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R E S U M É  

 
 
Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika 

je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá 

označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce potom představuje pro podniky 

nástroj, kterým mohou dosahovat konkurenčních výhod, umožňujících prosperovat za 

podmínek, které se neustále vyvíjejí.  

Disertační práce se dotýká problematiky vytváření a řízení alianční spolupráce malých a 

středních podniků v podmínkách podnikatelského prostředí ČR. Zaměřuje se na oblast 

faktorů, které mohou silně ovlivnit snahu podniků o dosažení konkurenceschopnosti 

prostřednictvím alianční spolupráce. Tyto faktory byly zkoumány pomocí technik 

sekundárního a posléze i primárního výzkumu.  

Na základě výsledků výzkumu je v závěrečné části práce uvedena metodika, která 

poskytuje řadu doporučení pro eliminaci potencionálně problematických situací v této 

oblasti.  
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A B S T R A C T  

 
Dissertation thesis is involved in the question of co-operation between companies. This 

particular issue is topical especially having in mind the high level of competition in the 

economics, which can be described as globalized. Effective and controlled co-operation 

then represents for the companies the tool, by means of which they can reach 

competitive advantages, enabling the prosperity under the conditions, which are still 

developing.  

 

Furthermore, dissertation thesis concerns the issue of formation and control of alliance 

co-operation of small and medium enterprises in the conditions of entrepreneurial 

environment of the Czech Republic. It focuses on the area of factors, which can 

significantly influence the effort of companies in reaching of competitiveness via 

alliance co-operation. These factors were surveyed with the help of secondary and 

finally also primary research.  

 

On the basis of the results of the research, final part of the thesis specifies methodology, 

providing a series of recommendations for the elimination of potentially problematic 

situations in this field.   
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1 Ú V O D  

 

Dnešní trh lze popsat jako globalizovaný a cenově transparentní, díky informačním 

technologiím není pro zákazníka problém zjistit cenu totožného produktu kdekoliv ve 

světě, a díky pokročilé logistice jsou smazány i rozdíly v geografické vzdálenosti. 

Technologie jsou využívány podobným způsobem po celém světě a díky výše 

uvedeným skutečnostem mluvíme o tzv. hyperkonkurenčním tržním prostředí. Navíc 

dochází v řadě oborů podnikání k tzv. překrývání trhů1 a propojování oborů,2 jejichž 

důsledkem je přechod konkurence z jiných oborů. 

 

Možností, jak mohou podniky reagovat na výše popsaný stav, je hledání nových, 

specifických a jedinečných konkurenčních výhod.  

 

Různé formy spolupráce představují pro podniky strategickou variantu, jejímž 

prostřednictvím lze takových konkurenčních výhod dosahovat. Intenzita vazbového 

propojení mezi podniky pak bude představovat významný omezující činitel. Náhodná 

spolupráce nedokáže zajistit trvalost a nákladovou efektivnost navázaného vztahu a 

těsné formy, jako jsou meržingy a akvizice, ztrácí organizační i právní pružnost, která je 

nesmírně důležitá pro získávání nových konkurenčních výhod.  

 

Jako velmi perspektivní forma spolupráce se jeví mezipodnikové aliance, často 

označované za aliance strategické. Ty představují formu spolupráce dostatečně těsnou, 

aby dokázaly zajistit dlouhodobé trvání výhod vyplývajících z kooperace i jejich 

nákladovou efektivnost, na druhou stranu dostatečně volnou, aby se dokázaly pružně 

přizpůsobovat novým podmínkám tržního prostředí. Tato forma představuje například 

výzvu k zapojování subjektů bezprostředně se nepodílejících na vytváření produktů, ale 

přidávajících hodnotu i jinými způsoby, jako jsou například doprovodné služby nebo 

snižování nákladů či inovace vyšších řádů v podnikatelských procesech. Aliance mezi 

podniky se tak mohou stát jakousi platformou, na jejímž základě lze hledat a nacházet 

konkurenční výhody, potlačovat rizika a hrozby. 

                                                           
1 Market overlap 
2 Například spojování telefonů a digitálních fotoaparátů 
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Sama existence strategických aliancí však není samospasitelná a v mnoha případech 

může jednotlivé členy naopak poškodit, proto by již ve fázi zvažování účelnosti vstoupit 

do aliančního vztahu měly být brány v úvahu faktory, jež mohou mít silný vliv na 

pozdější fungování svazku  

Disertační práce se dotýká problematiky vytváření a řízení alianční spolupráce malých a 

středních podniků v podmínkách podnikatelského prostředí ČR. Zaměřuje se na oblast 

faktorů, které mohou silně ovlivnit snahu podniků o dosažení konkurenceschopnosti 

prostřednictvím alianční spolupráce. V závěrečné části práce poskytuje doporučení pro 

bezproblémovou realizaci mezipodnikové spolupráce. 
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2 V Ý C H O D I S K A  D I S E R T A ČN Í  P R Á C E  

Problematika mezipodnikové spolupráce je v současné odborné literatuře ve světě 

velice často skloňována. Přestože je řada problémů v této oblasti ve vyspělých 

ekonomikách vyřešena, nebo přinejmenším řešena, jejich opětovné  zkoumání v našich 

podmínkách se zdá být nutností.  

 

Existuje celá řada odlišností mezi podnikatelských prostředím v České republice a 

ostatních ekonomicky vyspělých zemích jako je Německo, Francie, Velká Británie, 

USA či Japonsko.  Ekonomiky zmíněných zemí nebyly nikdy vystaveny podmínkám 

podobným našim. A není proto možné jednoduše aplikovat postupy popsané teorií a 

aplikované v zahraniční praxi na podniky v ČR.  

 

Podmínky v ČR vyžadují mnohé modifikace a případně hledání zcela nových postupů a 

definic. Ty ovšem mohou být zpětně aplikovatelné  v globálním prostředí.  Neboť české 

podniky sice začínaly v odlišném prostředí, avšak směřují k témuž cíli jako jejich 

zahraniční konkurenti. To je nutí hledat netradiční a nové přístupy, které mohou 

výrazně obohatit celosvětovou teorii či praxi managementu a podnikání.     

 

Spolupráce je reakcí podniků na současné tržní prostředí, které je nutí neustále pracovat 

na posilování vlastní konkurenceschopnosti. Toho je dosahováno vyhledáváním, 

vytvářením a především implementací jedinečných konkurenčních výhod do systému 

podnikání. 

 

Významné postavení strategických aliancí mezi generátory konkurenčních výhod 

dokládá celá řada studií autorů z mnoha zemí světa např.:  

 

� Knowledge Acquisition and Learning in Dutch and Belgian SMEs..3 

� Formation of Strategic Alliances in High Technology Industries: Comparative 

Study of the Resource Based Theory and the Transaction Cost Theory.4 

                                                           
3 Gils, A.: Knowledge Acquisition and Learning in Dutch and Belgian SMEs. European Management 
Journal, Volume 22, Issue 6, pgs. 685 – 692, December 2004 
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� Strategic Alliances: a Model for Establishing Long-term Commitment to Inter-

organizational Relations in Construction..5 

2.1  Vymezení řešeného problému 

 

Přes nesporný význam strategických aliancí pro podnikovou praxi jich velké množství 

končí neúspěchem.  

 

Nejčastějšími příčinami neúspěchu jsou podle Vodáčka: 

 

� Vedení aliance nezvládne řízení nové organizace (konflikty, podcenění nákladů 

spojených se získáním kooperačních efektů apod.). 

� Vzniká neúměrné interní soutěžení, nezdravá rivalita zúčastněných partnerů 

zastoupených v alianci. 

� Představy o náročnosti realizace aliance a jejich očekávání nebyla realistická. 

� Zakladatelé mají problémy, které vedou ke změně jejich vztahu či strategii 

aliance. 

� Jsou podceněny problémy vzájemných sympatií a antipatií spolupráce zástupců 

partnerů ve vedení a výkonných funkcích.  

 

Vzhledem k tomu, že velké množství možných příčin neúspěchu aliancí je 

důsledkem problémů v jejich řízení, musí být rozpoznány faktory, které mají na 

řízení vzniku a chodu aliancí podstatný vliv. 

 

Na základě poznání takových faktorů by měly být vytvořeny metody k jejich 

pozitivnímu ovlivňování s cílem přispět k bezproblémové realizaci mezipodnikové 

spolupráce. 

 

 
                                                                                                                                                                          
4 Yasuda, H.: Formation of Strategic Alliances in High Technology Industries: Comparative Study of the 
Resource Based Theory and the Transaction Cost Theory. Technovation 2004, 
www.elsevier.com/locate/technovation 
5 Cheng, W.L. Heng, L. Love, P.E.D., Irani, Z.: Strategic Alliances: a Model for Establishing Long-term 
Commitment to Inter-organizational Relations in Construction. Building and Environment, Volume 39, 
pgs. 459 – 468, 2004 
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Otázky spolupráce mezi podniky jsou v teorii managementu podrobně zkoumány již od 

počátku 90. let minulého století, nicméně většina prací se zabývá účelností a přínosem 

mezipodnikových aliancí pro účastníky aliance a ostatní stakeholdery (5, 19, 25), ale 

podstatně méně již riziky spojenými se zajištěním spolupráce.  

 

Proto se disertační práce zabývá především zkoumáním vlivu jednotlivých faktorů 

vyplývajících jednak z tržního prostředí, ale také například z manažerských kompetencí.  

Práce se zaměřuje na oblast spolupráce malých a středních podniků. Význam podpory 

malým a středním podnikům lze považovat za podstatný, neboť v rámci Evropské unie 

představují tyto podniky 99,8% všech podniků a podílejí se na celkové zaměstnanosti 

více než dvěma třetinami. 

