
 

 

   



 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

Konkurenceschopnost konkrétního podniku 

Competitiveness of the Specific Company 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Pavla Wasová 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D. 

  

Ostrava 2016 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Poděkování  

Děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Pavlíně Křibíkové, Ph.D. za její vstřícnost, cenné 

připomínky a odborné rady.  

Panu Davidu Bureši z redakce internetového zpravodaje auto.cz děkuji na cenné rady ohledně 

zdrojů informací o objemech prodejů automobilů. 



 

 

3 

 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 5 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI .. 6 

2.1 Konkurence .................................................................................................................. 6 

2.2 Konkurenční výhoda.................................................................................................... 8 

2.3 Konkurenceschopnost ................................................................................................ 10 

2.4 Měření konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni ..................................... 11 

2.5 Vybrané faktory konkurenceschopnosti podniků ...................................................... 13 

2.6 Metody hodnocení konkurenceschopnosti ................................................................ 14 

2.6.1 PEST analýza ..................................................................................................... 14 

2.6.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ........................................................... 16 

2.6.3 Finanční analýza ................................................................................................. 17 

2.6.4 Souhrnné indexy hodnocení ............................................................................... 19 

2.6.5 Analýzy portfolia ................................................................................................ 20 

2.6.6 SWOT analýza ................................................................................................... 23 

3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU .................................................... 26 

3.1 Historie ...................................................................................................................... 26 

3.2 Organizační struktura ................................................................................................ 27 

3.3 Produktové portfolio .................................................................................................. 28 

4 APLIKACE METOD ANALÝZY KONKURENCESCHOPNOSTI ........................ 31 

4.1 Analýza okolí firmy ................................................................................................... 31 

4.1.1 PEST analýza ..................................................................................................... 31 

4.1.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ........................................................... 43 

4.2 Benchmarking ............................................................................................................ 52 

4.2.1 Srovnání objemů prodejů a vytvoření prognózy prodeje ................................... 52 

4.2.2 Portfoliová analýza ............................................................................................. 56 

4.2.3 Srovnání výsledků finanční analýzy .................................................................. 60 



 

 

4 

 

4.3 SWOT analýza ........................................................................................................... 65 

5 SHRNUTÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ..................................................................... 70 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 73 

LITERATURA ....................................................................................................................... 74 

Knižní zdroje ...................................................................................................................... 74 

Internetové zdroje .............................................................................................................. 75 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 78 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 



 

 

5 

 

1 ÚVOD 

ŠKODA AUTO, a.s. i přes své členství v koncernu Volkswagen má u nás dobrou 

pověst tradičního českého výrobce kvalitních automobilů. V roce 2015 se ale její název 

skloňoval v souvislosti s emisní aférou „Dieselgate“, vyvstala tedy otázka: „Jak je na tom 

s konkurenceschopností po této události a jak na ni nahlížejí stávající i potenciální zákazníci 

nyní?“ Tématem této diplomové práce je Konkurenceschopnost konkrétního podniku, přičemž 

hodnoceným podnikem bude právě ŠKODA AUTO, a.s.  Cílem práce je zjistit, zda je firma 

konkurenceschopná, jaké je její postavení na trhu vůči konkurentům a jak je na tom z hlediska 

finančního zdraví.  

V první části práce budou charakterizovány základní pojmy a teoretické hledisko 

analýz sloužících k hodnocení konkurenceschopnosti podniku, které budou posléze využity 

v praktické části.  

Dělící kapitolou mezi teoretickou a praktickou částí je kapitola s charakteristikou 

analyzovaného podniku. ŠKODA AUTO, a.s. bude představena z hlediska předmětu svého 

podnikání, produktového portfolia a také z organizačního hlediska a vedení podniku. 

V praktické části budou detailně provedeny PEST analýza a Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil, bude provedeno benchmarkingové srovnání s konkurentem Hyundai Motor 

Manufactoring Czech, s.r.o. prostřednictvím srovnání objemů prodejů a predikce prodejů na 

jednotlivé měsíce roku 2016, určení pozice těchto dvou firem v GEC matici a srovnání 

výsledných ukazatelů finanční analýzy obou podniků. Součástí této kapitoly bude také určení 

tržních podílů jednotlivých modelů vozů Škoda na evropském trhu a sestrojení BCG matice. 

V závěru kapitoly bude vypracována SWOT analýza, která bude podpořena dotazníkovým 

šetřením. 

Poslední kapitola bude obsahovat shrnutí poznatků z praktické aplikace analýz, 

z kterých vyplynou návrhy a doporučení, jakým směrem by se firma měla ubírat. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI  

V teoretické části budou charakterizovány základní pojmy a poté budou objasněny 

základní metody sloužící k analýze konkurenceschopnosti, které budou v praktické části 

využity pro zhodnocení situace konkrétního podniku. 

2.1 Konkurence  

Podle slovníku cizích slov je konkurencí míněno soupeření, soutěžení, případně 

hospodářská soutěž. Konkurence má ovšem mnohem širší záběr, ekonomický, sociální, 

kultovní, etický, politický atd. Stěžejní je hledisko ekonomické, avšak není možné opomíjet 

žádný zorný úhel konkurence. Je nutné si uvědomit, že konkurence je vztah dvou a více 

subjektů (konkurentů). Aby konkurent mohl vůbec vstoupit do konkurenčního vztahu, musí 

být tzv. konkurenční, tedy musí mít konkurenceschopnost, čili musí disponovat nějakou 

formou konkurenčního potenciálu a zároveň musí mít konkurenční zájem, tedy musí chtít 

vstoupit do konkurence. V tomto případě hovoříme o specifické formě potenciálu - 

podnikavosti.  

V mikroekonomii je obvykle konkurence definována jako rivalita mezi prodejci nebo 

kupujícími stejného zboží. Konkurenti si mohou vzájemně konkurovat cenou, kvalitou, 

pomocí reklamy a jinými způsoby. Z mikroekonomického hlediska můžeme konkurenci členit 

následujícím způsobem: 

Obrázek 2.1 Dělení konkurence 

 

Zdroj: Upraveno [10, str. 66] 
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Konkurence napříč trhem znamená, že proti sobě stojí požadavky potřeby a 

představy o ceně statků na straně poptávky a představy o ceně, za kterou chtějí své výrobky 

prodávat na straně druhé, tedy nabídkové. Obě strany chtějí protiklady, pro poptávkovou 

stranu je výhodná nižší cena, zatímco pro stranu nabídkovou je příznivější cena vyšší, aby se 

mohl uskutečnit obchod, přistoupí obě strany ke kompromisnímu řešení a přijmou cenu, která 

bude přijatelná pro všechny zúčastněné.  

Konkurence na straně poptávky je střetem zájmů jednotlivých spotřebitelů 

vstupujících na trh. Každý ze spotřebitelů má zájem nakoupit co nejvíce zboží za co nejnižší 

cenu, pokud to bude třeba, tak i na úkor ostatních spotřebitelů. Je-li poptávka vyšší než 

nabídka, roste význam této konkurence. Toto pak vede k růstu ceny daného zboží.  

Konkurence na straně nabídky představuje konkurenci mezi výrobci příchozími na 

trh se snahou prodat co největší množství svých výrobků za co nejvýhodnějších podmínek, 

které mu umožní maximalizovat jeho zisk. Konkurenti se navzájem snaží oslabovat pozici na 

trhu svých konkurentů a maximalizovat svůj podíl na trhu.  

Konkurenti na nabídkové straně si mohou konkurovat buď cenovou konkurencí, 

nebo necenovou. Cenová konkurence je založena na využívání tvorby cen jako nástroj 

konkurenčního boje s cílem přilákat touto nízkou cenou co nejvíce zákazníků. Podstatou 

necenové konkurence je snaha získat zákazníka jinými metodami, než je pohybování s výší 

ceny. Prodejce může zvolit metodu konkurenčního boje založenou např. na kvalitě, lepší 

technologické úrovni výrobku, jeho diferenciaci, designu apod. 

Z hlediska podmínek, jaké mají výrobci na trhu, rozlišujeme konkurenci dokonalou a 

nedokonalou. Dokonalá konkurence je ideálním stavem, kdy napříč trhem existuje velký 

počet konkurentů. Realita se nachází spíše ve formě nedokonalé konkurence. Nedokonalá 

konkurence může mít podobu monopolní konkurence, kdy jde o trh jednoho diferencovaného 

výrobku s mnoha výrobci s volným vstupem na trh, nebo podobu oligopolu, v jehož případě 

se jedná o situaci na trhu, kde na straně nabídky stojí jen velmi malý počet prodávajících 

anebo monopolu, který je tržní situací jediného dodavatele prodávajícího jeden výrobek řadě 

zákazníků. [10] 
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2.2 Konkurenční výhoda  

Porter tvrdí, že rozlišovacím znakem firmy se silnou pozicí na trhu je, že její 

produkty vytvářejí pro kupující jedinečnou hodnotu. Aby bylo ale možné vytvořit 

konkurenční výhodu, je zapotřebí pomocí znalostí současného konkurenčního prostředí. Je 

nutné pochopit podrobně, jak firma nejlépe může využít své vnitřní struktury a nabídku 

produktů. Důraz je kladen na souhru mezi vnějším prostředím (souboj prostředí a strategie) a 

vnitřním prostředím (strategie a kontrolní systémy). Silné konkurenční postavení může nastat 

pouze tehdy, existuje-li vysoká míra shody mezi životním prostředím, strategií a kontrolními 

systémy. Strategie dobře přizpůsobeny životnímu prostředí firem, ale bez kontrolních 

systémů, které poskytují podporu pro svůj obchodní přístup, nebudou vytvářet hodnoty, ani 

naopak. [11] 

 „Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje 

konkurence.“ [13]. Konkurenční výhodu mají ty podniky, které jsou schopny jakýmkoli 

způsobem vykonávat něco, co konkurence nedokáže. Společnosti by měly hledat a pracovat 

na svých nových konkurenčních výhodách, protože jedině tímto způsobem mohou obstát na 

trhu. Podniky by si měly uvědomit, že žádná konkurenční výhoda není trvalého rázu. 

Životnost konkurenční výhody je dána rychlostí, s jakou jsou schopni konkurenti získat 

potřebné dovednosti k napodobení výhod vytvářející firmě přidanou hodnotu. 

Existují dva základní typy konkurenční výhody: 

1. Vůdcovství v nízkých nákladech 

2. Diferenciace 

Na základě těchto dvou typů konkurenční výhody stanovil Porter tzv. tři generické 

strategie (tabulka 2.1) - strategii nízkých nákladů, strategii diferenciace a strategii zaměření 

se na úzký segment trhu nikoli na celý trh. [13] 
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Zdroj: [13, str. 31] 

Vůdčí postavení v nízkých nákladech je nejčastější ze tří generických strategií. 

Podnik si v případě této strategie stanoví, že se stane ve svém odvětví všeobecně známým 

výrobcem s nízkými náklady. Zdroje této výhody mohou být různé a jsou závislé na struktuře 

daného odvětví. Podnik se může snažit o úspory z velkovýroby, výzkum a vývoj s následnou 

patentací technologie, zajištění výhodnějšího přístupu k surovinám aj. Výrobce s nízkými 

náklady musí najít a využít všechny zdroje výhody nízkých nákladů. V případě této strategie 

bude podniku umožněno mít nadprůměrný výkon při průměrných odvětvových cenách nebo 

cenách nižších, než mají konkurenti. Nemůže však opomíjet základy diferenciace. Pokud 

výrobek nebude přijatelný, bude muset značně snížit ceny a tím vymaže důsledky 

konkurenční výhody nízkých nákladů. [13] 

Při diferenciaci usiluje podnik o to, aby byl ve svém odvětví jedinečný v dimenzích 

ceněnými kupujícími. Diferenciace se může zakládat na samotném výrobku, na distribučním 

systému, jímž výrobek prodáván, nebo na marketingovém přístupu k zákazníku nebo dalším 

z faktorů. Trvalé udržení této výhody zajistí firmě nadprůměrné zisky, jestliže částka, o kterou 

je jeho cena vyšší, převyšuje mimořádné náklady vynaložené na jedinečnost produktu. Je tedy 

třeba hledat takové způsoby diferenciace, které povedou k větší cenové prémii, než jsou 

náklady na diferenciaci. Pro svou diferenciaci si podnik vybírá takový atribut, který je odlišný 

od vlastností výrobků a služeb konkurence. V případě této strategie může na trhu existovat 

více než jeden podnik, pokud se budou zaměřovat na atributy, které budou kupující v široké 

míře oceňovat. [13] 

Fokus je třetí generická strategie. Je zcela odlišná od dvou předcházejících, protože 

spočívá ve výběru úzkého rozsahu konkurence uvnitř daného odvětví. Podnik s touto strategií 

si vybere jeden segment a tomu přizpůsobí svou strategii tak, aby sloužila jen tomuto, nikoli 

Tabulka 2.1 Porterovy tři generické strategie 
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jinému segmentu. Má dvě varianty. Při nákladově fokální strategii bude podnik usilovat ve 

svém vybraném segmentu o výhodu nejnižších nákladů, zatímco u diferenciační fokální 

strategie o diferenciaci. Podnik zde využívá toho, že u široce zaměřených konkurentů není 

výkon ani v jednom směru optimální. Konkurenti mohou potřeby určitého segmentu 

uspokojovat nedostatečně, což dává příležitost podnikům s fokální strategií.  

Konkurenční výhoda je zdrojem konkurenceschopnosti. [13] 

2.3 Konkurenceschopnost   

Charakterizujeme zde definice konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni. 

Mikroekonomická úroveň se velkou měrou podílí na vytváření úrovně makroekonomické. 

V tomto pojetí se setkáváme s velkým množstvím definic, z nichž některé jsou vypsány 

v následující tabulce.  

Tabulka 2.2 Srovnání definic konkurenceschopnosti podle jednotlivých autorů 

Autor   Definice  

Blažek  Konkurenceschopnost je schopnost obstát v 

soutěži s konkurenty na trhu. 

Mikoláš  Konkurenceschopnost je podnikatelský 

potenciál. 

Marinič  Konkurenceschopnost je schopnost vyrábět a 

prodávat konkrétní produkt za podmínky 

zachování rentability. 

Pavelková  Konkurenceschopnost je schopnost firmy 

soutěžit, růst, být ziskovou. 

Slaný  Konkurenceschopnost je konkurenční 

výkonnost, která následuje konkurenční 

výhodu, ale obdobně jako ona není majetkem 

daného podniku. 

Pitra  Konkurenceschopnost je vlastnost, která 

podnikatelskému subjektu dovoluje uspět s 

jinými podnikatelskými subjekty. 

Zdroj: [1] 
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Shrneme-li výše uvedené definice, můžeme za konkurenceschopnost podniku označit 

schopnost úspěšně soutěžit v tržním prostředí. Problémem může být stanovení samotného 

měřítka k hodnocení samotné úspěšností. Odpověď by mohla být skryta v základních cílech 

podnikání, čili dlouhodobém dosahování zisku, uspokojování potřeb zákazníka a 

maximalizaci tržní hodnoty podniku.  

2.4 Měření konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni 

V praxi se setkáváme s různými přístupy k měření konkurenceschopnosti na 

mikroekonomické úrovni. Dle Mariniče [9] existují v současné teorii a praxi především tři 

směry měření výkonnosti: 

1. Systémy založené na exaktních (finančních) ukazatelích  

Patří sem finanční analýza, která ale neposkytuje celistvý obraz o podnikatelské 

výkonnosti, jelikož v praxi existují informace, které není možno změřit finančními ukazateli. 

To představuje určitou nevýhodu těchto systémů, protože pro úplnost hodnocení je pak nutné 

doplnit tyto finanční ukazatele dalšími nefinančními ukazateli. Velikou výhodou těchto 

systémů je jejich finanční a časová nenáročnost. Konstrukce těchto ukazatelů vychází 

účetních standardů, což umožní srovnání dosažených hodnot s hodnotami z minulých období. 

2. Systémy založené na aplikaci nefinančních ukazatelů  

Nefinanční ukazatele se zaměřují na zkoumání toho, co nemohou změřit ukazatele finanční. 

Na rozdíl od finančních ukazatelů nejsou založeny na účetních standardech. Orientují se na 

dosahování dlouhodobé strategie a cílů a umožňují určit faktory, které nejvíce ovlivňují 

celkovou konkurenceschopnost podniku. Bohužel jsou velmi náročné časově i finančně a 

nejsou použitelné pro srovnávání více podniků. Základní analýzou na bázi nefinančních 

ukazatelů je analýza SWOT. 

