO). Struktura prodejŧ 

dle tohoto dělení za aktuální období 2012 je uvedena v následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Složení českého trhu osobních vozidel podle jednotlivých tříd [35] 

 

„Za leden až březen 2013 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 36 453 ks nových 

osobních automobilů (kategorie M1). Oproti lednu až březnu 2012 je to o 16,26 % (o 7 076 ks 

méně). Nejprodávanější značkou na českém trhu zůstává trvale domácí ŠKODA 10 558 ks 
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(podíl 28,96 %), s odstupem následují značky VOLKSWAGEN 3 864 ks (10,60 %), HYUNDAI 

3 581 ks (9,82%), FORD 1 854 ks (5,09 %) a PEUGEOT 1 647 ks (4,52 %). Z produkce 

HMMC Nošovice a TPCA Kolín bylo v ČR prvně zaregistrováno 2 291 a 202 ks osobních 

automobilů. V lednu až březnu 2013 bylo poprvé zaregistrováno 27 608 ks ojetých osobních 

automobilů (jedná se o automobily z dovozu). Oproti  roku 2012 zde byl zaznamenán pokles 

registrací o 5,11 % (to je o 1 488 ojetin méně). Podíl prvních registrací ojetých osobních 

automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR dosáhl v souhrnu 

za leden až březen 2013 na hodnotu 43,10 % (v roce 2012 to bylo 40,06 %)“. [53] 

 

2.5 SWOT analýza automobilového průmyslu v ČR 

 

Tato část má za úkol podat ucelený přehled z analýzy automobilového prŧmyslu v ČR. Pro 

lepší orientaci je vyuţita právě SWOT analýza, sloţené za čtyř mnoţin (silné a slabé stránky, 

příleţitosti a ohroţení). Kde nejprve budou tyto mnoţiny okomentovány a poté shrnuty do 

tabulky. 

2.5.1. Silné stránky 

 

Automobilový prŧmysl má v České republice vybudovanou více neţ 110-letá tradici, z čehoţ 

vyplývá, ţe je zde patřičné zázemí. To velmi napomáhá zajišťování dodavatelŧ i odběratelŧ 

v případě automobilek samotných či firem vyrábějící komponenty, která s automobilismem 

souvisí. Další dominantou je pak zázemí pro vědu a výzkum, díky čemuţ je moţné neustále 

zvyšovat konkurenceschopnost, zvláště pak silnému inovačnímu potenciálu pracovníkŧ, kde 

nechybí ani velký potenciál pro vědu a výzkum, který v ČR nechybí, zejména u automobilky 

ŠKODA a.s. Od ostatních zemí se pak české automobilky odlišují také tím, ţe se zde auta 

pouze nemontují, ale je zde vyvinutá plnohodnotná výroba od návrhu samotného, přes 

kompletování, aţ po samotné testování, export a prodej vozidel. S tím pak souvisí i atraktivita 

trhu a jako přidanou hodnotu mŧţeme připočíst také to, ţe nám zde výrobci nechávají se 

know-how. Mezi silné stránky mŧţe patřit i to, ţe v očích zahraničních zákazníkŧ čí investorŧ 

pŧsobí Česká republika jako velmi dŧvěryhodný partner. Mezi silné stránky patří také 

strategická poloha České republiky ve střední Evropě – relativně snadný přístup na trh EU 
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s 500 000 000 spotřebitelŧ. Svou roli hraje také víceméně stabilní podnikatelské prostředí a 

členství v EU a NATO.¨ 

 

2.5.2. Slabé stránky 

 

Mezi slabé stránky mŧţeme řadit například velkou dominanci výroby osobních vozidel nad 

nákladními, nebo autobusy. Infrastruktura také není v nejlepší kondici, ať uţ počítáme 

nedokončené dálnice, nebo dálniční úseky a silnice v dezolátních stavech, coţ mŧţe značně 

ztěţovat transport mezi výrobními závody či dopravu ke konečným zákazníkŧm. Čím dál 

větší tlaky jsou pak i na sniţování emisí Co2, díky kterému jsou města zatěţována smogem a 

hlukem. Jistá dominance automobilového prŧmyslu mŧţe být také povaţována za slabou 

stránku, kvŧli nedostatečné diverzifikaci mezi ostatní prŧmyslová odvětví. Sníţení poptávky 

po osobních automobilech mŧţe vyvolat a vyvolá pokles výroby, který se bude jen velmi 

těţko kompenzovat jinými zdroji. Zcela jistě to zpŧsobí zvýšení nezaměstnanosti, pokles 

hrubého domácího produktu a zhoršení platební bilance země. 