 

Práce je zaměřena na oblast alianční spolupráce malých a středních podniků v ČR a to 

z několika důvodů: 

� Projev kulturních a povahových odlišností českých manažerů od 

manažerů v jiných zemích a z toho vyplývající specifika v ovlivnění 

zkoumaných faktorů založených na manažerských kompetencích. 

� Externí faktory úspěchu mohou být ovlivněny státními subvencemi či 

omezeními, které se v jednotlivých zemích liší.  

� Legislativní odlišnost jednotlivých zemí např. v oblasti oceňování 

nehmotných aktiv a tedy ztíženého hodnocení jak forem příspěvků 

podniků do aliance, tak přínosů aliančního působení. 
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3 F O R M U L A C E  H Y P O T É Z  A  C Í L Ů  D I S E R T A ČN Í  P R Á C E   

3.1 Formulace hypotéz 

 

Při zpracování disertační práce budu vycházet z následujících základních hypotéz: 

 

H1: Manažeři podniků chápou mezipodnikovou spolupráci jako nástroj pro 

dosahování konkurenčních výhod. 

 

H2: Vývoj některých odvětví směřuje k vytváření mezipodnikových aliancí jako jediné 

možnosti pro zajištění budoucí prosperity malých a středních podniků. 

 

H3: Lze definovat faktory, které ovlivňují úspěch podniků při utváření aliancí.   

 

H4: Faktory ovlivňující úspěch aliancí v různých odvětvích mají společné znaky a lze 

je tedy pozitivně ovlivňovat stejným nebo podobným způsobem. 

  

H5: Existují odlišnosti mezi faktory, které ovlivňují úspěch aliancí mezi podniky v ČR  

a v zahraničí. 

 

 

3.2 Cíle disertační práce 

 
Pro zpracování disertační práce byly vymezeny dva základní cíle: 

 

1. Poznání současného stavu zapojení českých malých a středních podniků do 

mezipodnikové spolupráce s cílem rozlišit užitečnost jednotlivých forem 

spolupráce pro naplňování podnikatelských cílů. 

 

K dosažení tohoto hlavního cíle bude zapotřebí dosáhnout následujících dílčích cílů: 
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1.a. Nalezení oboru podnikání, ve kterém podniky využívají mezipodnikové 

spolupráce jako prostředku k posílení konkurenceschopnosti. 

1.b. Poznání důvodů (funkčních hledisek) pro navazování mezipodnikové 

spolupráce mezi podniky v ČR. 

1.c.  Určení cílů, jejichž naplnění nejčastěji české podniky sledují při vstupu do 

mezipodnikových aliancí.  

1.d. Poznání stavu informovanosti manažerů českých podniků o možnostech získání 

státních příspěvků pro podporu mezipodnikové spolupráce. 

 

 

2. Vytvoření metodického návrhu pro správnou realizaci mezipodnikové 

spolupráce ve všech fázích implementačního procesu. 

 

K dosažení tohoto cíle bude zapotřebí především: 

 

2.a. Získání poznatků o potencionálně důležitých faktorech úspěšnosti 

mezipodnikových aliancí a to jak ze světové literatury, tak řízeným 

dotazováním expertů a manažerů v dané oblasti. 

2.b. Návrh systému pro posouzení vnímání důležitosti jednotlivých faktorů 

podnikovými managery. 

2.c. Vytvoření a vyhodnocení dotazníku pro řízené dotazování manažerů podniků 

v oblasti zkoumané problematiky. 

2.d.  Sestavení případových studií pro přenesení „best practices“ mezi manažery a 

rovněž pro použití při výuce předmětu Podnikový management. 

2.e.  Navržení metodiky pro bezproblémovou realizaci mezipodnikových aliancí, 

použitelné pro manažery podniků. 

 

3.3 Limity a omezení, které mohou bránit dosažení cílů 

 
� Ochota odborníků zúčastnit se předvýzkumu – v potlačení této překážky by 

měly pomoci kontakty získané při prezentování zkoumané problematiky na 

vědeckých konferencích.  
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� Ochota manažerů spolupracovat při realizaci dotazníkového šetření a řízených 

rozhovorů vedoucích k získání očekávaných poznatků. 

� Možná snaha o „pozměňování“ informací, které by mohly odhalit některé 

nedostatky v manažerských kompetencích – tato překážka by měla být částečně 

odstraněna anonymitou dotazníkového šetření.    
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4 PŘE H L E D  O  S O UČA S N É M  S T A V U  ŘE Š E N É  
P R O B L E M A T I K Y  

 

 4.1   Pojem strategické aliance 

 

Pojetí strategických aliancí je ve světové literatuře značně nejednotné. V nejširším 

smyslu slova jsou za strategické aliance považovány veškeré formy spolupráce mezi 

podniky, od volných forem v podobě příležitostné spolupráce až po formy těsné jako 

jsou například společné podniky.  

 

Definice strategických aliancí uváděné v literatuře: 

 

 „… o strategické aliance jde tehdy, když dva (nebo více) podniků souhlasí se 

spoluprací, která je nutná ke splnění určitých úkolů nebo projektů. Každý podnik přitom 

přispívá v oblasti, kde má výjimečné kvalifikační předpoklady či konkurenční 

schopnosti, obráceně pak spoléhá na ostatní účastníky aliance, že mu zajistí pomoc 

v oblastech, kde jsou silní. Tímto způsobem mohou podniky sdílet své náklady a rizika. 

Umožňuje jim to též vysokou hospodárnost rozvoje.“6  

  

„Podniky vytvářejí aliance, aby si zajistily specifické podnikatelské potřeby a 

mohly zareagovat na příležitosti, které nemohou zvládnout interními silami… Společně 

pracují k dosažení svých strategických cílů…“ 7 

 

  „Strategickou aliancí se rozumí organizační forma, která pomáhá zajišťovat 

společnou kooperativní podnikatelskou činnost. Tvoří ji dvě či více vzájemně 

samostatných organizačních jednotek (strategičtí partneři).“ 8  

 

                                                           
6 Fry, F. L., Stoner, Ch. R., Hattwick, R.E.: Business. An Integrative Framework. Irwin-McGraw-Hill, 
Boston, 1998. 
7 Lipnacková, J., Stamps, J.: The TeamNet Factor. Bringing the Power of Boundary Crossing Into the 
Heart of Your Business. Oliver Weight Publications, Essex Junction 1993 
8 Vodáček, L. Vodáčková, O.: Strategické aliance se zahraničními partnery, Management press, Praha, 
2002, ISBN 80-7261-058-9 
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Aliance představuje partnerský vztah, zpravidla dlouhodobý9.  

 

Strategie může být chápána jako záměrná činnost prováděná za účelem dosažení 

určitých předem jasných cílů. 

 

Strategickou aliancí by pak mohlo být předem naplánované, účelové  propojení 

podniků s jasně definovanými pravidly. Partnerství by mělo přispívat k dosažení 

společných cílů. 

 

 4.2  Význam synergického efektu v mezipodnikové spolupráci 

 

Synergický efekt je v literatuře vysvětlován jako efekt společného působení více prvků, 

který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů ze samostatného 

působení jednotlivých prvků.10 

 

Avšak vzhledem k faktu, že spolupráce se nutně musí účastnit minimálně dva 

individuální subjekty, které jsou navíc zastoupeny individualitami v podobě 

zodpovědných osob, je nutné předpokládat, že dosažení kladného synergického efektu 

není samozřejmé. 

 

Cílem mezipodnikové aliance by měla být snaha o maximalizaci synergického efektu. 

K tomu je však zapotřebí vytvářet předpoklady ve všech stádiích spolupráce.  

 

 4.3   Postavení aliancí mezi ostatními formami spolupráce mezi podniky 

 
Mezipodnikové aliance jsou jednou z forem strategických partnerství. Strategická 

partnerství jsou podle Vodáčka chápána jako širší pojem než aliance. Hlavním 

                                                           
9 Slovník cizích slov 
10 Slovník pojmů na http://business.center.cz/business/pojmy/pojem.aspx?PojemID=891 
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parametrem odlišujícím jednotlivé formy spolupráce je intenzita vazbového propojení 

od volných forem představujících nahodilou spolupráci přes strategické aliance až po 

formy těsné zastoupené meržingy a akvizicemi.  

 

Strategické aliance tak využívají jak předností nezávislosti volných forem, tak 

schopnosti naplňování společných cílů s partnery, která je naopak charakteristická pro 

těsné formy partnerství. 

 

Za alianci považuji takový druh spolupráce, kdy podniky úzce spolupracují na dosažení 

svých cílů, ale zachovávají si přitom samostatnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBR. 1.: POSTAVENÍ STRATEGICKÝCH ALIANCÍ VE VAZBOVÉM PROPOJENÍ (57). 

 

 

 

4.4   Klasifikace strategických aliancí 

 

Důvodů pro vznik různých forem spolupráce mezi podniky je velké množství. Podle 

toho také existuje mnoho hledisek, podle nichž mohou být mezipodnikové aliance 

klasifikovány. Níže uvádím hlediska klasifikací podle současné odborné literatury (19, 

43, 62, 41, 59): 
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HLEDISKO  KLASIFIKACE  

Výrobní aliance pro jednotlivé druhy výrobků 
či výrobkových celků. 

Marketingové aliance. 

Technologické aliance. 

Výzkumné a vývojové aliance. 

Prodejní (obchodní) aliance. 

Finanční aliance. 

Investiční aliance. 

Poradenské (konzultační) aliance. 

Reklamní aliance. 