3. Systémy, ve kterých jsou ukazatele finanční i nefinanční propojeny  

Ideální je pro posouzení konkurenceschopnosti, pokud posuzovatel propojí systémy 

založené na finančních i nefinančních ukazatelích. 
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Mezi další přístupy k měření konkurenceschopnosti můžeme zařadit:  

Hodnotově orientovaný management nabízí přístup měřící výkonnost podniku na 

základě dosažené hodnoty pro akcionáře. Ti při rozhodování či investovat do podniku 

vyžadují, aby jeho výkonnost byla alespoň na stejné úrovni, kterou mají konkurenční 

podniky. Základním měřítkem pro hodnocení konkurenceschopnosti je pak zvolen ukazatel 

návratnosti investovaného kapitálu, který je srovnáním celkového užitku plynoucího z 

investice s nákladem na jeho dosažení. Nejčastěji používaným ukazatelem, měřícím hodnotu 

pro akcionáře, je v rámci tohoto přístupu EVA (Economic Value Added), případně MVA 

(Market Value Added). [9] 

Benchmarking, jako osvědčená metoda porovnávání výkonu, je chápán různě. 

Někteří tímto pojmem rozumí srovnávací analýzu dat, údajů, nákladů a ekonomických 

výsledků, jiní benchmarkingem označují řízenou výměnu zkušeností např. na strategické 

úrovni řízení organizací. Podle VCVS ČR, o.p.s.
1
 je benchmarking „využití strukturovaného 

porovnávání s cílem definovat a zlepšovat dobré praktické postupy na principu učení se od 

druhých.“ Umožňuje organizaci se neustále zlepšovat, měřit její výkon, umožňuje porovnat 

svůj výkon s výkony ostatních firem a zlepšovat kvalitu vlastních služeb. Je-li prováděn 

dlouhodobě, umožňuje analýzu časových řad a trendů. [43] 

Podle zkoumaného objektu rozlišujeme metrický/výkonový benchmarking, 

analyzující a porovnávající výkon, náklady, čas, lidské zdroje aj., strategický/procesní 

benchmarking zkoumající procesy, přístupy, politiky, strategie a další a poslední 

benchlearning, jehož podstatou je hledání nejlepších v praxi a učení se jeden od druhého. [43] 

V této práci budou využity jak exaktní tak neexatní ukazatele. Základním přístupem 

bude zvolen systém založený na exaktních (finančních) ukazatelích, tj. finanční analýza, který 

bude doplněn o systém z nefinančních ukazatelů, tj. SWOT analýza s cílem poskytnout co 

nejvěrohodnější obraz o celkové konkurenceschopnosti vybraného podniku. Dále bude v práci 

využito portfoliových analýz a srovnání s konkurencí v podobě porovnání objemu prodejů a 

predikce poptávky na následující rok. 

 

 

                                                 
1
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2.5 Vybrané faktory konkurenceschopnosti podniků  

Konkurenceschopnost podniku je ovlivněna celou řadou faktorů, my se zde budeme 

zabývat pouze faktory označovány v literatuře jako „magický čtverec konkurenceschopnosti“. 

Konkurenceschopnost úspěšných podniků musí být založena na schopnosti neustálého 

přizpůsobování se změnám na trhu. Za hlavní pilíře konkurenceschopnosti, které je nezbytné 

neustále rozvíjet, jsou označovány: Produktivita, kvalita, flexibilita a inovační potenciál. [8] 

Obrázek 2.2 Magický čtverec konkurenceschopnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: [8] 

Produktivita spočívá ve schopnosti podniku neustále optimalizovat své náklady, tzn. 

snižovat náklady výrobní, provozní i náklady na distribuci a marketing. Podniky hledají 

nákladově atraktivní země nebo regiony a přenášej do nich své výrobní aktivity nebo některé 

z aktivit outsourcují. Snižováním nákladů podporuje možnost uplatnění výrobků na trzích.  

Kvalita je faktorem, který ovlivňuje chování spotřebitelů i dodavatelů při jejich 

výběru. Můžeme ji definovat jako dodatečnou charakteristiku produktu, která zvyšuje ochotu 

spotřebitelů, investorů a výrobců za něj platit. Čím vyšší je kvalita, tím vyšší může být cena 

bez následku ovlivnění tržního podílu firmy. Produkty konkurující kvalitou, oproti konkurenci 

založené na ceně, vykazují nižší cenovou a vyšší důchodovou citlivost neboli elasticitu. 

Podniky se snaží zvyšovat svou konkurenceschopnost zaváděním systémů řízení kvality 

například TQM (Total Quality Managemet). [8] 

Dle normy ČSN ISO 9000: 2006 můžeme definovat kvalitu jako „stupeň splnění požadavků 

souborem inherentních znaků“ přičemž za inherentní znaky považujeme takové, které jsou 

neoddělitelně spjaté s podstatou produktu. [5] 
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Za znaky kvality výrobků a služeb můžeme považovat technické, spolehlivostní, ekologické, 

bezpečnostní, estetické, logické, etické a jiné znaky. U služeb je hodnocena dostupnost 

služby, schopnost naslouchat zákazníkovi, odborná způsobilost personálu a jeho zdvořilost, 

spolehlivost a věrohodnost organizace. [5] 

Flexibilita je schopnost podniku pružně reagovat na změny podnikatelského 

prostředí. Například na změny ve struktuře trhu (fúze a akvizice podniků, strategické aliance), 

příchod nové konkurence, odchod významného obchodního partnera, změny vlastnických 

struktur, změny v legislativní oblasti, technologické změny, politické změny nebo např. 

nutnost adaptace na sociálně-kulturní odlišnosti. K zajištění pružné reakce se zavádějí 

systémy sdílení informací o objednávkách, stavu zásob, např. systém EDI. 

Firma se musí přizpůsobovat neustále se měnící poptávce a podmínkám na trhu. Důležité je 

zakomponovat změny do marketingového mixu v oblasti výrobkové, značkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky. [8] 

Inovace považujeme za základ současných konkurenčních strategií. Můžeme je 

členit na inovace produktové, procesní a organizační. Produktové inovace jsou iniciovány 

poptávkou na trhu, anebo novými technologickými možnostmi. Inovace v oblasti výrobních 

procesů mají za důsledek zvýšení produktivity práce a jsou spjaty se změnami ve všech 

oblastech řízení. Výsledkem je nárůst efektivity podnikání, snížení nákladů a možnost 

pohybovat s cenou směrem dolů a tím si zajistit zvýšení poptávky, které bude mít za následek 

opětovný tlak na inovace výrobků a služeb. [8] 

2.6 Metody hodnocení konkurenceschopnosti  

Co je to konkurenceschopnost bylo řečeno v předchozích kapitolách. Tato 

subkapitola se zaměří na deskripci metod, kterými lze konkurenceschopnost měřit nebo 

analyzovat. Nyní se podíváme na to, čím ji lze měřit nebo analyzovat. V práci budou použity 

metody PEST, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, Portfolio analýza a SWOT analýza. 

2.6.1 PEST analýza 

Název analýzy je odvozen od iniciál zkoumaných faktorů. Jedná se o faktory 

Politické, Ekonomické, Sociální, Technologické. Tato analýza slouží k rozpoznání 

makroekonomických vlivů působících na podnik. 
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Politicko-právní faktory – představují pravidla, která stanoví a vynucuje stát. Mezi 

politické faktory patří především typ vlády a její stabilita, svoboda tisku, úroveň byrokracie a 

korupce, regulace a deregulace ekonomiky a trendy regulace a deregulace a také 

pravděpodobné změny v politickém prostředí. Činnost podniků je omezena právními 

předpisy, mezi které řadíme zákony, nařízení a vyhlášky. 

 Ekonomické faktory – můžeme rozdělit na faktory měnící se v průběhu času a 

faktory relativně stabilní.  

Ekonomické faktory měnící se v průběhu času: 

- fáze ekonomického cyklu 

- vývoj cen a koupěschopné poptávky 

- hospodářská politika vlády 

Relativně stabilní faktory: 

- charakter ekonomiky 

- úroveň ekonomiky 

- konkurenceschopnost ekonomiky 

- disponibilní zdroje ekonomiky 

Sociální faktory – zkoumají sociálně-demografické (kulturní) prostředí. Do této 

skupiny patří především: 

- historické pozadí 

- systém hodnot 

- množství a kvalita pracovní síly 

- věková, pohlavní, náboženská struktura 

- vzdělávací soustava a její úroveň 

Technologické faktory -  zde se zaměřujeme na inovace v oblasti technologií, které 

by mohli mít vliv na provoz odvětví, ve kterém se firma nachází a příznivě či nepříznivě 

ovlivnit její postavení. Sledují se trendy výzkumu a vývoje, automatizace výroby aj. 

Technologie podmiňují konkurenční schopnost podniku, můžeme je klasifikovat na základní 

(tj ty, které může používat jakýkoliv podnik) a klíčové (které nejsou v dosahu všech 

podniků). [3] 
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2.6.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil  

Analýza pěti sil odpovídá na klíčové otázky: Co se děje ve vašem odvětví? Který 

z dějů, k nimž dochází, je důležitý z hlediska konkurenčního jednání? Čemu bychom jako 

firma v konkurenčním prostředí měli věnovat pozornost?  

Je nástrojem systematickým, snižuje pravděpodobnost opomenutí některého z jevů 

v tržním prostředí. Zakládá se na faktech a na analýze, není to jen seznam okamžitých 

postřehů.  

Následující schéma zobrazuje 5 konkurenčních sil působících na podnik a otázky, 

které bychom si měli při tvorbě analýzy mimo jiné otázky pokládat. [7] 

Obrázek 2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: [4] 
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Porterova analýza slouží pro analýzu oborového okolí podniku. To je ovlivňováno 

především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Tvůrce podnikových strategií musí 

v prvé řadě zajímat, kdo jsou jejich zákazníci a jaké potřeby a očekávání mají. Musí se také 

zajímat, kdo by mohl být jejich potenciálním zákazníkem. U dodavatelů sledujeme 

dostupnost a náklady všech potřebných vstupů a stabilitu dodávek. Náklady a dostupnost 

zdrojů jsou určovány kvalitou vztahů mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. Vstup nebo 

výstup podniků do nebo z odvětví je závislý na bariérách vstupu či výstupu, které 

charakterizoval Porter jako diferenciaci výrobků, rozsah produkce, distribuční kanály, 

absolutní výhody v celkových nákladech a možné reakce současných podniků na vstup 

nového konkurenta. Bariéry výstupu mohou být vyvolány zvyky a stereotypy řídících 

pracovníků, utopení peněz ve výrobních prostředcích nebo vysokými přímými náklady na 

výstup. Ziskovost a úspěšnost podniku závisí i na jakosti, dostupnosti a ceně substitutů. Proto 

je nezbytné při strategické analýza zkoumat také aktivity a záměry firem vyrábějící tyto 

substituty. Důležitým úkolem stratégů je především sledování hlavních současných 

konkurentů a změn jejich strategií. Soustředit pozornost na jejich zvětšující se podíl na trhu, 

pomocí čeho jej dosahují, jestli náhodou nevyvíjí nový výrobek, jak si vedou s reklamou a 

náklady na ni, zda se mění management případně struktura řízení konkurenčních firem, a jak 

získávají rozhodující konkurenti strategické partnery případně investory. [4] 

2.6.3 Finanční analýza  

Finanční analýzu si můžeme představit jako rozbor jakékoli činnosti, v souvislosti 

s níž je možno uvažovat o čase a penězích. Autoři definují finanční analýzu různě. „V zásadě 

nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický 

rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v 

sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek.“ [14, str. 9] 

Finanční analýza není východiskem jen pro finanční řízení, svůj vliv má na firmu 

jako celek, je součástí marketingové SWOT analýzy a také má vliv na celou řadu 

rozhodovacích procesů ve firemním řízení. 

K úspěšnému provedení finanční analýzy je zapotřebí dostupnost kvalitních a 

komplexních použitých zdrojů informací. Opomenutí dat by mohlo zapříčinit zkreslení 
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výsledků o finančním zdraví podniku. Ke zpracování finanční analýzy potřebujeme zejména 

tyto základní účetní výkazy: 

1. rozvaha, 

2. výkaz zisku a ztráty, 

3. výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). [14] 

Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrová analýza poměřuje položky rozvahy či výsledovky vzájemně mezi sebou. 

Podnik je složitým organismem, k jehož charakteristice finanční situace nepostačí jen jeden 

ukazatel. K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen rentabilní, tj. 

přinášet užitek vlastníkům, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený. [14] 

Poměrové ukazatele můžeme členit způsobem uvedeným na obrázku 2.4. 

Obrázek 2.4 Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů 

Zdroj: [14, str. 48] 

Základní poměrové ukazatele použité v praktické části jsou uvedeny v příloze č.1. 
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2.6.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Podstatou finanční analýzy je vyhodnocování finančního zdraví podniku jak 

z pohledu finanční minulosti, tak z pohledu predikce do budoucnosti. Cílem je zjistit zda je a 

bude firma schopna přežít či nikoliv. K tomuto je nutno vypočíst velké množství poměrových 

ukazatelů, proto zde byla snaha určit souhrnné ukazatele s jasnou interpretací. Výsledkem 

jsou souhrnné indexy hodnocení, které zhodnotí ekonomickou situaci podniku pomocí 

jednoho čísla. Souhrnné indexy dělíme na bonitní a bankrotní. V této práci budou využity 

zástupci jak bonitních tak bankrotních modelů. 

Tafflerův model 

Tento model řadíme mezi tzv. bankrotní modely. Udává pravděpodobnost bankrotu 

společnosti. Ukazatel byl publikován v roce 1977. Tafflerův model pracuje se čtyřmi 

ukazateli. 

R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

R4 = tržby celkem / celková aktiva 

Tafflerova diskriminační funkce má tvar: 

TZ = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 

Interpretace výsledků: 

TZ > 0,3 – nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < TZ < 0,3 – šedá zóna nevyhraněných výsledků 

TZ < 0,3 – zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy  

Index bonity 

Index bonity neboli indikátor bonity, je založen na multivarianční diskriminační analýze 

podle zjednodušené metody. Čím větší hodnotu bonity dostaneme, tím lepší je ekonomická 

situace hodnocené firmy a na základě toho je určeno riziko vhodné spolupráce s analyzovanou 

společností. K výpočtu jsou použity následující ukazatele: 



 

 

20 

 

x1 = cash flow / cizí zdroje 

x2 = celková aktiva / cizí zdroje 

x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

x4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

x5 = zásoby / celkové výkony 

x6 = celkové výkony / celková aktiva 

Index bonity se pak vypočte dle vzorce: 

 IB = 1,5 * x1 + 0,08 * x2+ 10 * x3+ 5 * x4+ 0,3 * x5+ 0,1 * x6 

 

Interpretace výsledků: 

-3 < IB < -2   extrémně špatná situace podniku 

-2 < IB < -1  velmi špatná situace podniku 

-1 < IB < 0   špatná situace podniku 

0 < IB < 1   podnik má určité problémy 

1 < IB < 2   dobrá situace podniku 

2 < IB < 3  velmi dobrá situace podniku 

3 < IB   extrémně dobrá situace podniku 

 

2.6.5 Analýzy portfolia 

Důkladná analýza portfolia produktů přináší lepší přehled o celém stavu a tím 

i možnost lépe se rozhodovat o tom zda portfolio ponechat či přistoupit ke změnám. 

Umožňuje stanovit pozici jednotlivých produktů na trhu a vyjadřuje šance a rizika těchto 

produktů. 

BCG analýza 

S touto analýzou přišla poprvé Boston Consulting Group (BCG), odtud je odvozen 

název BCG matice nebo Bostonská matice. Používá se pro hodnocení portfolia produktů 

podniku. Portfolio analýza je grafické znázornění postavení produktů pomocí dvoufaktorové 

analýzy. Její podstatou je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků či služeb podniku 

ve dvou dimenzích - míra růstu na trhu a podíl na trhu. Relativní tržní podíl je vyjádřen jako 
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index, tempo růstu trhu je udáváno v procentech. Relativní tržní podíl získáme vydělením 

tržního podílu daného podniku podílem konkurenta. Tempo růstu trhu získáme, pokud od 

velikosti trhu v aktuálním roce odečteme velikost trhu v předcházejícím roce a tento rozdíl 

vydělíme velikostí trhu v předchozím roce. Výsledky výpočtu zaneseme do grafu. Na osu x 

vynášíme relativní tržní podíl v intervalu (0;2) a na osu y tempo růstu trhu, kde zvolím střední 

hodnotu podle výsledných hodnot tempa růstu trhu. Výrobek se v matici může umístit do 4 

kvadrantů – otazníků, hvězd, dojných krav a bídných psů (tabulka 2.3). 

Tabulka 2.3: Matice BCG 

 
Relativní podíl na trhu 

Vysoké Nízké 

T
em

p
o
 r

ů
st

u
 t

rh
u
 

Vysoké Hvězdy Otazníky 

Nízké Dojné krávy Bídní psi 

     Zdroj: upraveno [4]                           

Výrobky, u nichž je vysoký podíl na trhu a vysoké tempo růstu nazýváme Hvězdy. 

Tyto výrobky by se měl snažit podniku udržet v daném poli a všestranně rozvíjet tuto svou 

pozici. Udržení při vysokém růstu trhu vyžaduje další finanční náklady například na rozvoj 

distribučních kanálů, reklamy, rozšiřování výrobních kapacit aj. 