 

2.5.3 Příležitosti 

 

Zde mŧţeme zařadit vysokou úroveň vzdělání a spolupráci s vysokými školami, zejména 

technického směru. To přináší kvalifikovanou pracovní sílu a je zde vybudován celkem dobrý 

přístup k absolventŧm, který je ovšem potřeba dál prohlubovat jak na straně automobilových 

společnost tak škol samotných. Příleţitostí také mŧţe být investiční podpora, která pokrývá aţ 

60% uznatelných nákladŧ, pomocí transparentního systému investičních pobídek. 

 

2.5.4. Ohrožení 

 

Jako ohroţení mohou být vnímány zahraniční ekonomiky, protoţe automobilový prŧmysl je 

do značné míry orientován na export, coţ v případě propadŧ těchto ekonomik vyvolá propad 

ekonomiky v tuzemsku. Moţný je také přesun výroby dál na východ za účelem sniţování 

nákladŧ, protoţe automobilky u nás vlastní převáţně zahraniční podniky.  
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Tabulka 3.: SWOT analýza automobilového odvětví, vlastní zpracování 

Silné stránky 

Dlouholeté tradice automobilového prŧmyslu 

Velká koncentrace dodavatelských firem 

Ucelená výroba automobilŧ 

Dobré jméno v zahraničí 

Geografická poloha ČR 

Slabé stránky 

Velká orientace na výrobu osobních 

automobilu 

Infrastruktura 

Nízká diverzifikace rizika  

Příležitosti 

Investiční pobídky vlády ČR 

Spolupráce s vysokými školami, podpora 

výzkumu a vývoje 

Ohrožení 

Závislost na zahraničních trzích 

Silná orientace na export s vlivem na 

tuzemskou ekonomiku 

Přísnější emisní limity 

 

 

3. Význam automobilového průmyslu pro hospodářství v ČR 

  

Tato kapitola by měla zhodnotit význam automobilového prŧmyslu z celkového pohledu na 

hospodářství v České republice.  

 

Z historického pohledu má prŧmyslová výroba u nás hluboké kořeny. Jiţ za existence 

Rakouska-Uherska, byly České země jakýmsi prŧmyslovým zázemím, kde bylo soustředěno 

přes 70% veškeré prŧmyslové výroby. Se vznikem ČSR se tehdejší prŧmysl mohl řadit mezi 

nejvyspělejší na světě.  I dnes tvoří prŧmysl významné odvětví naší ekonomiky. Činí celých 

35% českého hospodářství (sluţby tvoří 62,3%, zemědělství pak 2.8%) zaměstnává přes 40 % 

všech ekonomicky aktivních obyvatel země. Strojírenský prŧmysl patří v České republice k 

nejtradičnějším prŧmyslovým odvětvím. Jeho nejdŧleţitější součástí v ČR je automobilový 

prŧmysl, který se také výrazně podílí na exportu země. [49] 
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„Mezi hlavní pilíře českého průmyslu patří průmysl strojírenský, hutnický, chemický a 

potravinářský. Dalšími významnými složkami je průmysl energetický, stavební a spotřební“. 

[49] 

Mezi nejvýznamnější automobilové firmy u nás patří výrobci osobních automobilu (Škoda 

Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín, Hyundai Nošovice), výrobci nákladních automobilŧ 

(Tatra Kopřivnice, Daewoo Avia Praha) a výrobci autobusŧ (Iveco-Karosa Vysoké Mýto, 

SOR Libchavy). 