FUNKČNÍ  

popř. další. 

Tuzemské (místní, regionální, národní) aliance. 
TERITORIÁLNÍ HLEDISKA  

Zahraniční (mezinárodní) aliance. 

Horizontální aliance. 

Vertikální aliance. ORGANIZA ČNÍ HLEDISKA  

Síťové aliance. 

Soukromé aliance. 

Veřejno-právní aliance (PPP). VLASTNICKÁ HLEDISKA  

Kombinované aliance. 

Ziskové aliance. 

Neziskové aliance. CÍLOVÁ ORIENTACE  

Kombinované aliance. 

Příležitostné aliance. 

Krátkodobé aliance. DOBA TRVÁNÍ  

Dlouhodobé aliance. 

Pozitivní kooperace. 

Negativní kooperace (např. redukce konkurenčních střetů). FORMA KOOPERACE  

Souběžná pozitivní i negativní kooperace. 

TABULKA 1.: KLASIFIKACE STRATEGICKÝCH ALIANCÍ. 

 
Pro další práci považuji za účelnou podrobnější klasifikaci, podle prof. Vodáčka, 

založenou na čtyřech typických vývojových rysech poslání a aplikací strategických 

aliancí: 
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a) strategické aliance zaměřené na sdílení činností a zdrojů partnerů, které 

představují „klasické“, tradičně uváděné poslání. Důraz na jeho rozvoj začíná 

počátkem 80. let minulého století, byť aplikace tohoto poslání jsou známy i 

z podstatně dřívější doby; 

b) strategické aliance zaměřené na redukci konkurenčních střetů („negativní 

kooperace“), které představují snahu moderního managementu a podnikání 

vyhýbat se „ostrým úhlům“ v podnikatelské činnosti a „umět spolupracovat 

s konkurencí“. Důraz na rozvoj tohoto poslání začíná na přelomu 80. a 90. let 

minulého století. 

c) strategické aliance zaměřené na vznik, přenos a využití znalostí, které jsou 

přirozenou reakcí moderního managementu na období informační společnosti a 

přechod ke společnosti založené na znalostech. Důraz na rozvoj tohoto třetího 

základního poslání strategických aliancí je typický pro druhou polovinu 90. let 

minulého století a současnou dobu.11 

d) aliance mezi podniky zaměřené na změny mocenského postavení jsou rovněž 

jedním z nejdůležitějších vývojových směrů poslední doby, kdy dochází 

k účelovému propojení a spolupráci více partnerů, příp. původních menších 

aliancí. Vznikají tak sítě strategických aliancí, které mají pro podnikatelskou 

politiku především malých podniků veliký význam. Technicky je to umožněno 

zejména rozvojem informačních a komunikačních technologií12.    

 

 

 4.5   Výhody vstupu podniku do mezipodnikové aliance 

 

Spolupráci mezi podniky lze rozdělit do tří základních skupin. Do první skupiny lze 

řadit takovou spolupráci, kdy jsou tvořeny nové hodnoty a obecně jsou přínosy 

pozitivní. Tuto formu spolupráce označme za pozitivní kooperaci. Ve druhé skupině 

bude kooperace negativní, která je chápána jako konkurence. Tu by se každý podnik 

měl snažit redukovat. A třetí skupinu tvoří kooperace neutrální.  

 

 

 

 
                                                           
11 Vodáček, L. Vodáčková, O.: Strategické aliance se zahraničními partnery, Management press, Praha, 
2002, ISBN 80-7261-058-9 
12 European Commission: The e-Economy in Europe – Its potential impact on EU enterprises and 
policies.  e-Economy conference, Brussels, 2001 
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VÝHODY POZITIVNÍ KOOPERACE  

 

� Přidaná hodnota vznikající doplněním znalostí či technologických možností. 

� Nákladová i organizační efektivita - firmy zaměří zdroje na své základní činnosti 

vytvářející zisk a ostatní aktivity řeší například outsourcingem. 

� Harmonizace cílů, redukce duplicitních činností, posílení vlivu. 

� Technologická partnerství 

� sdílení zdrojů při výrobě (lidé, technologie,  

� suroviny, rizika a pod.); 

� spolupráce při výzkumu a vývoji; 

� technický pokrok a inovační politika. 

� Marketingová partnerství 

� vstup na nové trhy; 

� budování národní či nadnárodní image; 

� „zviditelnění“ podniku; 

� doplnění služeb (horizontální integrace). 

 

 
VÝHODY REDUKCE NEGATIVNÍ KOOPERACE (REDUKCE NEGATIVNÍCH DOPAD Ů): 

 

� Redukce střetů s konkurenty. 

� Spolupráce v dobách ohrožení trhu (například substituty, novými technologiemi 

apod.). 

� Spolupráce s konkurenty může být velice hodnotným zdrojem učení se, 

poskytuje o partnerovi cenné zpravodajské informace. 

� Spolupráce s konkurentem může být dočasným partnerstvím v boji proti 

silnějšímu konkurentovi (24). 

� Coopetition - kombinace spolupráce a konkurence (spolupráce s konkurenty). 

Spolupráce s dodavateli, zákazníky a firmami produkujícími doplňkové či 

příbuzné produkty může vést k rozšíření trhů a utváření nových obchodních 

vztahů, nebo zakládání nových podniků. Podrobněji viz. např. Nalebuff, 

Brandenburger, Co-opetition (6).  
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 4.6   Vymezení aliancí z hlediska posilování konkurenceschopnosti 

 

Konkurenceschopnost lze chápat jako schopnost firmy uspět na konkurenčních trzích. 

Jejím základem by měly být konkurenční výhody, které dávají podniku „náskok“ před 

konkurenty.  

 

Chceme-li odhalit možné konkurenční výhody, měli bychom vycházet z poznání 

konkurenčního prostředí, na které budou aplikovány. Konkurenční prostředí však není 

prostředím stabilním, dochází v něm k neustálým změnám v charakteru a intenzitě 

konkurence.  

 

Současné konkurenční prostředí lze popsat několika následujícími trendy13:  

 

� Posun od důležitosti tržního podílu k důležitosti podílu na příležitostech14 – 

na rozdíl od získávání a udržení tržního podílu by se podniky měly snažit 

maximalizovat svůj potenciální přístup co do nejširšího spektra tržních 

příležitostí.  

� Růst významu „schopností podniku“15 oproti zaměření na jednotlivé obchodní 

jednotky -  manageři by měli podnik chápat jako určité portfolio schopností, 

které je třeba dávat do souladu s příležitostmi. Navíc by měli být schopni pružně 

doplnit případné chybějící kompetence z externích zdrojů. Je totiž málo 

pravděpodobné, že by budoucí příležitosti zapadly přesně do hranic vymezených 

obchodními jednotkami podniků. 

� Růst významu integrace oproti samostatnosti a nezávislosti – využití 

současných podnikatelských příležitost často vyžaduje více než inovace výrobků 

či služeb, vyžaduje integraci komplexních systémů. Žádné odvětví, stejně jako 

žádný podnik či země, nemá všechny potřebné schopnosti. 

� Nestrukturovanost konkurenčního prostředí oproti dřívější jasné 

strukturalizaci -  tento faktor je možné považovat ze jeden z nejvýznamnějších 
                                                           
13 Hamel, G. – Prahalad, C.K. Competing for the Future. (2nd ed.). Boston: Harvard Business School 
Press, 1996. 357p. ISBN 0-87584-716-1 
14 Opportunity share 
15 Corporate competencies 
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také z důvodu jeho neustálé intenzifikace. Je důsledkem celé řady příčin jako je 

postupující globalizace, rozvoj vědy a technologií, ale také politických vlivů, 

deregulace apod. V nestrukturovaném prostředí je mnohem složitější předvídat 

chování zákazníků, přechod konkurentů z jiných odvětví, změny a vlivy, které 

působí na podnik. V takovém prostředí je například složité poznat, kdo všechno 

jsou konkurenti.  

 

Různé formy spolupráce mezi podniky mohou v prostředí s intenzivní a obtížně 

předvídatelnou konkurencí  poskytovat konkurenční výhody založené na pružnosti a 

schopnostech dočasného využití ekonomických16 zdrojů partnerů. Tím mohou 

rozšiřovat schopnosti podniků vytvářet a vyhledávat nové podnikatelské příležitosti  a 

zajistit tak jejich trvale udržitelný rozvoj. 

 

4.6.1 Konkurenční výhody dosahované prostřednictvím mezipodnikové spolupráce 

 

Existuje několik přístupů k tvorbě konkurenčních výhod. Za základní je považován tzv. 

I/O Model17, který vychází z teorií M. Portera o nutnosti zaměření podniku do oblasti 

vedoucího postavení v nízkých nákladech nebo diferenciace. Tento model je založen na 

předpokladu, že schopnost firmy dosáhnout nadprůměrných výsledků je dána externím 

prostředím, že většina firem, které v odvětví působí, disponuje podobnými zdroji a 

zdroje jsou v odvětví snadno převoditelné. Většina současných podniků je však jen 

velmi obtížně zařaditelná do některé z vymezených kategorií. Tuto teorii lze označit za 

správnou, avšak nepostačující současné průmyslové praxi. 

 

Dalším přístupem k řízenému hledání a tvorbě konkurenčních výhod je tzv. model 

založený na zdrojích18 (volně přeloženo). Podle tohoto modelu jsou jednotlivé 

konkurenční výhody dány  jedinečností zdrojů, kterými podnik disponuje a také 

                                                           
16 Např. znalosti, technologie, kapitál apod. 
17 Industrial Organisation 
18 Resource Based Model 
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způsobilostí k využití těchto zdrojů. Konkurenční výhody lze potom těžit z kombinace 

obojího. 