Dojné krávy mají vysoký podíl na málo rostoucím trhu. V této situaci již není 

vhodné investovat do rozvoje produktu, rozumnější je pouhé sklízení zisků z prodejů. 

Otazníky mají nízký podíl na trhu s vysokým tempem růstu. Je potřeba oddělit ty 

nadějné a jim se věnovat. U otazníků se buď musí zvýšit jejich podíl na trhu reklamou a 

inovacemi nebo uvažovat o jejich stáhnutí z trhu. 

V posledním kvadrantu s nízkým tempem růstu trhu a nízkým tržním podílem jsou 

bídní psi. Ty vznikají buď špatnými rozhodnutími, nebo špatným obhospodařováním dojných 

krav. Nemá smysl do nich investovat prostředky, je třeba je stáhnout z trhu. 
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Matice GEC 

Matice GEC je nazvána podle firmy General Electric, která tuto matici vyvinula. 

Říká se jí také matice atraktivity oboru a pozice podniku a konstruuje se na základě dvou 

kriteriálních veličin: 

- atraktivity oboru 

- konkurenční pozice podniku v daném oboru 

Na rozdíl od BCG matice nehodnotíme pouze dvě veličiny, ale hodnotíme všechny 

faktory, které tyto kriteriální veličiny ovlivňují. Nevýhodou je, že toto hodnocení záleží na 

subjektivním uvážení hodnotícího. Faktorům přiřazujeme váhy a také body od 1 do 5. 

Výslednou hodnotu pro kritérium dostaneme součtem pronásobených vah s body. Výsledné 

hodnoty použijeme jako souřadnice, které zaneseme do GEC matice, podle toho v kterém 

kvadrantu se střetnou, zvolíme příslušnou strategii (tabulka 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: upraveno [4] 

Vůdce – výrobky v tomto poli mají spoustu výhod, mají vysoký tržní podíl, nízké náklady a 

schopnost ovlivnit trh. Ten je však rychle rostoucí a proto bude muset vynaložit prostředky na 

zvyšování kapacit a marketingu. Protože trh má své fáze, postupně bude i růst poptávky klesat 

a tak bude klesat i postavení v matici a stane se peněžním dojákem. 

Vůdce/růst – Klesá atraktivita výrobku, strategií by mělo být udržovat svou pozici na trhu a 

maximalizovat prodeje. Stejně jako u předchozího se postupem času stane dojákem. 

Tabulka 2.4: GEC matice 
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Peněžní doják – Neatraktivnost způsobuje, že nehrozí příchod konkurence. Tento výrobek 

nevyžaduje žádné nové finanční prostředky, pouze je prodáván a podnik sklízí zisk. 

Zkus silněji – Podnik se musí starat o udržení nebo zlepšení své pozice. Výdaje s tím spojené 

však přinášejí velmi malý zisk výrobků. 

Zdvojnásob úsilí nebo zruš – je nutné, aby se podnik dostal do lepší pozice, musí k tomu 

však mít dostupné zdroje. Musí si vybrat, které výrobky bude podporovat a ty ostatní, na které 

nezbudou prostředky, musí ze svého portfolia vyřadit. 

Růst/opatrování – podnik se musí snažit maximalizovat tržby bez rozšiřování a podporování 

dalšími zdroji. 

Fázově stáhnout – výrobek nemá budoucnost, proto je doporučováno postupně jej stáhnout. 

Zruš - charakteristické pro výrobky, jež je nutno zrušit, protože mají nízkou atraktivitu a 

zaujímají i nízkou pozici na trhu. [4] 

2.6.6 SWOT analýza  

Zkratka analýzy je tvořena počátečními písmeny 4 slov - strenghts, weaknesses, 

oportunities a threats. Smyslem této strategické analýzy, je odhalit příležitosti a ohrožení 

v okolí podniku a jeho slabé a silné stránky. Silnými stránkami může podnik buď 

minimalizovat dopad hrozeb, nebo podpořit nadějnou příležitost. Není účelné vytvořit 

vyčerpávající seznam všech možných stránek podniku a jeho okolí, volíme pouze ty 

významné.  

K porovnání výsledků externí a interní analýzy využijeme konfrontační matici. 

V řádcích budou silné a slabé stránky a ve sloupcích příležitosti a ohrožení. Pro přehlednost 

vzájemnou vazbu označíme pomocí znamének „+“, „-“, „0“. [2] 
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Tabulka 2.5: SWOT analýza  

Interní faktory – ovlivnitelné 

S 

Strenghts = silné stránky – činností 

špičkové úrovně, možné zdroje 

konkurenční výhody. Např. jedinečnost 

produktu, dobrá organizovanost ve 

firmě, dobře řešená distribuce… 

W 

Weaknesses = slabé stránky –  V těchto 

činnostech firma nevyniká, mohly by 

zabránit podniku vyhnout se ohrožení.. 

Externí faktory – neovlivnitelné 

O 

Opportunities = příležitosti – objevení 

příležitosti může zajistit firmě další 

příjem a posunout ji dále. 

T 

Threats = hrozby – ohrožení lze za 

jistých předpokladů změnit na 

příležitost. 

 

Diagram SWOT analýzy může směřovat k volbě určité strategie. Kombinace 

klíčových příležitostí a hrozeb spolu se zjištěnými slabými a silnými stránkami umožňuje 

zvažovat vzorové situace, které mohou být předpokladem k volbě strategie podniku. 

Uvažovat můžeme o čtyřech různých variantách (obrázek 2.5) 

 

Obrázek 2.5 Diagram analýzy SWOT 

Příležitosti v okolí 

3. Turnaround strategie         1. Agresivní růstově  

                                             orientovaná strategie 

     Slabé stránky                                                                                               Silné stránky  

       4. Obranná strategie         2. Diverzifikační strategie 

 

Ohrožení v okolí 

Zdroj: [16] 
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1. Nejvíce žádaná situace, kdy silné stránky jsou v souladu s předpokládanými 

příležitostmi. V zájmu podniků je dosáhnout pohybu z jiné pozice právě do 

této situace. Tato strategie zahrnuje ofenzivní přístup z pozice síly. 

2. Zde je předpoklad, že se silné stránky střetnou s hrozbami. Strategie 

předpokládá maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohrožení. Je potřeba 

včas identifikovat hrozby a přeměnit je za pomocí silných stránek na 

příležitosti.  

3. Firma má mnoho příležitostí, ale čelí také množství slabých stránek. Důraz je 

zde kladen na maximalizaci příležitostí k překonání slabých stránek a ve 

větším využití tržních příležitostí. 

4. Kvadrant nejméně příznivý. Podnik je v situaci kdy převažují slabé stránky a 

současně se v jeho okolí nalézá mnoho rizikových faktorů. Strategie se 

orientuje na minimalizaci slabých stránek a minimalizaci rizik. Jedná se o 

strategii obrannou a defenzivní. [14] 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

Analyzovanou společností bude ŠKODA AUTO a.s. vedená u Městského soudu 

v Praze podnikající pod identifikačním číslem 00177041. Poprvé za svou 120letou historii 

během jediného roku vyrobila a dodala více než jeden milion vozů zákazníkům po celém 

světě. V první části kapitoly charakterizujeme historii podniku, v další jeho organizaci a 

v poslední jeho produktové portfolio.  

3.1 Historie 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi patří mezi 

nejvýznamnější průmyslové podniky České republiky. Společnost je jednou z nejstarších 

automobilek na světě. Její počátky sahají do roku 1895, kdy Václav Laurin a Václav Klement 

vytvořili podnik, který položil základy více než stoleté tradice výroby českých automobilů. 

Vše začalo, jako většina vynálezů, naprostou náhodou. Vyučený knihkupec Václav Klement 

nebyl spokojen se zpracováním svého nového jízdního kola. Hrubá odpověď výrobce vedla 

Klementa k jeho vlastní opravárenské činnosti zaměřené na jízdní kola. V prvních letech 

vyráběli a opravovali Laurin & Klement jízdní kola pod obchodní značkou Slavia. V roce 

1899 začali vyrábět jízdní kola s přídavným motorem tzv. motocykletty, které se těšili velké 

popularitě a získali několik závodních ocenění a byly úspěšně vyváženy do Německa a Velké 

Británie.  

První automobil pod názvem „Voiturette A“ představila společnost v roce 1905. 

První vůz měl na rychle se rozvíjejícím mezinárodním automobilovém trhu úspěch a zajistil 

společnosti stabilní pozici na trhu.  V roce 1925 se sloučili se Škodovými závody v Plzni, 

což znamenalo konec značky Laurin & Klement. Politické a hospodářské změny vedly 

k tomu, že se roku 1991 integrovala do koncernu Volkswagen. Dnes ŠKODA patří mezi 

světově nejúspěšnější výrobce automobilů. [41] 

Předmětem podnikatelské činnosti Společnosti je zejména vývoj, výroba a prodej 

automobilů, komponentů, originálních dílů a příslušenství značky ŠKODA a poskytování 

servisních služeb. Jediným akcionářem společnosti ŠKODA AUTO a.s. je od 28. června 2014 

společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. se sídlem v Luxembourgu. [45] 
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Předseda představenstva 

Bernhard Maier (*1959) 

Dipl.-Kfm.  

Winfried 
Krause (*1962) 

Werner 
Eichhorn 
(*1963) 

Dipl.-Ing. 
Michael 

Oeljeklaus 
(*1963) 

Ing. Bohdan 
Wojnar 
(*1960) 

Dipl.-Wirt.-Ing. 
Dieter Seemann 

(*1957) 

Christian 
Strube 

Předseda dozorčí rady 

Frank Witter 

Matthias Müller 
Jaroslav Povšík 

(*1955) 
Ing. Martin Jahn 

(*1970) 
Ing. Jan Miller 

(*1948) 

3.2 Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti jako akciové společnosti je valná hromada. Protože 

má firma pouze jednoho akcionáře, valná hromada není svolávána a působnost tohoto orgánu 

vykonává jediný akcionář, každoročně vydává v písemné podobě Rozhodnutí jediného 

akcionáře. Systém správy společnosti je dvoúrovňový, tzn. společnost nemá radu ředitelů, 

jako je tomu např. v anglických firmách, ale představenstvo a dozorčí radu. Úloha 

představenstva jako výkonného a zároveň statutárního orgánu je vykonávat vůli nejvyššího 

orgánu – valné hromady, v našem případě jediného akcionáře. Dále má za úkol reprezentovat 

a zastupovat společnost při jejím vstupování do právních vztahů nejrůznějších druhů. Členové 

představenstva jsou jmenováni jediným akcionářem a sami si zvolí svého předsedu. Funkční 

období je tříleté přičemž může být zvolen opakovaně. Představenstvo zasedá jedenkrát týdně. 

Představenstvo Škody se skládá ze 7 členů včetně předsedy představenstva (obrázek 3.1). 

 

 

Zdroj: [45] 

Na práci představenstva dohlíží dozorčí rada. Dozorčí rada je orgánem kontrolním 

nikoli výkonným, nemá rozhodovací pravomoci. Dozorčí rada Škody je sestavena z pěti členů 

(obrázek 3.2). Jejich funkční období jsou čtyři roky a tak jako u představenstva mohou být 

opětovně zvoleni. Zasedání rady se konají třikrát ročně. 

 

Zdroj: [45]   

Obrázek 3.1 Členové představenstva 

Obrázek 3.2 Členové dozorčí rady 
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Předseda výboru pro audit 

Martin Mahlke (*1962) 

Dr. Ingrun-Ulla Bartölke (*1967) Bernd Rumpel (*1959) 

Škoda má jako další orgán zřízen Výbor pro audit, který se skládá ze tří členů (obrázek 3.3). 

Ti si volí svého předsedu. Jmenováni jsou na čtyři roky a opět je možné znovuzvolení. 

K jejich pravomocem patří sledování postupu sestavování auditu účetní závěrky, konsolidace 

účetní závěrky a hodnocení vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a systému řízení 

rizik. Má za úkol doporučit externího auditora, o jehož výběru nakonec rozhodne jediný 

akcionář. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [45] 

3.3 Produktové portfolio 

Škoda nemá ve srovnání s konkurenty příliš mnoho modelových řad. V této kapitole 

si představíme ve zkratce všechny jednotlivé vyráběné modelové řady. 

Škoda Citigo  

- uvedení v roce 2011 

- nejmenší model 

- tří nebo pětidveřová karoserie 

- od 197 200 Kč 

ŠKODA Fabia a ŠKODA Fabia Combi       Zdroj:[35] 

- uvedení 1999 

- druhý nejprodávanější model 

- 2014 představila provedení hatchback  

i combi současně 

- největší zavazadlový prostor ve svém segmentu 

- od 239 900 Kč            Zdroj: [35] 

Obrázek 3.3: Členové výboru pro audit 

Obrázek 3.4 Škoda Citigo 

Obrázek 3.5 Škoda Fabia 
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ŠKODA Roomster 

- uvedení 2006 

- třída kompaktní MPV 

- velký nákladový prostor 

- flexibilita v interiéru 

- od 276 000 Kč 

          

                                                                                             Zdroj: [35] 

ŠKODA Rapid a ŠKODA Rapid Spaceback 

- klíčovým modelem Růstové strategie  

- uvedení 2013, na podzim 2013 se k řadě 

Rapid přidal také Rapid Spaceback 

- od 300 890 Kč 

              

       Zdroj: [35] 

ŠKODA Yeti 

- Na konci roku 2013 absolvoval model  

důkladnou modernizaci 

- Model ŠKODA Yeti je určen především do  

města, dobrodružnější varianta Yeti Outdoor 

míří především mimo zpevněné komunikace. 

- od 379 900 Kč                      Zdroj: [35] 

ŠKODA Octavia a ŠKODA Octavia Combi 

- nejúspěšnější modely v historii značky 

- V červnu 2014 byla na trh uvedena  

Octavia G-TEC –první Octavia se standardním  

pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).  

- 2014 v řadě Octavia přibyla Octavia Scout  

s pohonem na 4 kola          Zdroj: [35] 

- od 354 900 Kč          

Obrázek 3.6 Škoda  Roomster 

Obrázek 3.7 Škoda Rapid 

Obrázek 3.8 Škoda Yeti 

Obrázek 3.9 Škoda Octavia Combi 
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ŠKODA Superb a ŠKODA Superb Combi 

- 2013 modernizace – vylepšený vzhled  

a nové prvky výbavy, nové kombinace 

motorů a převodovek 

- vítězem ankety Auto roku 2016 v ČR 

- nový Superb od 614 900 Kč 

  Zdroj: [35] 

Rok 2014 byl z hlediska prodejů nejúspěšnější v historii značky. Prodeje se 

přehouply přes milion. Celosvětově se prodalo celkem 1 037 226 vozů. Co se týče prodeje 

v Evropě, nejprodávanějším modelem je stále Octavia a hned po ní Fabia. Třetí místo 

v objemu prodeje zaujímá Rapid (viz tabulka 3.1) 

Tabulka 3.1: Objemy prodejů v Evropě za jednotlivé modelové řady Škoda 

Model Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti celkem 

2014 40 616 116 337 205 071 76 925 26 018 46 149 63 419 574 535 
2015 38 735 159 927 215 797 67 974 14 951 50 533 64 348 612 265 

Zdroj: Upraveno [35] 

Obrázek 3.10 Škoda Superb 
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4 APLIKACE METOD ANALÝZY KONKURENCESCHOPNOSTI 

Pro posouzení konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto, a.s. byly zvoleny 

různé metody. Nejprve bude provedena analýza okolí firmy prostřednictvím PEST analýzy a 

Portrovy analýzy pěti konkurenčních sil, následně bude vypracováno benchmarkingové 

srovnávání s konkurencí v oblasti objemu prodejů a prognóz prodejů, které bude doplněno o 

srovnání ukazatelů finanční analýzy. Škoda Auto, a.s. bude srovnávána se společností 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. jako jejím největším konkurentem produkujícím 

v České republice. 

4.1 Analýza okolí firmy 

Aby byl podnik úspěšný, je zapotřebí, aby jeho strategie byla v souladu s jeho 

okolím. Okolí podrobně sleduje a analyzuje a poté vytvoří takovou strategii, která mu přinese 

konkurenční výhodu. Pro účely této práce byly zvoleny pro analýzu okolí firmy PEST analýza 

a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 

4.1.1 PEST analýza 

Nikdo z nás nežije v uzavřeném prostředí, každý den musíme reagovat na podněty 

z okolí. Pest analýza, jak napovídají počáteční písmena, zkoumá faktory politické, 

ekonomické, sociální a technologické. 

Politicko-legislativní faktory 

Zde budou uvedeny nejvýznamnější zákony, které ovlivňují činnost podniku 

v konkrétních oblastech. 