Jak je patrné z grafu č. 6, český automobilový prŧmysl také zaměstnává bezmála 110 000 

kmenových zaměstnancŧ, coţ je o 0,53% více neţ v roce 2011. Prŧměrná mzda vzrostla ve 

srovnání s rokem 2011 skoro o 4% konkrétně tedy na 30 385 Kč. 

 

Graf 6. Vývoj počtu pracovníků ve firmách SAP [35] 

 

Automobilový prŧmysl v ČR však není jen o našich předních třech automobilkách, vyrábějící 

osobní vozy. Je na něm závislá spousta dodavatelských firem, které jsou na našem území 

velmi respektované a ceněné pro špičkovou kvalitu a kterých je na našem území opravdu 
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mnoho. Výroba náhradních dílŧ a součástek pro automobily tvoří téměř polovinu celkových 

trţeb automobilového prŧmyslu. 

Tyto firmy vyrábí: světla, airbagy, těsnění, pneumatiky, brzdové obloţení, skla, motory, 

výfukové systémy spolu s filtry, elektroniku a čidla, pneumatiky, palivové systémy a další. 

Mezi nejznámější u nás bezesporu patří TRW, kde se dříve dělali brzdové systémy a dnes 

vyrábí elektronické součástky, např. čidla teploty vody, nebo otočné spínače na světla, a rŧzné 

další plastové spínače. V ČR má firma TRW několik poboček. Další známe firmy jsou - 

BOSH, která vyrábí motorové součásti, rozvodové řemeny, čerpadla a filtry. Jsou tady i 

výrobci pneumatik - Continental Automotive Czech, s. r. o., Barum Continental a nesmí 

chybět ani společnost Mitas, která se specializuje na výrobu pneumatik pro nákladní automobily a 

stavební stroje. 

 

Evropské sdruţení výrobcŧ automobilŧ ACEA uvádí, ţe: „Automobilový průmysl tvoří páteř 

ekonomiky zemí Evropské unie“. [52] 

 

Pro Českou republiku je automobilový prŧmysl klíčovým odvětvím. Vytváří pětinu 

prŧmyslové výroby a exportu ČR, coţ rozhodně není zanedbatelné mnoţství. V loňském roce 

bylo vyrobeno 1,2 miliónu silničních vozidel. To řadí ČR k vysoce respektovaným globálním 

hráčŧm.  

Význam automobilového prŧmyslu pro hospodářství v ČR zásadní. Ekonomika České 

republiky není v dobré kondici. Za uplynulý rok 2012 došlo k propadu o 1,1 %. Ani za 

poslední čtvrtletí 2012 nedošlo k oţivení a meziroční propad činil 1,7 %, oproti 3. kvartálu se 

HDP sníţil o 0,2 %. Přestoţe automobilky hlásili rekordní prodeje. Dle ČSÚ šlo o předběţné 

výsledky očištěné o sezonní a cenové vlivy a počet pracovních dní. Pakliţe se nedaří 

prŧmyslu a slábne poptávka ze zahraničí, je ekonomika ohroţena. Česko je navíc stále 

propojeno s EU, a protoţe se nevede nejlépe ani našim evropským partnerŧm, recese 

pokračuje. Z prŧmyslových odvětví je pro ČR nejdŧleţitější výroba automobilŧ, o které je 

zvláště v Evropě stále menší zájem. [51] 

Podle České Národní Banky se v predikci očekává pokles HDP na rok 2013 o 0,3 %. Za 

loňský rok očekává propad ekonomiky o 1 % a rŧst očekává aţ v roce 2014 o 2,1 %. [50] 
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Závěr 

 

Tématem této diplomové páce je „Strategická analýza automobilového prŧmyslu v ČR“, 

přičemţ je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické časti, popisuje 

strategickou analýzu spolu s nástroji, které se pro její vypracování pouţívají. Je velice sloţité 

určit ten nejlepší správný ukazatel, tímto je třeba počítat a je zde třeba uvést, ţe takto 

vypracovaná analýza poukazuje na jedno z řešení, která jsou moţná. Umoţňuje najít silné a 

slabé stránky, příleţitosti a ohroţení. 