 

 Jedinečné zdroje mají silný vliv na konkurenceschopnost podniku, ale jsou často dány 

historickými předpoklady, mají dílčí charakter a nejsou navázány na ostatní přednosti 

firmy. Proto může být obtížné je dále komplexně rozvíjet. Obvykle se vyznačují 

následujícími charakteristikami: 

 

� jsou zpravidla založeny na jednom faktoru; 

� nejčastěji jsou založeny na: 

� vlastnictví hmotného majetku – technologie apod.; 
� vlastnictví přírodních zdrojů; 
� dříve dosaženém úspěchu, který je brán jako fakt – např. 

podíl na trhu; 
� finanční výhodě – nízké náklady, nízká cena apod.; 

� vytváří nutný základ konkurenceschopnosti firmy, který může být 

shodný nebo obdobný u celé řady firem; 

� výhody tohoto typu jsou relativně snadno napodobitelné v případě, že 

firma získá patřičné zdroje – nákup technologií, zavedení nového 

postupu apod.; 

� jejich využití nebo rozvoj je obvykle možné kvantifikovat. 

 

Způsobilost podniku k využití zdrojů je dána účinností vztahů v rámci systému 

podnikání. Systém podnikání je pak vymezen potřebami zákazníků, nabídkou produktů, 

distribučním systémem, komunikačními kanály a dalšími parametry a komponenty. Je 

možné je charakterizovat následovně: 

� jde o výhody, které obvykle vyplývají z více faktorů a jsou také takto 

chápány; 

� všechny výhody jsou vzájemně provázány v rámci fungování podniku; 

� nejčastěji jsou založeny na schopnostech lidí respektive „schopnostech 

podniku“; 

� jsou cíleně rozvíjeny v rámci aktivit managementu; 
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� představují to, v čem se mohou firmy z hlediska konkurenceschopnosti 

odlišovat; 

� napodobit tyto výhody je značně obtížné, protože jsou rozvíjeny na 

základě komplexu schopností, který je v každém podniku jiný; 

� kvantifikace jejich přínosů, jakkoliv jsou značné, je často problematická. 

 

Alianční spolupráce mezi podniky může být zdrojem jedinečných konkurenčních 

výhod, protože jednak může podnikům zpřístupňovat zdroje a také může rozšiřovat 

způsobilost podniků k využití zdrojů vlastních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. 2.: VLIV ALIAN ČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI PODNIKY NA ZÍSKÁVÁNÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD NA ZÁKLAD Ě 

RESOURCE BASED THEORY. 

 

Podstata hledání konkurenčních výhod je v hledání jedinečnosti, je to proces, který se 

nemůže zastavit. Prostřednictvím vytváření aliancí mohou být nacházeny stále nové 

možnosti posilování konkurenceschopnosti. Tato forma představuje například výzvu 

k zapojování subjektů bezprostředně se nepodílejících na vytváření produktů, ale 

přidávajících hodnotu i jinými způsoby, jako je například snižování nákladů nebo 

inovace v podnikatelských procesech. 
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4.7   Potřeba vzniku aliancí v podmínkách podnikatelského prostředí ČR 

Strategické aliance se osvědčují zejména v případech, kdy možnosti jednotlivých 

partnerů nepostačují k naplnění jejich záměrů. Jsou to situace, kdy podnik nemůže 

zvládnout své úkoly  vůbec,  nebo na  požadované  konkurenční  úrovni.  Obvykle  jde  

o schopnost vyrovnat se s úkoly kvalitně, včas, s vysokou úrovní služeb a přitom 

hospodárně. 

 
Vytváření aliancí se osvědčuje také v případech, kdy je vhodné utvářet silnější 

seskupení vzhledem k  nebezpečí kritických konkurenčních střetů. Úspěch 

v konkurenčním boji je stále více závislý na znalostních zdrojích na úkor zdrojů 

kapitálových.  

 

Česká republika je součástí globálního ekonomického prostředí. To znamená, že není 

ekonomikou izolovanou od podnikatelských příležitostí okolního světa, ale na druhé 

straně také nemůže bránit domácí podniky před hrozbami konkurence z okolí.  

 

Vstupem ČR do Evropské unie se situace na konkurenčních trzích bude i nadále 

vyostřovat. Podnikatelské prostředí v ČR lze tedy jen obtížně posuzovat samostatně. Je 

nezbytné pohlížet na něj jako na součást celku, který zahrnuje všechny evropské trhy. 

 

Tlak na rozvoj podnikání formou partnerství dvou a více podniků je v podmínkách 

tržního prostředí EU, a tedy i České republiky, dán především: 

 

� stále rostoucí a často plně dominantní pozicí zákazníků ve srovnání 

s dodavateli jimi nakupovaných produktů; 

� rostoucí frekvencí výskytu skokových změn podnikatelského prostředí; 

� stále ostřejší konkurencí a rizikem přechodu konkurentů z jiných oborů 

v důsledku splývání trhů (36); 

� globalizací podnikatelských aktivit a rozvojem intenzity propojení 

podnikatelských subjektů novými prostředky komunikace (přístup 

k mobilnímu internetu, rozvíjející se e-Business aplikace atd.); 
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� rychlostí vědeckotechnického rozvoje a jeho inovačními důsledky, 

zejména v oblastech informačních technologií, telekomunikace, nových 

materiálů, biotechnologie a dalších (63). 

 

4.8   Důležitost aliancí pro malé a střední podniky19  

S velikostí podniku souvisí celá řada odlišností v základních podnikatelských 

procesech. Velké podniky tady těží spíše z kapitálové síly, účinnosti hospodářských 

procesů či vyjednávací síly ve vztahu k ostatním partnerům. Malé podniky naopak 

mohou využívat své organizační pružnosti, rychle reagovat na změny trhu a vyznačují 

se velmi inovativním chováním. 

 

CHARAKTERISTICKÝ PARAMETR 
HODNOCENÍ  

VELKÁ 
ORGANIZACE  

STŘEDNÍ 
ORGANIZACE  

MALÁ 
ORGANIZACE  

Náročnost řízení (nároky zvládnutí „kritických 
faktorů úspěchu“, byrokracie, anonymita 
rozhodování, náročnost kontroly... 

+ + + + + + 

Možnost zajištění znalostních zdrojů (možnosti 
účinného využití IC/IT ...) + + + + + + + 

Organizační pružnost (schopnost včasné reakce na 
změny podnikatelského prostředí, konkurenční 
dynamika...) 

+ + + + + + 

Profesionalita a rezultativnost jednání s partnery + + + + + + + 

Inovativní chování organizace a vedoucích 
pracovníků + + + + + + 

Kapitálová síla a disponibilita potřebných zdrojů 
(snadnost získání úvěrů, pozice na trhu, zdroje na 
změny...) 

+ + + + + + 

Podnikatelská rizika a možnosti jejich redukce 
(rezervy, možnosti převodu rizik, pojištění...) + + + + + 

Účinnost hospodářských procesů (možnosti 
zhromadňování výroby a prodeje, koncentrace 
zdrojů, kontrolní systémy, ...) 

+ + + + + + 

Možnosti zajištění jakosti v celém procesu 
hospodářské činnosti organizace + + + + + + + 

 TABULKA 2.: ORIENTAČNÍ HODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD ORGANIZACÍ RŮZNÉ VELIKOSTI (63). 

 
Utváření mezipodnikových aliancí představuje pro malé a střední podniky jednu z mála 

možností, jak čelit na trzích velkým, kapitálově silným konkurentům s účinnými 

                                                           
19 Malý a střední podnik je mimo jiné definován v dokumentu vydaném Ministerstvem průmyslu a 
obchodu ČR a zveřejněném na:  
http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-
/dms_mpo/getFileinternet/14826/15073/Definice_MSP_1.4.05.pdf 
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hospodářskými procesy. Navíc členstvím v alianci podnik neztrácí výhody malého 

podniku jako je organizační pružnost či relativně nízká náročnost řízení. 

 

 

4.8.1 Význam malých a středních podniků pro ekonomiku EU 

 

Důležitost řízené podpory pro malé a střední podniky v rámci Evropské unie vychází 

z jejich významu pro evropskou ekonomiku.  

 

Velký počet, výše celkového obratu a podíl na zajištění zaměstnanosti činí 

z malých a středních podniků závažný faktor pro sociální a ekonomické podmínky 

evropských zemí  (63). 

 

Význam malých a středních podniků (dále MSP) pro EU dokládá i tzv. Evropská charta 

pro malé podniky20. Charta deklaruje, že MSP jsou pro EU páteří evropské ekonomiky a 

hlavním zázemím její konkurenční schopnosti vůči ostatnímu světu. EU považuje MSP 

za klíč k řešení citlivého sociálního problému zaměstnanosti, základnu pro účinnou 

inovační politiku nižších řádů, rozvoj podnikavosti a vytváření evropské ekonomiky 

založené na znalostech. 

 

Malé a střední podniky představují cca 99,8% všech podniků v EU a podílejí se na 

celkové zaměstnanosti více než dvěma třetinami. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Commision of the European Communities: The Charter for Small Enterprises. Brussels, COM(2001) 
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4.9   Faktory úspěchu aliancí MSP21 z hlediska tržního prostředí (externí 

faktory úspěchu mezipodnikových aliancí) 

 

Faktory úspěchu strategických aliancí mohou vycházet z podmínek tržního prostředí. Ty 

lze analyzovat pomocí nástrojů strategické analýzy okolí podniku jako jsou například 

SLEPT nebo PEST, analýza konkurence a pod. (43) 

  

Mezi nejvýznamnější vlivy, které lze zobecnit pro většinu podniků, pak budou 

pravděpodobně patřit politická a legislativní opatření státu (ať už ve formě podpor či 

omezení). 