Ochrana hospodářské soutěže 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže – zakazuje zneužití 

dominantního postavení a uzavírání a plnění dohod narušujících soutěž. Pokud se firma 

proviní porušením zákazů, řeší to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a je oprávněn uložit 

firmě pokutu v rozmezí do 10,000.000,- Kč nebo do 10 % čistého obratu za poslední 

ukončené účetní období příslušného soutěžitele, a to podle toho, která částka je vyšší. [42] 

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/CR/UZ_c_143-2001__2__final.pdf
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Ochrana životního prostředí 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné 

úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší – každá činnost výroby a každý výrobek musí být přijatelné z hlediska 

znečišťování životního prostředí. Pro automobilový průmysl to platí obzvláště. Musí splňovat 

přísné limity například emisní nebo limity pro spotřebu organických rozpouštědel. Proto se 

Škoda snaží přizpůsobovat technologie, aby se chovala podle zákona, volbou vhodných 

opatření a neustálou optimalizací lakovacích procesů se jí daří snižovat množství 

emitovaných VOC (organických rozpouštědel) na m
2
 olakované plochy hluboko pod zákonný 

limit 45 g/m
2
. V roce 2014 se podařilo dosáhnout hodnoty 20,2 g/m

2
 navíc teplo získané z 

procesu termického odstraňování emisí VOC využívá k ohřevu technologií v lakovnách. Co 

se firmě ale příliš nepovedlo, je dodržování limitů emisí u dieselových motorů. Kalifornské 

úřady zjistily, že Volkswagen záměrně obchází měření emisí pomocí tajného softwaru v řídicí 

jednotce motorů TDI a tím spustily jednu z největších afér v historii automobilového 

průmyslu. Postupně vyšlo najevo, že stejný software se nachází i v modelech značek Škoda 

nebo Audi. Celkem se aféra týká 11 milionů motorů. Kvůli této chybě, která Volkswagen 

přijde zhruba na miliardu Kč, uvažuje, že jednou z cest, jak získat hotovost potřebnou ke krytí 

obrovských nákladů spojených s aférou Dieselgate, je prodej některých koncernových značek 

(MAN, Scania a Ducati). [44] 

Ochrana spotřebitele 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – tak jako každá firma prodávající 

výrobky konečným spotřebitelům i Škoda se musí řídit Zákonem o ochraně spotřebitele. Ten 

mimo jiné stanovuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb. 

Daňová politika 

Firmu Škoda Auto, a.s. ovlivňuje vývoj zejména těchto daní: 

- daň silniční 

- daň z příjmů právnické osoby - vyúčtovává se ročně, většinou do 31. března 

následujícího roku. Aktuální sazba je 19 %. Od roku 1999 sazba daně klesala z 35 

% každoročně až do roku 2010 (graf 4.1). Od tohoto roku se sazba ustálila na 19 

procentech.  
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Zdroj: [27] 

- daň z přidané hodnoty - začíná povinně odvádět osoba, která za 12 nebo méně po 

sobě následujících kalendářních měsíců překročila svým obratem částku 1 000 000 

Kč. Základní sazba DPH 21 % platí pro naprostou většinu zboží a služeb. První 

snížená sazba 15 % se uplatňuje na teplo, chlad, zboží a služby uvedené v 

přílohách 3 a 2 zákona o DPH, a druhá snížená sazba 10 % na položky uvedené 

v příloze 3a zákona o DPH, např. na kojeneckou výživu. Pokud se zvýší daň 

z přidané hodnoty, výrobky společnosti budou pro konečného spotřebitele dražší, 

anebo přinesou nižší zisk. 

- spotřební daň – odvádí ji státu výrobci a dovozci benzinu, nafty, LPG, alkoholu a 

tabákových výrobků. Poplatníky jsou spotřebitelé, které zatěžuje zhruba 50 % z 

ceny jmenovaných komodit. Sazby spotřební daně se často mění, proto je třeba 

sledovat příslušný zákon. Benzín a nafta jako komplementy automobilů mohou 

ovlivňovat odhodlání zákazníka koupit automobil. Pokud bude jejich cena za litr 

příliš vysoká, nekoupí si automobil, protože nebudou mít finanční prostředky na 

jeho provoz. [25] 

- ekologická daň – platí se při první registraci automobilu, nebo pokud ještě nebyla 

zaplacena. Její výše se stanoví podle toho, do které emisní třídy automobil spadá. 

Třídy se označují EURO 0 až EURO 5, čím má norma vyšší číslo, tím má nižší 

emise a nižší daň. Výše se pohybuje od 0 do 10 000 Kč. [22] 

 

 

 

Graf 4.1 Vývoj sazby daně z příjmu 
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Regulace zahraničního obchodu 

Právní regulace zahraničního obchodu přešla se vstupem do EU většinově na 

legislativu vytvářenou v rámci nadstátního subjektu, tedy Evropského společenství. Nový 

systém s sebou přinesl změny jak pro stát, tak i pro soukromé subjekty. Stát se vzdal části 

svých pravomocí ve vztahu k regulaci zahraničního obchodu a své zájmy může prosazovat jen 

v omezené míře. Své vlastní hospodářské zájmy musí podřídit zájmům celku na úrovni 

Společenství. Uveďme si příklady některých zákonů, kterými se musí Škoda jako podnik 

exportující po celém světě řídit: 

- Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím 

- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o 

zřízení Světové obchodní organizace, ve znění pozdějších předpisů 

- Smlouva o založení Evropského společenství, CELEX 11957E 

- Nařízení Rady (EHS) č. 2603/69, ze dne 20. prosince 1969, kterým se stanoví 

společná pravidla pro vývoz, ve znění pozdějších úprav 

- Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a 

z majetku 

Mimo zákony a mezinárodními smlouvami stanovených pravidel je třeba dodržovat například 

zásady mezinárodního účetnictví nebo technická pravidla zahraničního obchodu 

(INCOTERMS).  

Pracovní právo 

Společnost zaměstnává 26 765 zaměstnanců. Ve vztahu ke každému z nich se musí 

řídit pracovním právem. Musí ochránit jejich zdraví, poučit je o bezpečnosti práce a zajistit 

takové pracovní podmínky, které budou vyhovující. Hlavními třemi pracovněprávními 

předpisy jsou: 

- Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb.) 

- Zákon o kolektivním vyjednávání (zákon č. 2/1991 Sb.) 

- Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) 
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Dotační politika 

Firmu ovlivní dotace jak pro ni samotnou na vytváření nových pracovních 

příležitostí, dotace na školení a rekvalifikace zaměstnanců, dotace na pořízení dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku včetně nepeněžních dotací, tak i dotace, které jsou ve 

prospěch uživatele výrobku – například šrotovné. To lze definovat jako příspěvek státu na 

nákup nového vozidla s tím, že vlastník dá do šrotu své současné vozidlo určitého věku. Tím 

dostane budoucí zákazník v podstatě slevu na nové auto a tím spíše se rozhodne k jeho koupi. 

Firma může dostat za určitých podmínek také výhodný úvěr s velmi malým úrokem. Peníze 

na dotace plynou z nespočetného množství fondů EU a také z fondů jednotlivých států. 

Sociokulturní faktory 

Demografický vývoj 

Už hodně let se hovoří o tom, že populace má stárnoucí trend. Tuto skutečnost 

dokazují i prognózy Statistického úřadu (obrázek 4.1). Je velmi pravděpodobné, že společnost 

bude přijímat více zaměstnanců, kteří mají blíže k důchodu, než čerství absolventi. U starší 

generace je nevýhoda, že jej dříve ztratí pro odchod do důchodu a ze si takovíto zaměstnanci 

s sebou nesou špatné návyky z předchozích zaměstnání, na druhou stranu si přinášejí také 

zkušenosti a znalosti, kterými čerstvý absolvent nedisponuje.  

 

 

Zdroj: [27] 

Obrázek 4.1 Průměrný věk populace od roku 1993 a jeho prognóza do roku 2100 
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Mobilita obyvatel 

Škoda auto získala ocenění jako Zaměstnavatel roku 2014 a v roce 2015 opět 

zvítězila v průzkumu Trendence Graduate Barometer Czech Republic jako 

nejlepší zaměstnavatel pro studenty a tak není divu, že se u ní o práci uchází zahraniční 

obyvatelstvo nebo lidé ochotní za prací dojíždět z větších vzdáleností. Ke konci roku 2014 

zaměstnávala Škoda celkem 2 078 cizích státních příslušníků ze 41 zemí. Těmto 

zaměstnancům poskytuje jazykové kurzy a interkulturní školení. V případě potřeby jsou na 

pracovištích přítomni překladatelé. Podíly národností zahrnuté v celkovém počtu zahraničních 

kmenových zaměstnanců znázorňuje graf 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: [45] 

Úroveň vzdělání 

Většinu zaměstnanců tvoří lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a 

středoškolským s maturitou. Více než 14 % má vysokoškolské vzdělání (graf 4.3) Na vzdělání 

svých budoucích zaměstnanců dohlíží skrz své vybudované školy: 

-  ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské,  je součástí ŠKODA 

Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání 

žáků a dospělých zaměstnanců. Škola sídlí v areálu společnosti ŠKODA AUTO 

v Mladé Boleslavi. 

Graf 4.2 Podíl cizích státních příslušníků na celkovém počtu zahraničních zaměstnanců 
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-  ŠKODA AUTO Vysoká škola, která byla založena v roce 2000 jako první a dosud 

jediná firemní vysoká škola v České republice. Najdeme ji rovněž v Mladé 

Boleslavi 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

             Zdroj: [45] 

Ekonomické faktory 

Trendy HDP 

HDP (hrubý domácí produkt) je ukazatelem výkonnosti republiky. Vyjadřuje se v 

peněžních jednotkách. Je to suma celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném 

období (obvykle jeden rok) na určitém území. Jedná se o součet korunové hodnoty spotřeby, 

investic, vládních nákupů a čistých vývozů. Pokud se zvyšuje HDP, může to znamenat za 

předpokladu, že součástí ukazatele jsou hodnoty spotřeby, že se lidé mají lépe a začnou méně 

spořit na horší časy a více utrácet a dovolí si i výrobky, které nejsou nezbytné pro jejich 

přežití – například osobní automobil. S růstem HDP se předpokládá, že by se měla mírně 

snížit nezaměstnanost. Lidé již nebudou tak opatrně nakládat se svým důchodem, budou méně 

spořit a více utrácet. HDP rok od roku roste, ale přírůstky se zmenšují. Pro setrvání v EU je 

HDP velmi důležitým ukazatelem neboť značí také příjem do státní pokladny a tedy i 

rozhoduje o výši deficitu státního rozpočtu. Deficit státního rozpočtu nesmí být podle 

podmínek vstupu do EU větší než 3 % HDP.  Reálný HDP se ve 3. čtvrtletí 2015 

mezičtvrtletně zvýšil o 0,7 %. Meziroční růst dosáhl 4,1 %. Predikce růstu reálného HDP pro 

rok 2016 zůstává na 2,7 %. Pro rok 2017 očekáváme růst ekonomiky ve výši 2,6 %. [38] 

Graf 4.3: Kvalifikace zaměstnanců společnosti 
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Protože Škoda exportuje, musí se dívat nejen na vývoj HDP v ČR ale také v cílových 

zemích vývozu. Nejvíce prodaných vozů směřovalo na Čínský trh, tam se růst HDP velmi 

zpomalil. HDP vzrostlo meziročně za rok 2015 o 6,9 %, což je nejnižší za poslední čtvrt 

století. Média o tomto jevu hovoří že „Čína dostala chřipku“. Toto zpomalení bude mít vliv i 

na globální ekonomiku, podle MMF je Čína odpovědná za třetinu celosvětového 

hospodářského růstu. [31] 

Změna hrubého produktu a změna mezd by se měla vyvíjet stejně. Mzdy jsou v ČR 

nízké. Zatímco hrubý domácí produkt na osobu v roce 2014 v Česku dosahoval 84 procent 

průměru Evropské unie, mzdy odpovídaly jen 62 procentům unijního průměru. Může to být 

způsobeno vysokými dodatečnými náklady na práci, anebo nedostatečně zastoupeným vlivem 

odborů v českých podnicích. Pokud vliv odborů poroste, můžou zaměstnancům vymoct vyšší 

mzdy a firmy se budou muset potýkat s vyššími mzdovými náklady, což sníží jejich zisk. 

Devizové kurzy 

Jakožto firma exportující do celého světa musí při svém plánování brát v úvahu 

kurzové ztráty. Zisk se odvíjí od toho, jaký kurz má česká koruna oproti ostatním měnám, 

někdy je kurz ku prospěchu, jindy uškodí. Firma proto musí pečlivě sledovat tendence vývoje 

kurzů měn, ve kterých prodává své výrobky a podle toho uzpůsobovat např. termíny placení 

závazků. Firmy se mohou dohodnout, že pro přepočet budou užívat pevný kurz, ale to také 

může být výhodné nebo nevýhodné v závislosti na tom, jaký kurz aktuálně kurz je aktuální na 

trhu peněžních prostředků. Pokud je silná koruna a exportujeme do zahraničí, dostaneme 

určité množství Eur, které mají vyšší hodnotu v korunách.  

Zaměříme se na deskripci vývoje dvou hlavních světových měn – Eura a USD. 

Nejnižší hodnota kurzu eura byla 22,97 Kč za 1 €, nejvyšší pak 29,47 Kč/€. Za 

poslední roky se kurz pohyboval stále mezi 27 a 28 korunami za euro (graf 4.4). U dolaru je 

vývoj kurzu k české koruně poněkud proměnlivější. Své minimum měl dolar na 14,45 Kč za 

1$, ale tato hodnota patří dávné minulosti. Od roku 2010 začal poměrně prudce růst a nyní 

balancuje kolem hodnoty 25 Kč. Maximum dolar zaznamenal poměrně nedávno, a to 25,953 

Kč/$ čímž se přiblížil hodnotě Eura (graf 4.5). 
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Graf 4.4: Vývoj kurzu EUR/CZK 

 

Zdroj: [34] 

Graf 4.5: Vývoj kurzu USD/CZK 

 

Zdroj: [34] 

Kupní síla 

Firma si vybírá cílový trh podle kupní síly obyvatel, čím vyšší, tím atraktivnější je trh. Pokud 

chce proniknout na určitý trh se svým výrobkem, musí stanovit takovou cenu, která je 

potenciálním zákazníkům přijatelná. To, kolik je schopen a ochoten zaplatit za výrobek závisí 

na dostupnosti peněz. Ta závisí na velikosti úrokových měr, za které poskytují banky úvěry 
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klientům, na průměrné a minimální mzdě obyvatelstva, na vývoji cen energií a statků 

uspokojující základní potřeby. To, kolik má zákazník reálně peněz je ovlivněno mírou 

inflace. Zákazník má stále stejný příjem, ale ceny statků rostou, tím pádem si jich může 

dovolit méně. V neposlední řadě je důležité sledovat míru nezaměstnanosti, nezaměstnaný 

člověk nemá tendenci utrácet, ale spíše spořit, protože neví, kdy a jak dobře placenou práci se 

mu podaří sehnat. 

 Zdroj: [34]            Zdroj: [34] 

 

Zdroj: [17,18] 

Graf 4.8: Vývoj průměrné a minimální měsíční mzdy v ČR  

Graf 4.7: Vývoj míry nezaměstnanosti Graf 4.6: Vývoj míry inflace 
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Průměrná i minimální měsíční mzda (graf 4.8) českého občana rok od roku rostou, za 

posledních 16 let vzrostla průměrná mzda o 5 900 Kč. Od ledna 2016 platí minimální mzda 9 

900 Kč, což v hodinovém vyjádření znamená sazbu 58,7 Kč/h. V porovnání s okolními 

zeměmi je tato minimální mzda hodně nízká. Průměrná mzda v roce 2015 vyšplhala na 

26 072 Kč, ale jen málo obyvatel na tuto mzdu skutečně dosáhlo. Míra inflace je každoročně 

kladná (graf 4.6). Deflaci Česká republika zaznamenala naposled v roce 2009. Průměrná 

míra inflace za rok 2015 dosáhla 0,3 %. Míra nezaměstnanosti má za poslední roky klesající 

trend (graf 4.7). Ke konci ledna 2016 byla 6,4 %, což je přesně 467 403 nezaměstnaných 

osob, ale tito si mohou vybrat z 107 779 volných pracovních míst. Míra nezaměstnanosti má 

pro podnik světlou stránku. Zaprvé má k dispozici volné kvalifikované síly, které může 

přijmout, a za druhé dlouhodobě nezaměstnaný člověk je ochoten přijmout práci i za nižší 

mzdu. Škoda je ale výborným zaměstnavatelem a její zaměstnanci si nemohou na nízkou 

mzdu stěžovat. V roce 2014 bylo na mzdách vyplaceno 14 869 mil. Kč. Vydělíme-li tuto 

sumu 26 765 zaměstnanci a pak 12 měsíci, průměrná měsíční mzda zaměstnance je 

46 295 Kč. 