Metodologicko-analytická část se pak zaměřuje na český automobilový prŧmysl, analýzu tří 

hlavních výrobcŧ osobních automobilŧ u nás. Určuje jejich trţní pozici a zabývá se i 

významem automobilového prŧmyslu pro hospodaření ČR. 

Cílem této práce je podání uceleného přehledu o automobilovém prŧmyslu v ČR, popisu tři 

největších výrobcích osobních vozŧ u nás, a rozebrání přínosu pro hospodářství v ČR.  

Asi nikdo z nás si nedovede představit ţivot bez automobilu, bez dopravního prostředku, 

který dosud nebyl ničím jiným překonán. Automobilový prŧmysl, stále patří mezi 

nejatraktivnější odvětví nejen v ČR, ale i ve světě, kde je také druhým největším hned po 

zbrojním prŧmyslu. Proto není divu, ţe má podstatný vliv na ekonomiku jak ve světě tak u 

nás. Konkrétně u nás se podílí pětinou na trţbách z prŧmyslu a více neţ 8% na hrubém 

domácím produktu země. Zvlášť posledních 7 let by měla Česká republika bez 

automobilového prŧmyslu záporné saldo z obchodní bilance. 

Výroba automobilŧ v ČR rostla nepřetrţitě od roku 2003, kromě krátkého zaváhání v roce 

2009. 

Český automobilový prŧmysl ve velké míře ovlivněn orientací na export svých produktŧ. Je 

tedy závislí na vývoji zahraničního obchodu a zahraniční ekonomické situace. Nabízí se tedy 

začít usilovat a větší diverzifikaci, nebo alespoň na další procesy spojené s vysokou přidanou 

hodnotou. Zvlášť v době, kdy je budoucnost automobilového prŧmyslu ve střednědobém aţ 

dlouhodobém horizontu značně nejistá. Trh s automobily v Evropě je momentálně prakticky 

mrtvý. Kupci nových aut jsou hlavně firmy, které potřebují obnovovat své vozové parky. Je 

sice pravda, ţe rok 2011 byl co do počtu prodejŧ rekordní, ale to se v roce 2012 změnilo a 

prognózy pro tento, potaţmo rok následující moc optimisticky nezní. Automobilky sice 

produkují víc, kromě TPCA Kolín, ale trţby jim klesají. Je to přirozený vývoj trhu. Tam kde 
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převyšuje nabídka poptávku, se logicky produktu sníţí cena, nebo se jistým zpŧsobem 

modifikuje. To platí i trhu s automobily. Osobně si myslím, ţe nic není ztraceno, technologie 

jsou vymyšleny, čeká se pouze aţ jaksi „dozraje čas“, aby mohly být uvedeny na trh. Jisté 

však je, ţe automobilový prŧmysl bude fungovat dál. Určitě se budou postupně měnit trendy, 

technologie za novější, paliva, která budou mít příznivé dopady na ţivotní prostředí, výrobní a 

obchodní modely, nové sluţby zákazníkŧm. A na to všechno budou uţ teď potřeba nemalé 

investice, ale automobilka, která právě do těchto věcí bude investovat, rozhodně chybu 

neudělá. Například automobily Škoda nejsou věhlasné pro svou nízkou cenu, ta je na dnešní 

dobu naprosto standardní, co však klíčem úspěchu a zájmu ze strany zákazníkŧ a firem o tyto 

vozy jsou celkově nízké náklady spojené s provozem, zŧstatková cena a případný prodej 

vozu. Zŧstatková cena ojetého vozu je ve většině případŧ vyšší neţ u konkurence. Ne kaţdý si 

to při koupi vozŧ umí spočítat.  

Automobilový prŧmysl je dynamicky se rozvíjející s jistou budoucností. Sdruţení 

automobilového prŧmyslu má velmi pěknou vizi, se kterou jde tuto diplomovou práci 

zakončit: „Česká republika - nejlepší místo pro automobilový průmysl.“  
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