 

4.9.1 Podpora státu mezipodnikovým aliancím 

 

Jako „stát“ je třeba v souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii chápat i 

zákonodárné složky a jiné organizace v rámci EU.  

 

Podpora státu mezipodnikovým aliancím se realizuje především ve dvou rovinách: 

 

� finanční – kdy stát podporuje vznik mezipodnikových aliancí přímo (formou 

dotací z různých fondů veřejného sektoru), nebo nepřímo formou investičních 

pobídek (jako jsou slevy na daních a jiných odvodech státu), 

� znalostní, informační, výzkumné a edukační – prostřednictvím organizací a 

agentur na podporu průmyslu a podnikání (např. Czechinvest, hospodářské 

komory, univerzity). 

 

 

 

 

                                                           
21 MSP – malý a střední podnik 
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Finanční podpora mezipodnikových aliancí státem 

 

Protože jsou malé a střední podniky chápány jako „páteř evropské ekonomiky“, je 

rovněž v zájmu evropských struktur podporovat aktivity spojené s jejich 

konkurenceschopností. Finanční podpora státu může plynout z několika následujících 

zdrojů: 

 

Rozpočty krajských (municipálních) samospráv 

 

Pod těmito zdroji chápeme krajské rozpočtové zdroje, které se tyto subjekty rozhodnou 

uplatnit do spolufinancování iniciace a rozvoje aliančních iniciativ. Největší podíl 

těchto prostředků se realizuje na vyhledání vhodných členů aliance  jako 

spolufinancování zdrojů z OPPP22.  

 

Strukturální fondy 

 

Strukturální fondy EU představují nejdůležitější složku externího financování 

mezipodnikových aliancí. 

 

OPPP - Operační program Průmysl a podnikání, opatření 1.4 Rozvoj 

informačních a poradenských služeb, program KLASTRY23 

 

V rámci strukturálních fondů je nejdůležitějším finančním zdrojem pro klastrové a jiné 

alianční iniciativy OPPP, který umožňuje svým programem KLASTRY podporovat jak 

identifikaci klastrů v regionech, tak založení a rozvoj klastru, tj. financování provozu a 

činností klastrové iniciativy po dobu tří let.  

 

Předmětem financování jsou pouze uznatelné náklady, které jsou specifikovány v 

dokumentech pro žadatele. Ostatní opatření OPPP umožňují financování projektů 

                                                           
22 Operační program Průmysl a podnikání spravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
23 Definice klastrů, podmínky získání podpory a další informace viz.: http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-
UTF8-/dms_mpo/getFileinternet/11733/12806/Program_KLASTRY_v2.htm 
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především v oblasti inovací, budování vědeckotechnických parků, inkubátorů a 

školicích zařízení. 

 

OPRLZ - Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

 

Z prostředků OPRLZ může fungující mezipodniková aliance čerpat prostředky na 

jednotlivé projekty z oblasti vzdělávání, zlepšování profesní struktury a kvalifikací, 

budování vzdělávacích a výcvikových center, apod. 

 

Jednou z důležitých podmínek hodnocení projektů podaných v rámci OPRLZ je právě 

účast více spolupracujících subjektů. Účelné zapojení partnerů do projektu představuje 

při hodnocení cca 1/10 všech bodů, které je možno při hodnocení projektu získat. 

 

Státní fondy a ostatní zdroje EU 

 

Státní fondy představují programy jednotlivých ministerstev. MPO vyhlašuje programy 

výzkumu a vývoje (POKROK, TANDEM a IMPULS), programy pro MSP (ZÁRUKA, 

TRH, DESIGN, PORADENSTVÍ a MARKETING) a programy zvýhodněných úvěrů z 

ČMRZB.  

 

MŠMT umožňuje zapojení do programů KONTAKT, COST, EUPRO, INGO, 

EUREKA. 

 

Evropská komise podporuje vytváření sítí a společná řešení projektů výzkumu a vývoje, 

které je financováno 6. rámcovým programem EU pro výzkum, vývoj a demonstraci, 

včetně možného zapojení regionů do programu Regiony znalostí.  

 
 

Nefinanční podpory státu mezipodnikovým aliancím 

 

Za hlavní nefinanční podporu státu mezipodnikovým aliancím je možné považovat 

podporu formou poradenství, transferu know-how a vytváření prostředí vhodného ke 

spolupráci podniků. 



FAKTORY ÚSPĚCHU STRATEGICKÝCH ALIANCÍ V ČR                                     DISERTAČNÍ PRÁCE 

ING. JIŘÍ KOLEŇÁK │    36 

Agentura Czechinvest 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková 

organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vznikla 2. ledna 2004 

sloučením s dalšími dvěma agenturami ministerstva – s Agenturou pro rozvoj podnikání 

(ARP) a Agenturou pro rozvoj průmyslu ČR (CzechIndustry)24. 

 

Hlavním posláním CzechInvestu je podpora konkurenceschopnosti českých 

podnikatelů. Zejména se jedná o podporu formou: 

 

� Poradenství – vede národní registr poradců, zpřístupňuje poradenské služby 

formou dotovaného poradenství, provádí benchmarking podniků. 

� Podpora inovací – funguje jako prostředník pro přenos výsledků výzkumu a 

vývoje do podnikové praxe, podporuje vytváření infrastruktury pro výzkum a 

vývoj. 

� Rozvoj lidských zdrojů – realizace školících programů, zapojování členů aliancí 

do vzdělávacích aktivit realizovaných různými institucemi.  

 

Univerzity 

 

Univerzity mohou být rovněž partnery firem v rámci společných výzkumných, 

vývojových a inovačních projektů. Ve světě je obecně akceptován koncept trojité 

šroubovice, tedy modelu spolupráce mezi vládou, průmyslem a akademickou sférou. 

 

 

     
 
 
 
 
 

OBR. 3: TROJITÁ ŠROUBOVICE
25. 

                                                           
24 zdroj: www prezentace agentury Czechinvest na www.czechinvest.cz 
25 Průvodce klastrem, vydaný agenturou Czechinvest v roce 2005, www.czechinvest.cz 
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Přizpůsobení zájmů těchto tří prvků je zřetelně efektivní a účinnou cestou pro 

maximalizaci potenciálu mezipodnikových aliancí. 

 

4.9.2 Omezení státu regulující vznik mezipodnikových aliancí 

 

Jednou z priorit státu v oblasti hospodářské politiky je regulace vzniku uskupení 

s neopodstatněným monopolním postavením na trhu. Z tohoto důvodu existují 

antimonopolní úřady (v ČR je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). 

 
Pravidla hospodářské soutěže v obecné rovině uznávají potřebu efektivní spolupráce a 

výměny zkušeností mezi soutěžiteli na trhu. Nicméně zdůrazňují, že spolupráce nesmí 

jít tak daleko, aby jejím výsledkem bylo narušení volné soutěže na trhu. 

 

Aliance mohou být platformou pro spolupráci mezi soutěžiteli, ať už se jedná o 

konkurenty nebo partnery v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů. Je tedy zřejmé, 

že nese zvýšené riziko, že svými aktivitami (např. doporučováním cen, obchodních 

podmínek nebo nevhodným zpracováním údajů získaných od členů aliance) nebo 

podporou nevhodných aktivit svých členů (kartelových dohod nebo protisoutěžních 

praktik) poruší pravidla hospodářské soutěže regulovaná čl. 81 SES26, resp. ust § 3 

ZOHS27.28 

 

Čl. 81 SES zakazuje uzavírání některých dohod, resp. některé praktiky, označované za 

hard core restrictions, velice striktně a jednoznačně (dohody o společném určování cen 

mezi konkurenty – cenové kartely, anebo dohody o rozdělení trhů nebo zákazníků mezi 

konkurenty).  Takovému jednání je nutné se v rámci aliance za všech okolností vyhnout. 

 

Vedle výše jmenovaných praktik vyjmenovává článek 81 SES další praktiky, které 

mohou, za určitých okolností, narušit průběh hospodářské soutěže (např. dohody o 

společném nákupu, marketingu, prodeji, anebo dohody o exkluzivitě). Tyto praktiky se 

často vyskytují mezi hlavními motivy pro vstup podniku do strategických aliancí a je 
                                                           
26 Smlouva o Evropském společenství. 
27 Zákon o ochraně hospodářské soutěže. 
28 Posouzení odvětvových seskupení z pohledu možného porušení hospodářské soutěže v ČR a EU. 
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proto potřeba poznat okolnosti, za kterých by mohly ohrozit hospodářskou soutěž a stát 

se terčem restrikcí ze strany státu. Dokumenty EU je označují jako non hard core 

restrictions. 

 

Základním východiskem pro zhodnocení soutěžního hlediska u těchto praktik je: 

 

� ekonomická analýza situace na trzích, kde účastníci aliance působí (charakter 

trhů, intenzita soutěže, koncentrovanost trhů a pod.) 

� návazné určení pozice jednotlivých účastníků aliance na těchto trzích a tržní 

pozice ostatních soutěžitelů 

� následné vyhodnocení, zda lze danou praktiku považovat za škodlivou pro 

zákazníky či obchodní partnery či naopak prospěšnou soutěži a spotřebitelům. 

 

Spolupráce podniků na trzích s vysokou intenzitou konkurence by neměla vést 

k narušení hospodářské soutěže (s výjimkou hard core restrictions).  