Technologické vlivy 

Každým dnem nás planeta varuje, že ten, či onen technický vynález jí ubližuje a 

postupně nám vše, co na ní bylo spácháno, vrací. Aby se předešlo přírodním katastrofám 

vyvolaným námi lidmi, stále více firem se uchyluje k alternativním řešením, která tolik 

nepoškozují planetu, ba dokonce jsou jí ku prospěchu. Světové zásoby ropy se zmenšují, a 

přesto její spotřeba neustále roste. V roce 2011 byla celosvětová spotřeba ropy 88,2 mil. 

barelů za den. [30] Automobilový průmysl je jedním z mnoha odvětví, které jsou na tomto 

zdroji závislí. Denně dojíždíme na menší nebo větší vzdálenosti a bereme to za samozřejmost. 

Ale jak to bude, až se zásoby ropy vyčerpají? Tuto otázku si položili také vědci a přišli 

s nejedním přínosným nápadem, jak nahradit tuto vzácnou látku.  

Například LPG (zkapalněný ropný plyn) byl nejdříve používán jako topný plyn, nyní 

se využívá i pro pohon automobilů se zážehovými motory. Při jeho spalování nevznikají 

téměř žádné emise a jeho cena je poloviční oproti naftě či benzínu, protože není zatížena tak 

vysokou spotřební daní. [36]  

Dalším vynálezem je automobil na elektrickou energii. Je také šetrný k životnímu 

prostředí a způsobů výroby elektřiny je mnoho.  První tzv. elektromobil byl navržen již v roce 

1835 a podle portálu linkuj.cz bude v roce 2020 třetina lidí jezdit elektromobil. [29] V roce 

1990 byl na objednávku švýcarského zákazníka vyroben první český elektromobil Škoda 

Shortcut. Z normálně koupeného sériového Favorita zmizel motor a jeho místo zaujala baterie 
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a elektromotor. V roce 2010 vznikla v desetikusové sérii Octavia Green E Line, jejímž 

úkolem je získávat uživatelské zkušenosti s elektrickým pohonem v běžném silničním 

provozu a přispět tak k vývoji budoucích hybridních či elektrických vozů. Škoda už má 

připravenu verzi elektromobilu pro model Citigo, ale nejspíš jako první dojde na výrobu auta 

na elektrickou energii u modelu Superb. Zatím není na cílových trzích dostatečný zájem ze 

strany dealerů, protože za vůz s motorem o výkonu 60 kW se v České republice platí 599 900 

korun. Podobnou cenu by ale skupina zákazníků Škody určitě neakceptovala. Firma se proto v 

oblasti alternativních pohonů zatím bude orientovat na CNG, tedy stlačený zemní plyn.  

Posledním zmíněným bude vodíkový pohon. Američan Stanley Meyer (1940 – 1998) 

přišel s vozidlem, které jezdilo na vodu. Jeho patent však koupili a ukryli před světem arabští 

investoři, aby nekonkuroval ropě. [39] Teď však začíná stále více a více automobilek vyrábět 

a plánovat výrobu nových modelů na vodík. Toyota vyhrála uvedením modelu Toyota Mirai 

na trh závod s Hondou o první sériový vůz s palivovými články [26]. Vůz má teoretický 

dojezd 700 km (praktickým 500 km) a cenu 57 500 dolarů, tedy zhruba 1,4 milionu korun. 

Hyundai se svým modelem Hyundai Tucson ix35 na vodík láme rekordy v dojezdu. Škoda by 

měla také vypustit do světa nějaký model na vodík, aby nebyla před konkurencí pozadu, i 

když možná to ani nebude nutností, jelikož Volkswagen group už pod sebou má Audi A7 

Sportback h-tron quattro  na vodík s dojezdem 500 km. V Německu už funguje několik 

čerpacích stanic na vodík, ale šéf Volkswagenu prohlásil, že auta na vodík není možné 

prodávat za rozumnou cenu [33]. 

Zhodnocení PEST analýzy 

Tak jako na ostatní firmy v odvětví působí na Škodu politické faktory. Může být 

ovlivněna změnou daňových zákonů a ostatních zákonů. Volnější a pro výrobce příznivější 

daně a zákony mohou přilákat do odvětví další konkurenty, jak nové tak existující zahraniční. 

U obyvatel je společnost velmi oblíbená, byla zvolena Zaměstnavatelem roku, zamětnává 

velké množství zahraničních osob a lidé jsou ochotni za prácí do automobilky dojíždet. Vstup 

do Evropské unie napomohl zahraničnímu obchodu a poskytováním dotací podporuje 

například výzkum a vývoj. Co se technické oblasti týče, na trh zatím moc pokrokových 

inovovaných výrobků neuvedla krom verzí elektromobilů. 
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4.1.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

V této části budou charakterizovány vlivy působící na firmu v blízkém okolí. 

Definujeme stávající i potenciální konkurenci a stanovíme možné substituty osobních 

automobilů. Zhodnotíme vyjednávací síly dodavatelů a také vyjednávací síly zákazníků. To 

vše totiž může mít vliv na úspěch podniku. Vytvoření analýzy nám ukáže pozici podniku 

oproti současným i potencionálním konkurentům. 

Konkurence uvnitř odvětví 

Rivalita mezi konkurenty neplatí mezi automobilkami koncernů navzájem. V rámci 

koncernu využívají synergického efektu, protože vědí, že jedině spoluprácí mohou vyhrát 

konkurenční boj v odvětví. Škoda Auto patří do koncernu Volkswagen Group neboli 

Volkswagen Aktiengesellschaft (zkráceně VW AG), spolu s ní jsou součástí koncernu 

značky: Volkswagen, Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania, Ducati a 

MAN. 

V produkci automobilů na českém území vede Škoda Auto. Jejím velkým 

konkurentem a hrozbou je nošovická automobilka Hyundai, která každým rokem zvyšuje svůj 

tržní podíl, což je patrné z grafu č. 4.9. Škoda je v nevýhodě, protože její cena je nad cenou 

nově příchozích jihokorejských automobilek na Evropský trh. Oněmi jihokorejskými firmami 

jsou především Hyundai a Dacia. 

Zdroj: [40] 

Graf 4.9  Výroba osobních automobilů v ČR 
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Skutečnost, že Hyundai Škodě pomyslně šlape na paty, potvrzuje i tabulka 4.1. 

V žebříčku Top 15 značek na českém trhu je hned za vedoucí Škodou nepočítáme-li 

Volkswagen, který je členem stejného koncernu. Z tabulky 4.1 dále vyplývají další konkurenti 

Škody. Jsou jimi: 

- především Ford,  

- výše zmiňovaná Dacia a Renault, patřící do stejné skupiny (Renault),  

- Toyota, Peugeot a Citroen spadající pod společnou automobilku TPCA,   

- Opel, který je součástí holdingu General Motors,  

- Kia (Hyundai-Kia Automotive Group) 

- BMW,  

- Toyota, 

- Mercedes (součástí spolu se známým Smartem německé skupiny Daimler AG). 

Za zmínku stojí i v tabulce neuvedení Chevrolet, Fiat, Honda anebo Mazda. 

Oblíbenost jednotlivých značek můžeme vyčíst z grafu 4.10, na kterém je koláčovým grafem 

vyobrazeno zastoupení jednotlivých značek ve vlastnictví českých obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [40]

Graf 4.10 Složení vozového parku osobních automobilů v ČR k 30.9.2015 
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Zdroj: [19] 

Za největšího konkurenta budeme tedy považovat automobilku Hyundai a tuto 

skutečnost budeme brát v potaz i při dalších analýzách pro účel srovnání různých aspektů 

fungování podniku s konkurenčním podnikem. Například srovnání ukazatelů finanční 

analýzy, srovnání objemu prodeje a podobně.  

V roce 2008 byla otevřena v Nošovicích továrna Hyundai. Za první rok prodala jako 

českému trhu neznámá automobilka pouhých 105 automobilů, zatímco zavedené Škodě se 

podařilo prodat 58 001 automobilů. V tabulce 4.2 vidíme, jak narůstal prodej obou 

automobilek. Po ustálení objemů prodejů po zavedení značky na trhu si můžeme všimnout, že 

meziroční procentní růst prodeje obou značek je za poslední roky velmi vyrovnaný. Hyundai 

je tedy opravdu konkurentem, kterého je třeba se obávat, protože každým rokem více a více 

ukrajuje tržní podíl, který by mohla dostat Škoda místo něj. 

 

Tabulka 4.1  Český trh za leden-květen 2014  
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Tabulka 4.2  Objemy prodejů a jejich meziroční změny v za jednotlivé roky 

Rok 

Škoda Hyundai 

Prodej ks 
meziroční 

změna 
Prodej ks 

meziroční 
změna 

2008 58001 - 105 - 
2009 56504 -2,58% 3336 3077,14% 
2010 58033 2,71% 5510 65,17% 
2011 58202 0,29% 7282 32,16% 
2012 59 674 2,53% 10 479 43,90% 
2013 60 042 0,62% 10 900 4,02% 

2014 70 200 16,92% 12 713 16,63% 

2015 85 005 21,09% 14 738 15,93% 
   Zdroj: upraveno [40] 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nově příchozí automobilky musejí brát v potaz podmínky v naší republice. 

Pravděpodobně zde nenajdou odbyt značky automobilů vyšší třídy, protože kupní síla 

obyvatel není dostačující. Pokud by zde ale chtěla vybudovat výrobní prostory firma 

s levnými automobily, pravděpodobně by se setkala s úspěchem. Češi dávají přednost 

levnějším výrobkům, bohužel i na úkor kvality. Úspěch by také měla nově příchozí firma díky 

vysoké úrovni nezaměstnanosti, neměla by problém najít dostatečné množství zaměstnanců. 

Při volbě vlastností zamýšlených prodávaných automobilů by musela mít konkurence na 

zřeteli také stav naších silnic. Přiznejme si, že naše silnice nejsou v ČR příliš v dobrém stavu, 

dokonce ani jejich placené úseky. Pokud by se nově příchozí chtěl pustit do prodeje aut na 

alternativní pohony, například na vodík nebo elektropohon, narazil by na problém 

nedostatečného rozprostření nabíjecích stanic pro elektromobily a zatím žádné čerpací stanice 

pro auta na vodík (s výjimkou jedné čerpací stanice pro autobus na vodík jezdící v Čechách). 

V současné době ale není pravděpodobné, že by byla založena nová automobilka, 

kvůli kapitálové a technologické náročnosti. Automobilky spíše odkupují své akcie navzájem 

a sdružují se do různých koncernů a holdingů. Spíše než s novým konkurentem bychom mohli 

počítat s nově vybudovanými pobočkami a dceřinými organizacemi již existujících 

automobilek na světovém trhu. 
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Hrozba substitutů 

Za substitut automobilu můžeme považovat jakýkoli dopravní prostředek, počínaje 

autobusovou dopravou, vlakovou dopravou konče dopravou leteckou. Tyto substituty tu vždy 

byly a budou, záleží jen na cenách komodit. Zákazník si vybírá to, co je pro něj výhodnější. 

Vzroste-li cena ropy, pravděpodobně se zvýší cena benzinu a nafty a zákazník raději bude 

jezdit autobusem, protože nákup a provoz automobilu by se mu nevyplatil (pokud ovšem 

nemá dostatečný příjem, aby dal přednost luxusu a pohodlí, kterého se mu v MHD nemůže 

dostat). Pokud vzrostou ceny komponentů automobilů, zdraží se konečná cena aut a 

potenciální zákazník si opět vybere raději hromadnou dopravu. Substitut mezi těmito způsoby 

dopravy vybírá i vzhledem k vzdálenosti, kterou chce překonat, těžko pojede do Afriky 

automobilem nebo těžko uskuteční let letadlem do vedlejšího města. 

Substitučními výrobky mohou být také považovány automobily s různými pohony. 

Automobilu na benzín může konkurovat automobil s dieselovým motorem, nebo automobily 

na alternativní pohony jako LPG, CNG, nebo hybridní automobily na vodík či elektřinu. Tyto 

substituty se také liší dopadem na životní prostředí, takže se postupně pravděpodobně bude od 

naftových motorů postupně upouštět z důvodu udržitelnosti. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Je nezbytné, aby spolu výrobci a jejich dodavatelé spolupracovali, protože nákup 

sebou přináší rizika, která mohou narušit plynulost výroby, případně způsobit citelné finanční 

ztráty, pokud se například zpozdí dodávky, neproběhne dodání nebo kvalita neodpovídá 

požadavkům, nebo například se dodavatel dostane do insolvence. Škoda Auto spolupracuje 

z tohoto důvodu při odběru montážních dílů s více dodavateli, aby mohla v případě nutnosti 

operativně reagovat. Navíc v rámci systému řízení rizik provádí preventivní opatření pro 

případ platební neschopnosti dodavatele a pravidelně přezkoumává finanční stabilitu 

dodavatelů. 

Čím blíže je dodavatel výrobním prostorám, tím je to výhodnější. Proto 

s nastartováním spolupráce mezi značkami Škoda a Seat a s rozhodnutím o společné výrobě 

nového SUV modelu značky Seat v Kvasinách přesvědčili klíčové dodavatele, aby svou 

výrobu či její část lokalizovali blíže Kvasinám, a tím zvýšili flexibilitu a jistotu dodávek a 

snížili logistické náklady. 
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V roce 2014 vynaložila Škoda na nákup výrobního materiálu celkem 167,4 mld. Kč. 

Na Českou republiku z tohoto připadá 49,7 %. Celkový objem všeobecného nákupu dosáhl 

hodnoty 28,7 mld. Kč. 

V oblasti zajišťování originálních dílů spolupracuje společnost Škoda Auto v 

současné době s více než 1000 tuzemskými i zahraničními dodavateli. Můžeme tedy říci, že 

v takovémto množství je vyjednávací síla jednotlivých dodavatelů velmi malá. V roce 2006 

vyhlásila Škoda 10 nejlepších dodavatelů.  Ty hodnotila z hlediska  flexibility, spolehlivosti a 

samozřejmě také kvality dodávaných produktů. Mezi nejspolehlivějších deset byly zařazeny 

firmy:  

- 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 

- TPB Mladá Boleslav. [20] 

V roce 1999 bylo uvedeno do provozu logistické centrum originálních dílů a 

příslušenství Škoda Auto Parts Center. V roce 2004 bylo rozšířeno a v současné době má k 

dispozici 50.000 m
2
 ploch pro uskladnění zhruba 80 000 originálních dílů a příslušenství 

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

značky Škoda. Z tohoto centra je denně vyexpedováno zhruba 90 kamionů a 20 000 

zakázkových položek určených 330 smluvním partnerům v tuzemsku a 161 zahraničním 

odběratelům především z řad importérů značky Škoda Auto v jednotlivých zemích. 

V současné době je největším logistickým centrem automobilových originálních dílů a 

příslušenství v ČR a je považováno za jedno z nejmodernějších logistických center ve střední 

Evropě. [20] 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci si vybírají auto nejen podle technických parametrů, ale také podle 

osobitého designu a jimi přijatelné ceny. Pokud jedno z toho nesplňuje, automaticky se obrátí 

na konkurenční výrobky, kterých je nepřeberné množství. Z tohoto důvodu je vyjednávací síla 

zákazníka velmi silná. Před zavedením nového vozu jsou pečlivě prováděny ankety u 

zákazníků, aby se zjistili jejich potřeby a požadavky a později jim byl představen model, který 

zaútočí na jejich emoce a rozhodnou se ke koupi. Z druhého pohled, který převáží, je 

vyjednávací síla zákazníka malá, protože existuje mnoho malých odběratelů, pokud by se 

portfolio odběratelů firmy skládalo jen z několika významných odběratelů, ti by měli 

vyjednávací sílu. 

Ve které zemi má Škoda největší odbyt? Nejvíce příznivců z řad zákazníků, ač se to 

může zdát překvapující, má Škoda v Číně, tam v roce 2014 dodala rovných 281 412 

automobilů (tabulka 4.3) Zhruba polovinu z odbytu na čínském trhu tvoří prodej v Německu. 

Česká republika je na 5. místě co se týče prodeje Škody se 70 200 prodanými kusy.  

Zdroj: [45] 

 

 

 

 Tabulka 4.3: Dodávky zákazníkům – největší trhy 
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Zhodnocení Porterovy analýzy 

Podle Keřkovského [4, str. 171-175] byla vypracována na základě skutečností 

zjištěných v předchozích částech analýzy tabulka 4.4, kde jednotlivé konkurenční síly 

hodnotila autorka této práce podle subjektivního zvážení pomocí bodové škály (1-9 bodů) jak 

pro současnost, tak i pro vývoj do budoucna.  Z hodnocení vyplynulo, že konkurenční rivalita 

v odvětví je nadprůměrná a do budoucna poroste. Potvrdilo se, že se firma nemusí obávat 

vstupu nového konkurenta do odvětví. Hodnocení vyjednávací síly zákazníka se pohybuje 

okolo průměru, což dokazuje dříve uvedenou teorii protichůdných sil (zvyšuje vyjednávací 

sílu lehký přechod ke konkurenci, ale snižuje ji skutečnost, že je velké množství 

individuálních zákazníků s malou vyjednávací silou). Vyjednávací síla dodavatelů je velmi 

malá, protože portfolio dodavatelů Škody je velmi rozsáhlé. Hrozba substitutů je 

v automobilovém odvětví průměrná, ale do budoucna poroste, předpokládáme nástup nových 

způsobů dopravy a nových pohonů. 