 

Zákon na ochranu hospodářské soutěže obsahuje tzv. pravidlo de minimis, které 

stanoví, že spolupráce mezi podniky je obvykle soutěži prospěšná, pokud agregované 

tržní podíly  v daném oboru nepřesáhnou 10% u spolupráce mezi konkurenty a 15% 

mezi nekonkurenty. 

 

Při spolupráci mezi podniky, jejichž agregované tržní podíly se pohybují okolo de 

minimis, nebo je dokonce překračují, je třeba formu a způsob spolupráce posuzovat 

obezřetně.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal tzv. blokové výjimky29 z pravidla de 

minimis, kde posuzuje vliv jednotlivých způsobů spolupráce, jako jsou spolupráce na 

společných projektech, společný nákup, marketing, prodej, podpora exportu nebo i 

výzkum a vývoj na hospodářskou soutěž. 

 

                                                           
29 např. ust. §3 odst. 1 vyhlášky ÚOHS č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod 
narušujících soutěž podle §3 odst 1 ZOHS, pro určité typy dohod o výzkumu a vývoji. 
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Omezení státu namířená proti vzniku mezipodnikových aliancí je nutné chápat jako 

faktor, který je managementem neovlivnitelný. Velmi důležité je však, aby tvůrci 

aliance znali tato omezení, provedli srovnání plánovaných cílů s těmito omezeními a 

vyhnuli se tak  restrikcím ze strany státu. 

 

4.9.3 Doporučení k omezení možných negativních dopadů porušení pravidel 
hospodářské soutěže ze strany aliance 

 
 

Analýza situace na trzích, kde účastníci aliance působí 

 

Tato analýza by měla obsahovat několik následujících kroků: 

 

� Identifikaci trh ů a zjištění jejich velikosti – velikost trhu a počet podniků 

v oboru lze určit na základě informací zveřejňovaných Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR.  

� Charakter trh ů – dynamika růstu, stabilita, atraktivita, bariéry vstupu, státní 

omezení... 

� Koncentrovanost trhů -  tu je možno stanovit pomocí tzv. Herfindahl-

Hirschmannova30 indexu (HHI), nebo pomocí tzv. koncentračního koeficientu 

(CR5). Koncentrovanost podle HHI se pak dělí do tří pásem:  

� do 1000 bodů – nekoncentrovaný trh; 

� 1000 – 2000 bodů – středně koncentrovaný trh; 

� nad 2000 bodů – koncentrovaný trh; 

Koncentrační koeficient CR5 představuje součet tržních podílů pěti nejsilnějších 

soutěžitelů. Pokud je pod 50%, trh je pravděpodobně nekoncentrovaný. 

� Překrývání trhů (market overlap) – míra překrytí trhů, tzn. poskytování 

substitučních produktů poskytovateli pocházejícími z jiných oborů.  

 

Na tuto analýzu by mělo navazovat určení pozice jednotlivých účastníků aliance na 

těchto trzích a tržní pozice ostatních partnerů.  

                                                           
30 HHI se vypočítá jako součet čtverců tržních podílů soutěžitelů na trhu (např. u trhu se čtyřmi 
konkurenty s tržními podíly 50%, 20%, 20%, 10% je HHI 3400 bodů. (HHI=502+202+202+102)).  
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A popis aktivit, které jsou v rámci aliance plánovány. 

 

Následné vyhodnocení, zda lze danou praktiku považovat za škodlivou pro zákazníky či 

obchodní partnery, či naopak prospěšnou soutěži a spotřebitelům. 

 

Organizace a vnitřní struktura aliance z pohledu rizik hospodářské soutěže 

 

Cílem předpisů upravujících ochranu hospodářské soutěže je vytvořit, zachovat a 

podporovat stav, kdy o konečném úspěchu v podnikání společností rozhodují primárně 

jejich individuální schopnosti.31  

 

Spolupráce na trzích proto nesmí diskriminovat a musí umožňovat volný vstup a 

rozhodování soutěžitelů na trzích.  

 

Pro vnitřní organizaci aliance z toho plyne, že by měla být založena na principech jako 

jsou: 

� otevřenost; 

� nediskriminace; 

� maximální interní a externí transparentnost. 

 

Tyto principy by měly být jasně zakotveny v zakladatelských dokumentech a také 

komunikovány navenek.  

 

Rizikové praktiky mezipodnikové spolupráce z hlediska hospodářské soutěže: 

� praktiky týkající se cen, 

� rozdělování trhu (ať už na straně dodavatelské či odběratelské), 

� bojkot obchodních partnerů a zákazníků, 

� výměna důvěrných a citlivých informací, 

� koordinace účasti na veřejných zakázkách a privátních tendrech, 

� zajištění exkluzivity, zákazu konkurence, výhradní dodávky apod. 

 

                                                           
31 Posouzení odvětvových seskupení z pohledu možného porušení hospodářské soutěže v ČR a EU. 
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4.10   Interní faktory úspěchu mezipodnikových aliancí v kontextu jejich 

životního cyklu  

Tyto faktory budou vycházet z kompetencí manažerů a především z úkolů spojených 

s jednotlivými životními fázemi vzniku aliancí. Manažerské kompetence vyrůstají 

mimo jiné ze schopnosti získávat a využívat informace z okolí podniku. Velice 

užitečnými informacemi mohou být například ty o možnostech získání různých podpor 

pro vznik mezipodnikových aliancí. 

 

FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU SA A Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ MOŽNÉ FAKTORY ÚSP ĚCHU 

 

Podobně jako lze vysledovat jednotlivé fáze životního cyklu výrobku, lze i v případě 

utváření mezipodnikových aliancí najít společné znaky, charakteristické pro určitá 

období utváření spolupráce. Dobře fungující mezipodniková aliance obvykle prochází 

podobnými fázemi vývoje.  

 

Tyto fáze je možné oddělit a zkoumat některé jejich parametry samostatně. Některé 

z těchto parametrů mohou být příčinami úspěchu či neúspěchu mezipodnikových 

aliancí. V literatuře např. (29) nejčastěji uváděná stádia vývoje mezipodnikové 

spolupráce jsou uvedena níže a jsou z nich vyvozeny některé z pravděpodobných 

faktorů úspěchu: 

 

� Příprava a rozhodování o potřebě spolupráce pro podnik 

 

Základním rozhodovacím parametrem o vstupu podniku do aliance by měla být 

přidaná hodnota. To znamená, že přínos spolupráce musí být větší než náklady 

spojené s její realizací. Z tohoto důvodu je třeba již v této fázi odhadnout nákladnost 

navázání mezipodnikových vztahů a je důležité zohlednit předpokládanou dobu trvání 

aliance. Pro dobu trvání aliance se doporučuje delší časový horizont, tak aby mohla být 

spolupráce „odladěna“ a mohlo být v plné míře dosaženo pozitivních efektů kooperace. 

Navíc alianční uspořádání nevylučuje, ale naopak podporuje, spolupráci podniku 

v mnoha oblastech s mnoha podniky jinými.  Pro zajištění pružnosti v aktivitách 
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spojených se vstupováním podniků do aliancí by měla být vytvořena „alianční 

strategie podniku“ 

 

Rozhodnutí o změnách ve vztazích podniku s okolím je možné považovat za rozhodnutí 

strategické, protože může mít velký význam pro směrování podniku v dlouhodobém 

časovém horizontu a rovněž může mít jak pozitivní tak negativní důsledky. Proto by 

mělo úzce korespondovat se strategií celého podniku. Prvním faktorem úspěchu 

mezipodnikové aliance by tedy mohlo být propojení „alianční“ strategie se strategií 

podniku32. V rámci alianční strategie by rovněž měly být vymezeny oblasti, ve kterých 

podnik může nabídnout svým partnerům přidanou hodnotu vyplývající z partnerství a 

naopak, kde mu mohou potencionální partneři pomoci.  

 

Forma aliančního uspořádání mezi podniky nemusí být za všech okolností 

nejvýhodnější variantou. Z toho důvodu by měl management rovněž zvážit, jestli pro 

dosažení daného cíle není vhodnější jiný způsob spolupráce (např. nabízející větší 

možnost kontroly nad kapitálem či duševním vlastnictvím). 

 

Faktory, které mohou ovlivnit úspěch aliance v této fázi: 

 

� Propojení alianční strategie se strategií podniku. 

� Ujasnění specifických výhod a požadovaných přínosů od partnerů. 

� Hledání „inspirace“ pro spolupráci v nevšedních oblastech. 

� Kvalifikovaný odhad doby potřebné k plnému dosažení pozitivních 

kooperačních efektů. 

� Potřeba kontroly versus potřeba flexibility. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
32 Business strategy 
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� Hledání partnera 

 

Nalezení správného partnera nebo partnerů pro mezipodnikovou alianci může mít 

podstatný vliv na celé její další fungování. Někteří autoři přirovnávají proces hledání 

partnera pro alianci k procesu hledání dobrého partnera do manželství (42). Proces 

hledání partnerů se navíc komplikuje v případě, kdy je třeba vstoupit do aliance s více 

partnery najednou. Pak je třeba navíc zvažovat jejich vzájemnou kompatibilitu.  

 

Při hledání partnera by nebylo správné omezit se pouze na jediného kandidáta. Pokud 

jsou pro to předpoklady, tzn. že existuje v daném regionu, či předmětu budoucí 

spolupráce více možných partnerů, pak je vhodné jejich vzájemné porovnání. Výběr 

vhodných kandidátů však může být omezen schopností identifikace potencionálních 

partnerů. Také podnik hledající alianční partnery musí být snadno identifikovatelný, to 

vyžaduje cílené aktivity v oblasti public relations a image buildingu především 

v oblasti, kde může podnik nabídnout potenciálním partnerům jedinečné zdroje. 