Tabulka 4.4  Porterova analýza 5 konkurenčních sil podrobně 

    Konkurenční rivalita v odvětví (1 bod - nejnižší, 9 bodů - nejvyšší) 2015 2020 

1.A Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost 7 8 
1.B Růst odvětví 3 4 
1.C Diferenciace výrobků/služeb 4 4 
1.D Diferenciace konkurentů 6 7 
1.E Rozšiřují se kapacity pouze ve větších přírůstcích? 7 6 
1.F Intenzita strategického úsilí 7 7 
1.G Náklady odchodu z odvětví 4 4 

1.H Charakter konkurence, postoj k business etice 3 4 
1.I Šíře konkurence 7 8 

Průměr 5,33 5,78 
 
Hrozba vstupu do odvětví (2 bod - nejnižší, 9 bodů - nejvyšší) 2015 2020 

2.A Economies of scale - úspory z rozsahu 9 7 
2.B Kapitálová náročnost vstupu do odvětví 1 1 
2.C Přístup k distribučním kanálům 3 2 
2.D Potřeba vlastnit při vstupu do odvětví speciální technologie 1 1 
2.E Přístup k surovinám, energiím, pracovní síle 4 3 

2.F 
Schopnost existujících konkurentů snižovat po vstupu nových 
konkurentů náklady a zlepšovat služby 7 8 

2.G Diferenciace výrobků, loajalita zákazníků existující konkurence 4 3 
2.H Vládní politika (dotace) 4 5 

2.I Vývoj po případném vstupu do odvětví, "cesta zpět" po vstupu 1 1 

Průměr 3,78 3,44 
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Vyjednávací síla zákazníků (1 bod nejnižší, 9 bodů - nejvyšší) 2015 2020 

3.A Počet významných zákazníků 3 4 
3.B Význam výrobku/služby pro zákazníka (z hlediska podílu na jeho výdajích) 2 3 
3.C Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci 9 9 
3.D Hrozba zpětné integrace (zákazník se začne zásobovat sám) 1 1 
3.E Ziskovost zákazníka 8 7 

Průměr 4,6 4,8 
 
Vyjednávací síla dodavatelů (1 bod nejnižší, 9 bodů - nejvyšší) 2015 2020 

4.A Počet a význam dodavatelů 1 1 
4.B Existence substitutů - jsou hrozbou dodavatelů? 4 5 

4.C Význam odběratelů pro dodavatele 2 2 
4.D Hrozba vstupu dodavatelů do analyzovaného odvětví 2 1 
4.E Organizovanost pracovní síly v odvětví (odbory -vysoká organizovanost) 5 6 

Průměr 2,8 3 
 
Hrozba substitutů (1 bod nejnižší, 9 bodů - nejvyšší) 2015 2020 

5.A Existence mnoha substitutů na trhu 4 5 
5.B Konkurence v odvětví substitutů 4 6 
5.C Hrozba substitutů v budoucnu 3 4 
5.D Vývoj cen substitutů 6 7 
5.E Užitné vlastnosti substitutů 6 7 

Průměr 4,6 5,8 
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4.2 Benchmarking 

Abychom mohli určit svou výkonnost, je nutné srovnat se s výkonností konkurenční 

společnosti. To nám umožní vymezit priority pro zlepšování, benchmarking by tedy měl být 

pevně zakotven ve strategickém managementu a standardně zařazen mezi procesy celkového 

systému řízení organizace. 

4.2.1 Srovnání objemů prodejů a vytvoření prognózy prodeje  

V této části se zaměříme na srovnání v oblasti prodejů v České republice Škody a 

jejího největšího konkurenčního výrobce – Hyundaie. Jako první budeme predikovat prodeje 

na rok 2016 pro společnost Hyundai. Tato čísla by měla odhalit, jak si z hlediska prodejů 

konkurenti povedou v následujícím roce, jaká bude poptávka po obou značkách. 

Predikce poptávky v ČR po vozech Hyundai 

Výchozím bodem bude tabulka prodejů za jednotlivé měsíce za poslední 4 roky. 

Vypočteme průměry za jednotlivé měsíce a pak celkový průměr z těchto průměrů. Ten 

vychází na 1017 ks/měsíc. Potřebujeme zjistit, jestli má poptávka sezónnost, to nám určí 

sezónní koeficient. Ten získáme, když průměr měsíce vydělíme celkovým průměrem všech 

měsíců (tabulka 4.5) 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že poptávka po automobilech vykazuje sezonnost. Po 

Vánocích tj. v lednu a únoru je výrazný pokles poptávky oproti průměru o 20 %, největší 

Tabulka 4.5  Prodeje automobilky Hyundai v ks, jejich měsíční průměry a sezónní 

koeficienty 
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Měsíce 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

prodej 1 112 1 051 1340 1116 907 1118 1457 1217 1081 1644 1437 1258

sezonní koeficient 0,79 0,80 1,13 1,09 0,89 1,17 1,01 0,88 0,92 1,17 1,01 1,14

Data očištěná od sezonnosti 1 400 1 321 1 185 1 020 1 022 957 1 445 1 379 1 170 1 410 1 427 1 102

Měsíc 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Predikce prodeje 1050 971 1265 1271 1030 1255 1144 1048 1121 1339 1184 1396

s.koef 0,79 0,80 1,13 1,09 0,89 1,17 1,01 0,88 0,92 1,17 1,01 1,14

očištěná data 834 772 1 431 1 390 914 1 467 1 153 925 1 036 1 561 1 192 1 593

klouzavý průměr 1 220 1 119 1 163 1 159 1 074 1 135 1 188 1 213 1 148 1 176 1 223 1 244
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Zjišťování trendu poptávky 

Řady1 Poptávka 

prodeje jsou duben - červenec, v srpnu a září díky utrácení za letní dovolené je patrný pokles 

poptávky, opětovný nárůst 10 a 11 měsíc, před Vánoci v prosinci vysoká poptávka. 

Pro zvolení správného nástroje k predikci poptávky musíme zjistit, zda vykazuje 

trend. To provedeme tak, že měsíční prodeje za poslední rok vydělíme příslušným sezónním 

koeficientem a získáme tak data očištěná od sezónnosti (tabulka 4.6). Data následně zaneseme 

do grafu a proložíme trendovou přímkou (graf 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo zjištěno, že poptávka u Hyundaie vykazuje jen nepatrný trend, budeme tedy 

uvažovat poptávku, která nemá trend. V souvislosti s tím, zvolíme pro predikci na následující 

měsíce metodu klouzavých půlročních průměrů. Z posledních 6 měsíců vypočteme průměr 

z očištěných dat a tento průměr pak vynásobíme koeficientem sezónnosti pro leden. Získáme 

hodnotu 1050 a to je předpověď poptávky na měsíc leden. Takto budeme postupovat až 

k prosinci 2016. Výpočet a konečné predikce prodeje jsou uvedeny v tabulce 4.7. 

Tabulka 4.6  Hyundai - Očištění dat od sezónnosti 

Graf 4.11 Hyundai - Zjišťování trendu poptávky 

Měsíc 

Tabulka 4.7: Hyundai - Predikce prodeje metodou klouzavých průměrů 
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Zjišťování trendu poptávky  

Řa… Poptávka 

měsíc 

 

Z dostupných dat o prodejích vozů Hyundai v ČR můžeme vypočíst chybu predikce: 

Chyba predikce = Predikovaná - Skutečná výše prodeje v ČR  

Chyba predikce leden: 1 050 – 787 = 263 ks  Poptávka byla nadhodnocena o 263 ks  (25 %) 

Chyba predikce únor: 971 – 1052 = - 81 ks  Poptávka byla podhodnocena o 81ks (7,6 %) 

Chyba predikce březen: 1265 – 1123 = 142 ks  Poptávka nadhodnocena o 142 ks (12,6 %) 

 

Predikce poptávky v ČR po vozech Škoda 

Nyní se dostáváme k predikci poptávky pro Škodu. U ní jsme využili pro predikci 

metodu vyrovnávací trendové přímky, jelikož byl zjištěn trend rostoucí (graf 4.12). Použita 

byla pro zjištění trendu data za 2 roky, jelikož v posledním roce měl klesající tendence a tudíž 

by predikce byla zkreslená (tabulka 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.8  Prodeje automobilky Škoda, jejich měsíční průměry a sezónní koeficienty 

Graf 4.12: Škoda – Zjišťování trendu poptávky 
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Predikce poptávky s trendem: 

Vyrovnávací trendová přímka 

Y (t) = a + b * t 

a - hodnota trendové přímky v prvém období 

b - směrnice trendové přímky 

t - pořadí období od počátku časové řady 

  

Pomocí funkce INTERCEPT pro parametr a funkce SLOPE pro aramem b byla určena tato 

vyrovnávací trendová přímka: Y(t) = 5607,6 + 69,1*t 

Po dosazení období do této přímky získáváme předpokládaný prodej (tabulka 4.9), ten však 

ještě musíme vynásobit příslušným měsíčním sezónním koeficientem. 

Tabulka 4.9  Škoda – predikce prodeje za rok 2016 

 

Za leden a únor 2016 jsou již dostupná data o prodeji, můžeme určit chybu predikce: 

Chyba predikce = Predikovaný – Skutečný objem prodeje 

Chyba predikce leden: 6033 - 6 440 =  - 407 ks  Poptávka podhodnocena o 407 ks (6,3 %) 

Chyba predikce únor: 6825 – 7507 = - 682 ks  Poptávka podhodnocena o 682 ks (9 %) 

Chyba predikce březen: 7473 – 7979 = - 506 ks  Poptávka podhodnocena o 506 ks (6,3 %) 

 

Podle predikovaného objemu můžeme předpokládat, že Škoda v roce 2016 prodá 

v České republice 92 679 ks svých automobilů, tedy o 9 % více než v loňském roce a její 

konkurent Hyundai 12 953 ks, tedy o 12 % méně. Za první tři měsíce je průměrná chyba 

predikce (vypočtena ze 6 chyb predikce) 11,133 %. Musíme tedy počítat s odchylkou od 

celkových hodnot prodejů. Ze zjištěných chyb predikce si můžeme dovolit u Škody 

predikované množství navýšit o 6,3 %, jelikož skutečné objemy prodejů byly za zkoumané 

měsíce vyšší o 6,3 – 9 %. U Hyudaie je plánování poptávky obtížnější, protože chyba 

predikce kolísá ve velkém rozmezí od podhodnocení poptávky o 7,6 % po nadhodnocení o 25 

%. Pokud by k predikci byla využita stejná metoda jako u Škody, rozdíly by byly ještě vyšší.  

Měsíc 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

t 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Celkem

prodej 7335 7404 7473 7543 7612 7681 7750 7819 7888 7957 8026 8095

Prodeje se 

sezónností
6033 6825 7463 8356 7746 8413 7568 7290 7646 8707 8870 7763 92679
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4.2.2 Portfoliová analýza 

Protože analyzovaná společnost produkuje více než jeden produkt, je žádoucí, aby se 

zjistilo, jak si jednotlivé výrobky stojí na trhu ve vztahu ke konkurenci. Abychom správně 

rozdělili investiční prostředky vkládané do jednotlivých výrobků tak, aby firmě přinesly co 

největší možný zisk, použijeme portfolio analýzy. V této práci budou použity nejběžněji 

využívané analýzy portfolia – BCG a GE. Jako doplnění portfoliové analýzy byla 

vypracována analýza frekvence inovací, jako příklad přístupu Škody Auto k inovacím, a to na 

základě inovací zástupce portfolia – Škody Octavie (viz příloha č. 7). 

BCG analýza 

 K tomu, abychom mohli sestavit BCG matici, potřebujeme zjistit relativní podíl na 

trhu (RTP) a tempo růstu trhu (TRT). Nejprve byla součtem prodejů všech skupin prodejců 

vypočítána velikost evropského trhu s automobily. Za 2014 bylo v Evropě prodáno 

12 058 133 ks automobilů a za rok 2015 to bylo 13 103 229 ks (tabulka 4.10). 

Tabulka 4.10: Evropské prodeje automobilů za rok 2014 a 2015 podle left-lane.com 

 

Škoda auto má ve svém portfoliu 7 modelových řad. Ke každé modelové řadě byl 

přiřazen její konkurent a poté zjištěny objemy prodejů za sledované roky podle údajů left-

lane.com. Nutné bylo dohledat také tempo růstu trhu za jednotlivé třídy automobilů. Zjištěné 

informace jsou zpracovány v následující tabulce: 

Tabulka 4.11: Objemy prodejů modelů Škody a přiřazených konkurentů, zařazení do tříd 

 

Zdroj: upraveno [24, 35]  

rok\group BMW Daimler Fiat Ford
General 

Group
Hyundai Mahindra

PSA

(TPCA)

Renault

Nissan

TATA

 Motors
Toyota VW

Velikost 

trhu

Evropa

2014 829 886 713 121 764 311 959 197 918 760 770 622 8 554 1 390 239 1 716 597 147 595 554 395 3 284 856 12 058 133

2015 925 296 834 988 868 597 1 036 255 937 880 849 214 14 807 1 470 713 1 906 251 180 300 595 743 3 483 185 13 103 229

Třída Minivozy Malé auta
Nižší středni

třída

Nižší střední

třída
Malá MPV Střední třída

Středně velká

SUV

TRT za třídu 3% 5% 7% 7% 10% -6% 8%

Škoda Auto Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti

2014 40 616 116 337 205 071 76 925 26 018 46 149 63 419

2015 38 735 159 927 215 797 67 974 14 951 50 533 64 348

Konkurence Hyundai i10 Hyundai i20 Seat Leon Hyundai i30 Kia Venga Ford Mondeo Nissan Qashqai

2014 80 819 83 903 136 896 81 686 25 293 45 405 202 914

2015 86 004 91 758 141 777 89 957 28 547 79 673 230 661
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Nyní máme k dispozici informace potřebné k výpočtu relativního tržního podílu. 

Nejdříve vypočteme tržní podíl (TP). Nebylo možné zjistit podrobně objemy prodejů za 

jednotlivé třídy, budeme tedy TP počítat jako poměrnou část z celkového objemu prodeje 

v Evropě. TP vypočteme tak, že objem prodeje modelu za rok vydělíme celkovým objemem 

evropského prodeje v témže roce. Relativní tržní podíl (RTP) pak zjistíme vydělením podílu 

Škody tržním podílem konkurenta. V tabulce 4.12 jsou vypočteny TP a RTP za rok 2014 a 

2015. U všech modelů krom Škody Octavie RTP klesl.  

Tabulka 4.12: Vypočtené TP a RTP pro jednotlivé modely 

 

Teď, když známe i relativní tržní podíly, je možno sestavit BCG matici. Tu 

sestavujeme tak, že na osu x nanášíme relativní tržní podíl a na osu y tempo růstu trhu. Pro 

rok 2014 byly použity tempa růstu trhu zjištěné pro meziroční rozdíl roků 2013 a 2014. Do 

grafu byly zaneseny pro odhad vývoje pohybu portfolia v kvadrantech také tržní podíly za rok 

2015, avšak v kombinaci s totožným tempem růstu trhu jako v předešlém roce. 

Graf 4.13: BCG matice 

 

Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti

2014

TP škoda 0,34% 0,96% 1,70% 0,64% 0,22% 0,38% 0,53%

TP konkurent 0,67% 0,70% 1,14% 0,68% 0,21% 0,38% 1,68%

RTP 0,50 1,39 1,50 0,94 1,03 1,02 0,31

2015

TP škoda 0,30% 1,22% 1,65% 0,52% 0,11% 0,39% 0,49%

TP konkurent 0,66% 0,70% 1,08% 0,69% 0,22% 0,61% 1,76%

RTP 0,45 1,74 1,52 0,76 0,52 0,63 0,28
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BCG matice odhalila, že za hvězdy jsou Škoda Octavia, která si svou pozici udržela i 

následující rok a Roomster, který se přesunul za rok 2015 mezi otazníky. Rapid se odklonil od 

hranice mezi hvězdami a otazníky hlouběji k otazníkům. Yeti je konstantně mezi otazníky a 

Fabia zvýšila svůj relativní tržní podíl. U Fabie by její putování mezi kvadranty mohla 

ovlivnit změna v míře růstu trhu, jelikož balancuje mezi hvězdami a dojnými kravami. Při 

zvýšení míry růstu trhu by se mohla vyhoupnout mezi hvězdy. Blíže na hranici mezi 

kvadranty by ji také dostalo nastavení střední hodnoty na ose y na hodnotu 5. stále by ale byla 

na pomezí. Citigo se sice po oba roky nachází v kvadrantu bídných psů, ale to je v pořádku, 

jelikož je to novinka a objemy prodejů dále porostou. Firma by měla investovat do 

Roomstera, Yeti a Rapida aby zvýšili svůj tržní podíl a přehoupli se do kvadrantu hvězd, nebo 

ještě lépe do dojných krav, to ale firma neovlivní, trh by musel změnit směr. Aby se 

z výrobku stala hvězda, musí se ve velké míře inovovat. U Fabie jako dojné krávy nejsou 

potřeba investice do inovací ale pouze investice na udržení tržního podílu. Totéž platí pro 

Octavii, která je na trhu dlouho a je blízko hranici dojných krav. Superb byl z hodnocení BCG 

maticí vyřazen z důvodu příliš vybočené hodnoty míry růstu trhu, protože by tím nepříznivě 

ovlivnila výsledky celé analýzy. Podle doposud zjištěných informací je na trhu oblíben a je 

řazen mezi limuzíny. Na britských ostrovech, byl Asociací skotských automobilových 

novinářů vyhlášen „Luxusním vozem roku“ 

GEC matice 

Konkurenční pozici podniku lze zjistit díky analýze a diagnóze vlivu interních 

faktorů. GE analýza pracuje se dvěma kritérii, a to s atraktivitou oboru a konkurenční pozicí v 

daném oboru. Tato kritéria budou hodnocena pomocí faktorů, kterým budou subjektivním 

hodnocením autorky přiřazeny váhy a bodové ohodnocení. Konečná hodnota pak vznikne 

vynásobením známky váhou. 

Atraktivitu oboru ovlivňují růst trhu, velikost trhu, intenzita přímé konkurence, 

bariéry vstupu, citlivost trhu, struktura a charakter zákazníků. (tabulka 4.13) 

Konkurenční pozice ovlivňuje tržní podíl, cenová konkurenceschopnost, 

manažerské dovednosti, portfolio výrobků, kapacita a modernost zařízení a efektivnost 

komunikace. (tabulka 4.14) 

Na základě ohodnocení všech faktorů bude sestrojena matice GE v grafu 4.14. 
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Tabulka 4.13: GEC matice – ohodnocení faktorů atraktivity oboru 

Atraktivita oboru 

Hodnocený faktor Váha Známka (1-5) Konečná hodnota 

růst trhu 0,1 4 0,4 

velikost trhu 0,1 3 0,3 

intenzita přímé konkurence 0,4 5 2 

bariéry vstupu 0,15 3 0,45 

citlivost trhu 0,05 2 0,1 

struktura a charakter zákazníků 0,2 5 1 

Celkem 1  4,25 

 

Tabulka 4.14: GEC matice- ohodnocení faktorů konkurenční pozice 

Konkurenční pozice 

Faktor  Váha 

faktoru 
Škoda Auto Hyundai 

Známka 

(1-5) 

Konečná 

hodnota 

Známka 

(1-5) 

Konečná 

hodnota 

tržní podíl 0,4 5 2 2 0,8 

cenová konkurenceschopnost 0,15 3 0,45 4 0,6 

manažerské dovednosti 0,15 3 0,45 3 0,45 

portfolio výrobků 0,1 4 0,4 4 0,4 

kapacita a modernost zařízení 0,1 4 0,4 4 0,4 

efektivnost komunikace 0,1 4 0,4 4 0,4 

Celkem 1  4,05  3,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.14: Výsledná GEC matice 
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Vyšlo nám zařazení Škody pro český trh do kvadrantu „Vůdce“. Tomu již 

naznačovalo v grafu 4.10 uvedené zastoupení automobilů škoda ve vozovém parku ČR. Také 

Evropské prodeje tomu nasvědčovaly. Pozor by si měla společnosti Škoda dát na Hyundai, 

tomu každoročně roste tržní podíl na českém trhu a na světovém trhu má prodeje 4x větší než 

Škoda. Pole 1 v matici znamená zelenou zónu pro investice, organizace může investovat. 

Výrobky v tomto poli mají mnoho výhod, například vysoký relativní podíl na trhu. Trh je ale 

rostoucí a tak budou nutné nové finanční prostředky na zvýšení kapacit a marketingu a přesně 

tak se Škoda chová – každoročně navyšuje výrobní kapacity a nezahálí ani v oblasti 

marketingu. Hyundai je v GEC matici umístěn v kvadrantu „Zkus silněji“ díky malému 

tržnímu podílu v ČR. 

4.2.3 Srovnání výsledků finanční analýzy  

Dle vzorců uvedených v příloze č. 1 byly vypočítány základní ukazatele finanční 

analýzy pro obě zkoumané firmy (potřebná data pro výpočet jsou uvedena v přílohách č. 3,4,5 

a 6). Podrobný výpočet je uveden v příloze č. 2. Výsledky a jejich srovnání je znázorněno 

v tabulce 4.15. Na jejím základě byly sestaveny grafy 4.15 - 4.18. 

 

Tabulka 4.15: Hodnoty ukazatelů finanční analýzy pro obě analyzované firmy 

 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Uazatele likvidity

Pohotová likvidita 1,428 1,160 1,079 1,016 2,148 4,008 3,833 2,115

Běžná likvidita 1,642 1,443 1,228 1,227 1,476 2,756 3,208 2,236

ČPK v mil Kč  37872 26589 14987 13269 13103 21747 27865 26430

Ukazatele rentability

ROA  10,47% 9,60% 7,49% 10,42% 6,88% 14,46% 13,17% 13,63%

ROE 19,79% 16,89% 12,61% 18,42% 20,29% 32,80% 26,10% 28,41%

ROS 6,36% 5,85% 4,67% 6,15% 4,19% 7,60% 7,53% 8,44%

Ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost 47,11% 43,18% 40,58% 43,46% 65,68% 55,64% 49,32% 51,77%

zadluženost vl.kap. 89,08% 75,99% 68,30% 76,87% 193,77% 126,20% 97,75% 107,88%

Ukazatele aktivity

obrat celkových aktiv 1,64 1,64 1,60 1,69 1,64 1,90 1,75 1,62

doba obratu aktiv (dny) 221,92 222,33 227,73 215,68 222,24 191,86 208,73 225,98

obrat zásob 15,73 14,11 21,96 24,28 22,63 23,68 28,65 40,99

doba obratu zásob (dny) 23,21 25,87 16,62 15,03 16,13 15,41 12,74 8,90

obrat pohledávek 18,82 21,86 21,58 25,07 4,50 5,34 5,96 6,73

doba obratu pohl.(dny) 19,40 16,70 16,91 14,56 81,11 68,40 61,20 54,26

obrat závazků 8,39 8,53 8,31 8,37 9,71 19,53 15,22 13,44

doba obratu závazků (dny) 43,51 42,81 43,92 43,58 37,57 18,69 23,99 27,15

Škoda Auto Hyundai 

Hodnoty ukazatelů finanční analýzy z dat za roky 2011-2014
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Zkoumáme-li firmy z hlediska likvidity, je 

na první pohled patrné, že Hyundai 

disponuje mnohem lepší likviditou než 

Škoda, avšak na rozdíl od Škody má Hyunai 

větší výkyvy v hodnotách ukazatelů 

likvidity. V letech 2012 a 2015 likvidita 

prudce vzrostla a nyní stejným tempem opět 

klesá. Likvidita Škody nedosahuje sice 

takových hodnot jako její konkurent, má 

však lineární průběh. Hodnoty pohotové 

likvidity Škody se pohybují v doporučeném 

rozmezí 1-1,5. Můžeme říci, že je na tom lépe než Hyundai, protože nemá uloženy zbytečné 

pohotové prostředky. U běžné likvidity je na tom lépe Hyundai, jelikož zde jsou doporučené 

hodnoty 1,5-2,5 a Škoda hranici 1,5 přesáhla pouze v roce 2011. ČPK je u společnosti 

Hyundai za poslední dva roky dvakrát vyšší než u Škody, čím vyššího čísla ČPK nabývá, tím 

více je provoz firmy financován z dlouhodobých cizích zdrojů nebo z vlastních zdrojů. 

 

 

U rentability je žádoucí, aby byla co 

nejvyšší. Rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) společnosti Hyundai je vysoko nad 

ROE Škody. Svého extrému dosáhla v roce 

2012, kdy se vyšplhala na 32,8 %. Také 

rentabilita aktiv je u společnosti Hyundai 

vyšší, vyjma roku 2011. To samé je u 

rentability tržeb. Hyundai tedy z jedné 

investované koruny vytěží více než Škoda.  

 

 

Graf 4.15 Ukazatele likvidity 

Graf 4.16 Ukazatele rentability 
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U zadluženosti nelze říci, jaká je 

optimální zadluženost.  Z grafu lze 

konstatovat, že zadluženost celková i 

zadluženost vlastního kapitálu je u 

firmy Hyundai vyšší než u Škody. 

Nejnižší byly ukazatele zadluženosti 

obou společností v roce 2013. Od téhož 

roku u obou mírně roste. 

 

 

Graf 4.18 Ukazatele doby obratu 

 

U doby obratu je důležité zmínit, že doba obratu pohledávek by měla být nižší než 

doba obratu závazků. Škoda má doby splatnosti správně nastavené. Své závazky platí za 

přibližně 43 dní a platby za pohledávky obdrží za poloviční dobu. U společnosti Hyundai je 

tomu naopak. Doba obratu zásob je u Hyundaie nižší než u Škody, má tedy méně vázaného 

kapitálu v zásobách. 
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čitatel jmenovatel váha Xi*váha čitatel jmenovatel váha Xi*váha

X1 10952 76868 1,5 0,21371702 X1 11002041 34 074 405 1,5 0,484324275

X2 176 869 76868 0,08 0,18407556 X2 65 822 009 34 074 405 0,08 0,154537129

X3 21349 176 869 10 1,20705155 X3 9 547 578 65 822 009 10 1,450514523

X4 21349 299 318 5 0,3566274 X4 9 547 578 106 316 661 5 0,449016077

X5 12 326 299 318 0,3 0,01235408 X5 2 593 812 106 316 661 0,3 0,007319112

X6 299 318 176 869 0,1 0,16923147 X6 106 316 661 65 822 009 0,1 0,161521446

IB 2,14305708 IB 2,707232563

Škoda (v tis Kč) Hyundai (v Kč)

čitatel jmenovatel váha Ri*váha čitatel jmenovatel váha Ri*váha

R1 21349 58 461 0,53 0,193547 R1 9 547 578 21 382 324 0,53 0,236654

R2 71 730 76868 0,13 0,121311 R2 47 812 321 34 074 405 0,13 0,182413

R3 58 461 176 869 0,18 0,059496 R3 21 382 324 65 822 009 0,18 0,058473

R4 299 318 176 869 0,16 0,27077 R4 106 316 661 65 822 009 0,16 0,258434

TZ 0,65 TZ 0,74

Škoda (v tis. Kč) Hyundai (v Kč)

Pro úplnost obrazu o finanční situaci obou firem byly použity Tafflerův model jako 

zástupce bankrotních modelů a Index bonity jako zástupce modelů bonitních. Tabulka 4.16 

znázorňuje výpočet bankrotního modelu podle vzorce: TZ = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 

0,16 * R4 

 

Interpretace výsledků: 

TZ > 0,3 – nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < TZ < 0,3 – šedá zóna nevyhraněných výsledků 

TZ < 0,3 – zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy  

U obou analyzovaných firem je vysoce nepravděpodobný bankrot. Hodnoty jsou 

vysoko nad hranicí 0,3. Škoda s hodnotou 0,65 a Hyundai s hodnotou ještě vyšší (0,74). 

Nyní budeme zkoumat bonitu firem prostřednictvím Indexu bonity. V tabulce 4.17 je 

výpočet Indexu bonity podle vzorce:   

IB = 1,5 * x1 + 0,08 * x2+ 10 * x3+ 5 * x4+ 0,3 * x5+ 0,1 * x6 

  

 

 

Tabulka 4.16: Výpočet Tafflerova modelu 

Tabulka 4.17: Index bonity 
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Interpretace výsledků: 

-3 < IB < -2   extrémně špatná situace podniku 

-2 < IB < -1   velmi špatná situace podniku 

-1 < IB < 0   špatná situace podniku 

0 < IB < 1   podnik má určité problémy 

1 < IB < 2   dobrá situace podniku 

2 < IB < 3  velmi dobrá situace podniku 

3 < IB   extrémně dobrá situace podniku 

 

Zde už nejsou tak extrémně dobré výsledky jako u předchozího Tafflerova modelu 

Index bonity se u Škody blíží k hranici hodnoty 2 a tak téměř spadá do skupiny o stupeň nižší 

než Hyundai. Obě firmy nejsou, ale v situaci kdy by měly problémy. Jejich finanční situace je 

dobrá. 

 

Shrnutí výsledků finanční analýzy 

Z hlediska ukazatelů likvidity má Hyundai vyšší hodnoty, ale hodnoty Škody se 

nachází v doporučeném rozmezí. ČPK má Hyundai o polovinu vyšší než Škoda, otázkou je 

zde hospodárnost rozložení financovaní z vlastních a cizích zdrojů. V hodnotách ukazatelů 

rentability vede Hyundai nad hodnotami Škody. Doby obratů závazků a pohledávek má 

Škoda správně nastavené, doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu závazků o 

polovinu. U Hyundaie je tomu přesně naopak a to není pro podnik dobře. Bankrotní a bonitní 

modely odhalily, že v této oblasti je na tom o něco lépe Hyundai, avšak obě firmy jsou 

v pásmu dobré finanční situace a ani jedné nehrozí bankrot. 
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4.3 SWOT analýza  

Na základě provedených analýz a dotazníkového šetření (příloha č. 8 a 9) budou 

definovány silné a slabé stránky podniku, příležitosti, kterých se může Škoda chopit a také 

ohrožení, kterým musí čelit. 

S – Silné stránky 

Tradice, důvěryhodnost – i když už je součástí koncernu Volkswagen, respondenti 

často zmiňovali souvislost Škody s českou tradicí, mají v tuto značku důvěru jak po stránce 

bezpečnosti tak i kvality. 

Velký tržní podíl – podle dostupných dat je škoda jedničkou na českém trhu a tržní 

podíl v zahraničí je také značný.  

Dobrý zaměstnavatel – o tom vypovídá získané ocenění „Zaměstnavatel roku“ a také 

výsledky dotazníkového šetření. Respondenti měli vybírat, jestli by raději pracovali u 

Hyundaie nebo Škody. 75% respondentů by raději pracovalo pro Škodu.  

Znalost značky veřejností – sto respondentům byla položena otázka „ Která značka 

automobilu se Vám vybaví jako první?“. Škodu napsalo 35 z nich.  

Dobrý marketing – respondenti si všímají reklamy na automobily hlavně v TV a na 

sociálních sítích a označili marketing Škody za dostatečný. Mimo reklam na automobily se 

jim vybavil leasing od Škody a také jejich heslo „Simply clever“ 

Bezpečný a pohodlný vůz – tyto dvě vlastnosti nejvíce oceňují na svých autech a 

v průzkumu 42 % ohodnotilo vozy škoda známkou 5 ze 6 a 20% dokonce známkou 6. 

Bezpečnost hodnotili o stupeň nižšími známkami. Konkurent Hyundai dopadl podstatně hůře. 

Hodnoty se nejčastěji pohybovaly kolem známky 3 a 4 u obou aspektů. 

Dobrá kvalita vozů a dostupnost náhradních dílů – 64 % zvolilo možnost „Kvalitní, 

četnost oprav je přijatelná“ a v otevřených otázkách často zmiňovali dobrou dostupnost 

levných náhradních dílů. U společnosti Hyundai 51 % tedy nadpoloviční většina zvolila 

možnost „Méně kvalitní, časté opravy“. 

Časté inovace vozů – uveden byl příklad inovací Škody Octavie. Vůz je inovován po 

stránce inovací nižších řádů v pravidelných dvouletých intervalech a každých 8 let přichází 

s novou generací tohoto automobilů. 
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Dobré finanční zdraví – hodnoty poměrových ukazatelů finanční analýzy jsou 

v normě, podle bankrotního modelu podniku nehrozí bankrot a také výsledky bonitního 

modelu jsou dobré. 

W – Slabé stránky podniku 

Zákaz konkurence -  v rámci jednoho koncernu není žádoucí, aby si firmy 

konkurovali, má tedy ztížené podmínky. 

Jeden akcionář – společnost neobchoduje své akcie na burze, jejich vlastníkem je 

pouze jeden akcionář, není tedy svolávána valná hromada, ale rozhoduje pouze jeden 

akcionář. 

Vysoká cena vozů – Zákazníkům nepřipadá vybavenost automobilů úměrná jejich 

ceně. Ceny vozů Škoda označili jako vyšší než u vozů Hyundai. 

Malé produktové portfolio – oproti svému konkurentovi a ostatním prodejcům 

automobilů má málo produktových řad, podle respondentů chybí další SUV. 