Otevřenost spolupráci může být například součástí vyhlášené mise společnosti.33 

 

Hodnocení možných partnerů může být provedeno jen na základě dostatečně 

podrobných informací o jejich podnikatelské činnosti. Nejpodrobnější by měly být 

informace z oblasti zvažované budoucí spolupráce (např. v případě hledání partnera 

z důvodu potřeby rozšíření odbytových možností budou podstatné informace o 

distribučních kanálech partnera, distribučních metodách, segmentaci jeho zákazníků,  

metody podpory prodeje apod.). Ideální by bylo získat informace o partnerech, které 

zrcadlově odpovídají příslušným částem vlastní podnikatelské strategie.(62, s. 70) 

Vhodné je rovněž poznat důvody předchozích sporů kandidáta na spolupráci a způsob, 

jakým byly řešeny, a to nejlépe na základě nezávislých posudků expertů. 

 

Každá spolupráce, od níž jsou očekávány pozitivní efekty, by měla být založena na 

oboustranné důvěře mezi partnery. Důvěra snižuje potřebu kontroly, která vede ke 

snížení celkových nákladů managementu spolupráce. Prověření důvěryhodnosti 

                                                           
33 Mission statement 
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partnera bude často rovněž jedním z faktorů možného úspěchu či neúspěchu spolupráce. 

Také z důvodu pokřiveného obrazu českého podnikatelského prostředí v zahraničí. 

 

Faktory, které mohou ovlivnit úspěch aliance v této fázi: 

 

� Identifikace pokud možno všech možných kandidátů pro spolupráci 

v požadovaném oboru. 

� Získání dostatečně podrobných informací o partnerech. 

� Odhad reálných zájmů či motivace partnerů pro společné podnikání. 

� Ujasnění očekávání obou stran od vzájemné spolupráce. 

� Cílené budování image podniku jako seriózního a atraktivního partnera. 

 
 

� Příprava spolupráce 
 

Výše bylo uvedeno, že za úspěšnou alianci můžeme považovat takovou, jejíž pozitivní 

kooperační efekty jsou vyšší, než náklady na realizaci spolupráce. Úspěch budoucí 

aliance tedy bude ve fázi přípravy spolupráce spočívat v omezení nejistoty v chování 

partnerů a z ní vyplývající potřeby kontroly a hrozby snížení efektivity kooperace. 

Nejistotu v chování budoucích partnerů lze omezit například jasným vymezením práv a 

povinností každého z účastníků aliance již ve stádiu vyjednávání a přípravy smluv.  

Práva partnerů se budou vztahovat k výstupům alianční spolupráce a povinnosti se 

budou týkat poskytování specifických zdrojů potřebám aliance. Správná jednání v této 

fázi by měla vyvrcholit jasně stanovenou výhodností spolupráce všech zúčastněných. 

 

Stejně jako by měla být spolupráce výhodná pro všechny partnery, měli by se rovněž 

všichni ve stejné míře podílet na přínosech pro fungování aliance. Srovnatelnost přínosu 

je však poměrně obtížně stanovitelná, neboť podniky přispívají k chodu aliance 

v různých oblastech. Problematika ocenění přínosu může často vyžadovat posouzení 

externím expertem.  

 

Aliance jsou mimořádně úspěšné, když partneři tráví málo času dohady o 

rozdělení aliančního koláče, a naopak většinu času snahou o jeho maximální velikost 

(29).  
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To, co může být jedním účastníkem považováno za zpřístupnění zdroje partnerem 

v rámci aliance, může být druhou stranou považováno za „tunelování“ jejich 

neopakovatelného zdroje konkurenční výhody. Tato problematika je obzvláště citlivá 

v oblasti duševního vlastnictví. V rámci příprav aliance musí být tedy jasně stanovena 

pravidla pro nedotknutelnost některých aktiv tak, aby nevyvolávala v partnerech 

nepřiměřená očekávání. Rovněž by měla být stanovena dispoziční práva k duševnímu 

vlastnictví, jež by mohlo vzniknout společnou činností v rámci aliance, zejména 

možnost jeho poskytování třetím stranám. 

 

Je téměř přirozeností člověka snažit se více o vlastní prospěch než o prospěch ostatních. 

Stejně se mohou projevit snahy jednotlivých partnerů o dosažení vlastních cílů na úkor 

cílů aliance jako celku.  Tomuto oportunistickému chování je třeba bránit již při 

přípravě spolupráce. Rovněž by měly být pevně stanoveny rozhodovací mechanismy 

tak, aby o důležitých otázkách mohli rozhodovat partneři společně a bez nátlaku.  

 

Efektivní řízení rozběhu spolupráce vyžaduje sestavení implementačního plánu s jasně 

organizačně a časově vymezenými kontrolními body tak, aby nedocházelo 

k neefektivitě a zvyšování nákladů spolupráce. 

 

Faktory, které mohou ovlivnit úspěch aliance v této fázi: 

 

� Jasná definice práv a povinností partnerů. 

� Spravedlivý přínos všech partnerů. 

� Zaměření na maximalizaci kooperačních efektů. 

� Nedotknutelnost klíčových procesů každého z partnerů. 

� Ochrana před oportunistickým chováním. 

� Stanovení rozhodovacích mechanismů v rámci aliance. 

� Vyjasnění společných cílů a jejich jasné oddělení od individuálních zájmů 

zúčastněných stran. 

� Sestavení implementačního plánu s jasnými kontrolními body. 
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� Organizační uspořádání a řízení aliance 
 

V okamžiku, kdy alianční spolupráce vchází do fáze vlastní realizace, dojde ke 

zhodnocení pečlivosti předchozích kroků v rámci přípravy. Nicméně samotné 

organizační zabezpečení chodu aliance je možné považovat za jedno z nejdůležitějších a 

nepochybně i zde lze nalézt celou řadu faktorů majících vliv na dosažené výsledky. 

 

Efektivita spolupráce bude ve značné míře vycházet ze schopnosti partnerů rychle a 

efektivně komunikovat. Toho by mělo být dosaženo jednak sestavením týmu 

pracovníků, kteří budou zodpovědní za řízení komunikace na úrovni managementu, a 

také propojením informačních systémů partnerů tak, aby byla odstraněna úzká místa 

v komunikaci. Přínosem je schopnost lepšího využití sdílených zdrojů a také redukce 

transakčních nákladů spojených s provozem organizace. V rámci vytváření 

komunikačních kanálů je třeba zamezit možným únikům citlivých informací, neboť 

taková situace může poškodit některého z partnerů a tím i celou alianci buď přímo, nebo 

přinejmenším ve ztrátě důvěryhodnosti, jež je pro existování aliance důležitá. Správně 

vytvořené komunikační kanály také posilují schopnost partnerů učit se jeden od 

druhého.  

 

Málokterá z aktivit podniků, potažmo managementů podniků, má pouze přívržence. 

Jakákoliv změna obvykle vyvolá u části zúčastněných odpor. P. Drucker uvádí, že 

„největšími odpůrci změn jsou často sami manažeři“. Jedním ze způsobů, jak přesvědčit 

odpůrce o přínosu aliance, je nalezení vhodných indikátorů přínosů spolupráce. Rychle 

dosažené dílčí cíle jsou nejlepším stimulem pro další spolupráci a potlačují skepsi 

odpůrců. Správně nastavené indikátory rovněž umožňují neustálé přehodnocování 

přínosů spolupráce a měření výkonu aliance. 

 

Jakmile dojde k rozběhu spolupráce, musí každý z partnerů poskytnout alianci zdroje 

(hmotná či nehmotná aktiva, kapitál, znalosti apod.), k jejichž poskytnutí se předem 

zavázal. Partneři by si však měli nejen uvědomit, ale i právně vymezit, jestli jednotlivé 

poskytnuté zdroje zůstávají majetkem jednotlivých členů, nebo jestli se stávají 
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majetkem společným. Stejně by mělo být zakotveno i nakládání s duševním 

vlastnictvím vytvořeným na základě spojení zdrojů jednotlivých partnerů.  

 

Lidský faktor se samozřejmě projeví i v otázkách mezipodnikové spolupráce. Faktorem 

přímo působícím na úspěch či neúspěch aliance budou schopnosti, znalosti, dovednosti 

a užitečné návyky manažerů pro vedení podniku otevřeného pro aktivní vyhledávání, 

navazování a řízení mezipodnikových vztahů.  

 

Nemalý význam bude mít i podniková kultura jednotlivých partnerů resp. její 

kompatibilita. Protichůdnost v oblasti podnikové kultury může mít neblahý vliv na 

fungování aliance, naopak schopnost přizpůsobení podnikové kultury může být 

výrazným stabilizujícím prvkem aliance. Změny v podnikové kultuře se obvykle 

provádějí obtížně a pomalu, členství podniku v alianci však může být iniciátorem a 

katalyzátorem změn v podnikové kultuře.  

 

Faktory, které mohou ovlivnit úspěch aliance v této fázi: 

 

� Vytvoření informačního a koordinačního systému. 

� Zabránění úniku informací. 

� Zvládnutí ztráty části suverenity. 

� Schopnost omezení nesouladu v podnikových kulturách partnerů. 

� Poskytnutí požadovaných zdrojů. 

� Kompetence managementu v oblasti mezipodnikových vztahů a ochota jejich 

inovace. 

� Implementace indikátorů pro měření přínosů spolupráce. 

� Posílení schopnosti učit se od partnerů. 

� Neustálé přehodnocování přínosů (výkonu) aliance. 