O – Příležitosti 

Expanze na nové trhy – společnost Škoda exportuje do mnoha zemí na světě, ale 

stále jsou zde nepokryté trhy, které by mohly být perspektivní. Takovými trhy jsou většinou 

země s vysokým HDP. 

Snížení spotřeby automobilů-  dotázaní respondenti dali přednost malé spotřebě před 

vysokým výkonem. Buď prodávat více aut s nižší spotřebou a menším výkonem nebo provést 

technologické úpravy, které by neubraly výkon a přitom zajistily nižší spotřebu paliva. 

Více modelů SUV – viz malé produktové portfolio 

Auta a čerpací stanice na vodík – Tomuto návrhu bude věnována část kapitoly 

Návrhy a doporučení. 

Elektromobily – vynalézt elektromobil s levnou pořizovací cenou a lidé si jej koupí 

kvůli ekologickému charakteru. 
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Silné stránky Příležitosti

S1 Tradice, důvěryhodnost O1 Expanze na nové trhy

S2 Velký tržní podíl O2 Snížení spotřeby automobilů

S3 Dobrý zaměstnavatel O3 Více modelů SUV

S4 Znalost značky veřejností O4 Auta a čerpací stanice na vodík

S5 Dobrý marketing O5 Elektromobily

S6 Bezpečný a pohodlný vůz

S7 Dobrá kvalita vozů a dostupnost náhradních dílů

S8 Časté inovace vozů

S9 Dobré finanční zdraví

Slabé stránky Hrozby

W1 Zákaz konkurence T1 Příhod levné konkurence

W2 Jeden akcionář T2 Růst cen surovin a ropy

W3 Vysoká cena vozů T3 Ovlivnění postojů lidí kvůli dieselgate

W4 Malé produktové portfolio T4 Zákazníci dají přednost vozům Hyundai jen kvůli ceně

T – Hrozby 

Příchod levné konkurence -  z asijských zemí sem proudí levné výrobky, je možné, 

že si zde v rámci globalizace své firmy umístí výrobnu pro své výrobky a bude ještě více 

konkurovat „české Škodovce“. 

Růst cen surovin a ropy -  rostou ceny materiálů, ceny práce, ropa je mnohonásobně 

vyšší než za předchozí roky. Jak budou klesat její světové zásoby, bude růst i její cena až 

postupně ropa dojde. Je třeba nalézt náhradu za ropu už nyní. Není tedy dobré mít ve svém 

produktovém portfoliu pouze výrobky, které jako svůj komplement potřebují ropu.  

Ovlivnění postojů lidí kvůli Dieselgate – 67 % respondentů sice uvedlo, že tato aféra 

jejich postoj ke značce nijak neovlivnila a věří, že firma problém odstranila, ale vzorek 

respondentů nemůže zajistit, že takto bude reagovat i zbytek potenciálních zákazníků. 

Zákazníci dají přednost vozům Hyundai jen kvůli ceně – a to i přesto, že kvalitu a 

bezpečnost vnímají jako nižší, protože si prostě drahé auto nemohou dovolit. Bylo by dobré 

mít alespoň jeden model za opravdu „lidovou cenu“. 

 

V tabulce 4.18 jsou stručně shrnuty vybrané faktory SWOT ANALÝZY. Tyto 

faktory byly hodnoceny subjektivním zvážením autorky této práce z hlediska výkonnosti a 

závažnosti silných a slabých stránek a z hlediska působení a pravděpodobnosti výskytu 

příležitostí a hrozeb. Toto hodnocení je uvedeno v příloze č. 10. Na základě bodového 

ohodnocení sestavíme poziční mapu pro SW a druhou poziční mapu pro OT. 

 

Tabulka 4.18: Přehled faktorů SWOT analýzy 



 

 

68 

 

Graf 4.19: Poziční mapa SW 

 

Poziční mapa dokazuje, že by bylo žádoucí si všechny silné stránky udržet a slabé 

stránky posílit, vyjma slabé stránky W1 což je zákaz konkurence. Ten není pro firmu 

významný. 

Graf 4.20:  Poziční mapa OT 

 

Poziční mapa OT ukazuje, že významné jsou pro společnost všechny příležitosti i 

hrozby, krom T3 a O2. Znamená to tedy, že firmu nijak neohrozí skandál „Dieselgate“ a je 

pravděpodobné, že nepřijde s technologií, která by zázračně snížila spotřebu prodávaných 

automobilů. 
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Abychom určili doporučenou strategii firmy, sečetli jsme bodové ohodnocení 

závažnosti jednotlivých faktorů SWOT analýzy a tyto součty zanesly na osy do grafu. 

Výsledkem je umístění v kvadrantu SO což znamená agresivní růstově orientovanou strategii. 

Graf 4.21: Určení strategie podle faktorů SWOT 

 

Společnost si tuto pozici uvědomuje a realizuje růstovou strategii, jejímž cílem je 

navýšení prodeje na více než 1,5 mil. vozů ročně do roku 2018. Tato růstová strategie je 

postavena na čtyřech pilířích: prodej vozů vyšší než 1,5 milionu zaměřený na trhy EU, 

profitabilita a finanční síla, strategické zaměření na poměr ceny/hodnoty, praktičnost a 

prostornost vozů a nakonec špičkový zaměstnavatel. 
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5  SHRNUTÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

V této kapitole budou shrnuty provedené analýzy a představeny návrhy a doporučení 

pro společnost Škoda Auto na základě analýz aplikovaných v předchozích kapitolách. Návrhy 

a doporučení by měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na českém trhu 

automobilů, ale i zahraničním.  

Jako první byla provedena PEST analýza. Ta ukázala, že je zde mnoho zákonů, 

jejichž změna může ovlivnit činnost podniku k lepšímu nebo naopak k horšímu. 

Z ekonomických faktorů je třeba brát v potaz vývoj HDP, neboť export se nejvíce vyplatí tam, 

kde je vysoké HDP. Pro Škodu jako exportující firmu je důležitý vývoj kurzů měn. Kurzové 

ztráty mohou ve velkém snížit zisk společnosti. Ze sociálních vlivů nejvíce pocítí stárnutí 

obyvatelstva, mezi zaměstnanci bude stále větší podíl starší generace. Je zde ale taky mobilita 

obyvatel. Lidé jsou ochotni do Škody jako dobrým zaměstnavatelem dojíždět a zájem o 

zaměstnání mají také příslušníci cizích národů. Technologické faktory poukázaly na nové 

možnosti v palivech a technologiích.  

Na základě Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil bylo zjištěno, že konkurenční 

rivalita v odvětví je nadprůměrná a do budoucna poroste. Firma se nemusí obávat vstupu 

nového konkurenta do odvětví, na českém trhu se však může objevit firma z asijských zemí 

s levnějšími automobily, která zde doposud nepůsobila. Zákazník má velkou vyjednávací sílu 

z hlediska lehkého přechodu ke konkurenci, avšak z hlediska velkého množství malých 

zákazníků je vyjednávací síla malá. Záleží tedy na úhlu pohledu. Škoda má velké množství 

dodavatelů, nemůžeme zde tedy hovořit o velké vyjednávací síle. Substituty sice 

automobilová doprava má, ale její nahrazení jinými způsoby dopravy je nepravděpodobné. 

V oblasti benchmarkingu bylo analyzováno portfolio Škody pomocí zanesení modelů 

vozů společnosti do BCG matice. V Kvadrantu hvězd se umístila Octavia, v dojných kravách 

Fabia, v otaznících Roomster, Yeti a Rapid a novinka Citigo je zatím v bídných psech. Pokud 

se postavení Citigo nezmění, je doporučeno vyřadit ho z portfolia. Do otazníků se doporučuje 

investovat, aby zvýšily svůj tržní podíl a přehouply se do kvadrantu hvězd. 

Sestavena byla také GEC matice, abychom zjistili, jak si stojí na trhu Škoda Auto, a.s. a její 

konkurent Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Škoda se umístila v kvadrantu „Vůdce“ 

a její konkurent a kvadrantu „Zkus silněji“. Hyundai je na českém trhu teprve poměrně krátce 

(od roku 2008) a tak lze předpokládat, že jeho tržní podíl a tím pádem i konkurenční pozice 
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porostou a mohl by se přesunout v GEC matici do kvadrantu „Vůdce“. Proti tomu by měla 

Škoda bojovat a získat zájemce o nové automobily pro sebe. 

Srovnání těchto dvou firem proběhlo také po stránce objemů prodejů a predikce na další 

měsíce roku 2016. Průměrná chyba predikce byla podle údajů o prodeji na českém trhu cca 

11 %. Pokud se predikce nemýlí, prodej Škody by měl vzrůst a prodej Hyundaie klesnout. 

Za rok 2014 prodala Škoda brand 1 037 226 vozů a její konkurent Hyundai prodal 4 963 456 

kusů. V ČR je Škoda vůdcem na automobilovém trhu. Na světovém trhu jsou však pozice 

těchto dvou automobilek převrácené. Největší odbyt má Škoda jako celosvětová značka 

v Číně, Německu, Rusku, Velké Británii a České republice. Hyundai nejvíce prodala 

v Severní Americe, konkrétně v USA, své prodeje směřovala ve velkém také do Afriky a 

Asie. Ve své strategii uvádí, že aktivně vyhledává trhy v Brazílii, Indii a Africe. Podle 

analytiků bude v Rusku a Brazílii útlum automobilového průmyslu, proto nelze doporučit 

export do těchto zemí. Škoda do Afriky a USA nevyváží vůbec, měla by proto zvážit, zda 

nezačít prodávat na těchto trzích také a ubrat automobilce Hyundai její tamní tržní podíl.  

Finanční analýza pouze potvrdila domněnku autorky, že z hlediska této oblasti 

oběma firmám nelze nic vytknout. Základní poměrové ukazatele nevykázaly žádné špatné 

hodnoty a souhrnné ukazatele prokázali, že firmám nehrozí bankrot a produkují hodnoty. 

V bonitním a bankrotním modelu na tom byl Hyundai o něco málo lépe než Škoda.  

Jak přistupuje Škoda k inovacím svých modelů, bylo ukázáno na příkladu inovací 

Škody Octavie. Tento model je inovován po stránce inovací nižších řádů v pravidelných 

dvouletých intervalech a každých 8 let přichází s novou generací tohoto automobilů. Inovace 

mohou zapříčinit vznik konkurenční výhody v případě jejich realizování nebo naopak krach 

firmy, pokud by se neinovovalo. 

V závěru byla provedena SWOT analýza. Společnost by měla i nadále uplatňovat 

agresivní růstově orientovanou strategii. Vzhledem k tomu, že analyzovaná firma ve svých 

silných stránkách exceluje a slabé stránky až na „Malé produktové portfolio“ jsou víceméně 

neovlivnitelné, budeme se následující části této kapitoly zabývat převážně rozšiřováním 

produktového portfolia a chopení se příležitostí.  

Všechny příležitosti a výše zmiňovaná slabá stránka vlastně spolu souvisí. 

V následujících podkapitolách jsou nastíněna možná inovátorská řešení využití příležitostí a 

zrušení slabé stránky týkající se portfolia. Zatím nebyly tyto strategie nikým realizovány, 
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jedná se proto pouze o nástin možného ubírání se firmy v oblasti inovací a rozšiřování firmy. 

Každý přelomový krok byl nejprve pouze utopií, málokdo věřil v realizaci, ale přece se 

povedlo, proto není vyloučeno, že následující strategie nemohou být převedeny do praxe. 

Zahrnutí automobilu na vodíkový pohon a elektromobilu s vlastní solární elektrárnou by 

rozšířilo Škodě portfolio a zároveň by se využilo příležitosti expanze na nové trhy. Nyní by 

Škoda obsluhovala trh elektromobilů a trh aut na vodík. Díky autu na vodík by do svého 

portfolia zařadila model pro vyšší třídu.  Respondenti dotazníkového šetření si přáli automobil 

s nízkou spotřebou. Automobil, který si bez jakéhokoli finančního přispění vyrobí vlastní 

energii ze slunečního záření je dokonalým řešením. Inovativním řešením by se firma ubránila 

také nově příchozím firmám nebo aspoň s nimi držela krok, pokud se i ostatní automobilky 

budou ubírat stejným směrem. V dotazníkovém šetření respondenti odpovídali, že by si 

elektromobil nekoupili kvůli vysoké pořizovací ceně a na otázku „Proč by si ho koupili“ 

nejvíce volili možnost „šetrný k přírodě“. Pokud by se podařilo Škodě vyrábět elektromobily 

za nižší cenu a lákali zákazníky pomocí marketingu zaměřeného na ekologickou stránku 

těchto vozů, měly by elektromobily šanci i u sociální třídy, která nemá příliš vysoký příjem.  

V příloze č. 11 jsou podrobně vypracovány návrhy dvou strategií (Strategie vybudování 

čerpacích stanic na vodík a výrobnu továrny na vodík z biomasy a strategie inovace 

elektromobilu s vlastní solární elektrárnou). Mimo strategie uvedené v přílohách lze 

samozřejmě navrhnout další inovace, které by mohli automobilce pomoct. Například: 

- využití 3D tiskáren k tisku drobných součástek nebo jiných komponentů na přání 

zákazníka, 

- biometrický zámek zapalování – využití oční sítnice nebo map žil na dlani pro 

rozpoznání pravého majitele. Toto by bylo vhodné u drahých modelů, které majitel 

nepůjčuje jiným řidičům, 

- využití transatlantického tunelu – zatím je ve fázi návrhu ale, kdyby byl vystavěn, 

vlakem z Londýna do USA by to trvalo 60 minut, slibují návrháři, 

- GPS využití pro automatické řízení automobilu. Auto by mohlo jet samo bez řidiče 

podle velmi přesné GPS navigace. 
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla věnována analýze konkurenceschopnosti konkrétního 

podniku, který se zabývá výrobou a prodejem automobilů. V tomto vysoce konkurenčním odvětví 

je velmi důležité disponovat konkurenční výhodou. Cílem této práce bylo zhodnocení 

konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto, a.s. Tento cíl se podařilo naplnit 

prostřednictvím provedených analýz a bylo zjištěno, že konkurenceschopnost analyzované 

společnosti je na velmi vysoké úrovni. Společnost disponuje dobrým finančním zdravím, 

silným postavením na českém trhu. Největšími konkurenty na českém trhu je koncernový 

partner Volkswagen a korejský výrobce automobilů Hyundai. S pomocí dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že cena automobilů Škoda je vnímaná jako vyšší než od konkurenta 

Hyundaie, ale pokud by se respondenti měli rozhodnout mezi koupí automobilů těchto dvou 

značek, 79 % by zvolilo raději Škodu, to může být způsobeno vnímanou kvalitou a bezpečím. 

Vozy Hyundai byly označeny jako nekvalitní a ne příliš bezpečné, zatímco vozy Škody 

v těchto dvou měřítcích uspěly podstatně lépe. Na Škodě oceňují respondenti také dobrou 

dostupnost náhradních dílů. Byl také zjišťován názor respondentů na aféru Dieselgate. Dle 

zjištěných výsledků se firma nemusí obávat vážných následků této události. Pouze 9 % 

respondentů uvedlo, že tato událost ovlivnila jejich postoj ke značce a již by si toto auto 

nekoupili.  

Mezi konkurenční výhody společnosti patří vztah zákazníků ke společnosti jako 

automobilky s českou tradicí, což jí zajišťuje velký tržní podíl na českém trhu. Poskytuje 

vysokou úroveň péče o své zaměstnance, a proto nemá nouzi o kvalitní zaměstnance, které si 

sama Škoda vyškoluje ve vlastních školách (ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště 

strojírenské a ŠKODA AUTO Vysoká škola). Další výhodu společnosti poskytuje dobrý 

marketing a znalost značky veřejností. 35 % respondentů uvedlo na otázku „Jaká značka 

automobilu se Vám vybaví jako první?“ právě značku Škoda.  

Společnosti bylo doporučeno rozšíření portfolia vozů o další SUV a vozy na 

alternativní pohony. Bylo navrhnuto několik možností z oblasti inovací. Nastíněny byly 

strategie inovace elektromobilu a investice do výstavby čerpacích stanic na vodík a elektrárny 

na výrobu vodíku z biomasy. V závislosti na zjištění, že největší český konkurent Hyundai má 

celosvětově několikanásobné prodeje a největší odbyt má na severoamerickém území, měla 

by Škoda zvážit, zda se nepokusit ovládnout trh USA se svými automobily. Pokud by byl 

zrealizován transatlantický tunel, doprava zboží by se značně zjednodušila. 
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Seznam zkratek 

Apod  a podobně 

Atd.  a tak dále 

a.s.  akciová společnost 

HDP hrubý domácí produkt 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

Mil. milion 

Např.  například 

Popř.  popřípadě 

RTP relativní tržní podíl 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

Str.  strana 

Tis.  tisíc 

Tj.  to je 

TP tržní podíl 

TRT tempo růstu trhu 

Tzv.  takzvaně 

USA  Spojené státy americké 

Vyd.  vydání
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