 
 

� Ukončení spolupráce 
 

K ukončení spolupráce nekonfliktním způsobem může dojít pouze tehdy, jsou-li všichni 

zúčastnění obeznámeni se situací, která vedla ke snížení kooperačních efektů, a tedy 

nepotřebnosti aliance. Citlivé ukončení aliance umožní vytvořit prostor pro další 

spolupráci a neohrožuje  budoucí vztahy. 
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Při ukončení spolupráce hrozí riziko přechodu partnera s pozice spolupracovníka do 

pozice konkurenta. Partner může využít informací a zdrojů získaných v průběhu trvání 

aliance a využít jich k vlastnímu prospěchu. Proto je účelné již ve fázi vzniku 

předcházet možným problémům, které mohou nastat v době, kdy alianční spolupráce 

přestane být nejvhodnější alternativou. 

 

Faktory, které mohou ovlivnit úspěch aliance v této fázi: 

 

� Shoda partnerů v otázkách ukončení spolupráce. 

� Příprava na ukončení spolupráce již ve fázi vzniku. 

 
 

V rámci řešení  disertační práce budou s pomocí řízeného dotazování delfskou metodou 

zjištěny názory odborníků na problematiku možných faktorů úspěchu strategických 

aliancí.  
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5 Z V O L E N É  M E T O D Y  A  T E C H N I K Y  Z P R A C O V Á N Í  
D I S E R T A ČN Í  P R Á C E   

 

5.1   Klasifikace problémů a hypotéz řešených v disertační práci 

 

Definování problému 

 

Správné vymezení problému je považováno jednoznačně za jednu z nejdůležitějších a 

také nejobtížnějších částí vědecké práce. Problém, který je řešen v disertační práci, lze 

považovat za sice již známý, avšak dosud jednoznačně nevyřešený.  Z pohledu úlohy 

ve vědeckém poznání je možné problém považovat za klíčový, tedy strategický. To 

znamená, že jeho vyřešení otevírá potřebu řešení celé řady dalších problémů.  

 

Dle objektového principu jde o problém s konstrukčními rysy. Znamená to, že cílem 

bylo najít objekty - v tomto případě faktory ovlivňující spolupráci mezi podniky, které 

budou mít žádoucí charakteristiky – v tomto případě dosažení cílů, resp. zabránění 

nezdaru spolupráce mezi podniky.  Jde spíše o problém komplexní, tedy přesahující 

hranice jedné disciplíny, a universální, tedy zahrnující širší vymezení s širší platností. 

Dalšími podstatnými charakteristikami řešeného problému jsou jeho znaky problémů 

rozhodovacích – jde tedy o změnu v systému, a ne jen o poznání stavu a struktury, a 

problémů systémových – zajímají nás především vzájemné souvislosti vlastností 

zkoumaného objektu. 

 

Hypotéza 

 

Hypotéza je charakterizována jako tvrzení, kterým určitému objektu přiřazujeme 

proměnné. Nebo také prohlášení, které může být prohlášeno za pravdivé či nepravdivé 

ve vztahu ke zjistitelným jevům. Toto prohlášení pak může být testováno empiricky. 

Rozlišujeme dva základní typy hypotéz, a to hypotézy deskriptivní a hypotézy relační.  
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Deskriptivní hypotézy obvykle hovoří o jednom konkrétním stavu objektu a relační 

hypotézy se věnují vztahu mezi více proměnnými a stavem objektu (8). Z tohoto 

pohledu lze tvrzení – hypotézy vyslovené v této práci považovat za relační, protože 

obvykle dávají do souvislosti více faktorů. 

 

Z hlediska potvrzování pravdivosti hypotéz bude v této práci využito hodnocení: 

nepotvrzená – spíše nepotvrzená – spíše potvrzená – potvrzená.  

 

5.2   Základní metody použité při zpracování disertační práce 

 

Metoda je chápána jako určitá algoritmizovaná činnost, která vede k dosažení 

vytyčeného cíle (34). Při zpracování disertační práce byla využita především skupina 

vědeckých metod označovaná jako metody logické.  

 

Logické metody využívají pro dosažení cíle principy logiky a logické myšlení autora. 

Obvykle hovoříme o šesti metodách, které jsou však v podstatě párově provázány, a 

proto  se  někdy také hovoří o trojici párových metod:                analýza – syntéza,        

indukce – dedukce, abstrakce – konkretizace. 

 

� Analýza a syntéza 

Analýzou je chápáno myšlenkové či faktické rozčlenění celku na 

jednotlivé části. Analýza umožňuje rozkrývat různé stránky a vlastnosti 

procesů, jejich stavbu, včleňovat jejich etapy a pod. Analýza je v práci 

použita jako metoda získávání nových poznatků a jejich interpretace. K 

jejímu využití došlo tedy při naplňování téměř všech stanovených cílů 

práce. 

Syntézou se rozumí opačný postup od částí k celku. Vytváření 

strukturovaného objektu z jednotlivých prvků a vazeb mezi nimi bylo 

uplatněno při formulaci všech dílčích i konečných závěrů disertační 

práce. Syntéza je důležitá především při vyslovování závěrů o dopadech 

jednotlivých faktorů na úspěšnost realizace mezipodnikové spolupráce a 
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při vytváření metodického návrhu pro správnou realizaci mezipodnikové 

spolupráce ve všech fázích implementačního procesu. 

 

� Indukce a dedukce 

Jsou metody zkoumání, ale také úsudků, s jejichž přičiněním 

objasňujeme podstatu jevů a vyvozujeme nové poznatky. Indukcí  se 

rozumí proces vyvozování obecného závěru na základě mnoha poznatků 

o jednotlivostech. Indukce byla využita zejména při zobecňování 

veškerých poznatků získaných dotazníkovým šetřením.  

 

Proces vyvozování konkrétnějších individuálních poznatků z poznatků 

obecnějších – dedukce, byl využit především při poznávání souboru 

faktorů, které mohou mít vliv na úspěšnost strategického partnerství mezi 

podniky. Při vytváření tohoto souboru bylo třeba vycházet ze všech 

dosavadních teoretických poznatků i ze studií založených na empirii. 

 

 

Výchozí fakt -
skutečnost Otázka Hypotéza

INDUKCE

Ostatní fakty -
skutečnosti

DEDUKCE

 

OBR. 4: INDUKTIVNĚ DEDUKTIVNÍ PŘÍSTUP [8]. 

 

� Abstrakce a konkretizace 

Abstrakcí se rozumí myšlenkové oddělení nepodstatných vlastností jevu 

od vlastností podstatných, což umožňuje zjistit vlastnosti a vztahy, tj. 

podstatu jevu. 
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Dále byly v práci použity následující metody: 

 

� Systémový přístup – pro modelování vztahů v rámci mezipodnikových aliancí, 

který umožnil poznat jednotlivé komponenty a vazby mezi nimi. Dále pak pro 

systemizaci a přehlednost zpracování dosažených výsledků výzkumu. 

 

� Metoda zpětné vazby – kterou byla zajištěna reflexe každého výzkumného kroku 

tak, aby se výzkum neodchýlil od původního cíle a jeho východisek. 

 

� Výzkum byl koncipován jako kvantitativní , tzn. po sestavení souboru faktorů 

majících vliv na realizaci mezipodnikové spolupráce byla jednotlivým faktorům 

přiřazena „váha“ a poté byly statisticky vyhodnoceny. Ze čtyř základních technik 

kvantitativního výzkumu (přímé pozorování, rozhovor, dotazník, analýza 

dokumentů) bylo v rámci řešení disertační práce použito techniky rozhovoru, 

dotazníku a analýzy dokumentů. 

 

5.3   Metodika dotazníkového šetření 

 

Pro dosažení cílů disertační práce bylo nutné získat velké množství informací. Proto 

bylo přistoupeno k provedení dotazníkového šetření a řízených rozhovorů s experty na 

problematiku mezipodnikové spolupráce a především s manažery a majiteli malých a 

středních podniků v ČR.   

5.3.1 Vlastní dotazník 

 

Dotazník byl rozdělen do dvou samostatných částí. Otázky v první části dotazníku byly 

zaměřeny na získání informací o respondentech a také o osobách, jež odpovídaly 

jménem podniků. Cílem bylo zjistit například jejich případný spoluvlastnický podíl 

v podniku. Dále byly předmětem zájmu otázky o realizované nebo připravované 

mezipodnikové spolupráci, jejích oblastech, formách a případných překážkách. 
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Druhá část dotazníku se týkala jednotlivých faktorů úspěchu mezipodnikové 

spolupráce. Jejich seznam byl sestaven na základě provedeného sekundárního 

výzkumu34. Cílem šetření bylo zjištění důležitosti jednotlivých faktorů pro úspěch 

mezipodnikové spolupráce nastavením „váhy“35 příslušného faktoru. Jednotlivé faktory 

byly rozděleny do skupin podle jednotlivých fází životního cyklu, kterými 

mezipodnikové aliance procházejí. 

 

Typy otázek byly následující: 

� s volitelnými odpověďmi a možností výběru pouze jediné; 

� s volitelnými odpověďmi a možností výběru několika odpovědí najednou; 

� některé otázky měli možnost volného doplnění variant odpovědi; 

� s výběrem významu (váhy) jednotlivých variant; 

 

5.3.2 Výběr respondentů 
 

Protože je disertační práce zaměřena na oblast malých a středních podniků, byla oblast 

velikosti podniku hlavním kritériem pro výběr respondentů do výzkumu. Oslovované 

podniky nebyly dále rozčleňovány podle oborů, ve kterých působí, ani podle 

jednotlivých regionů ČR.  

 

Jediným doplňkovým kritériem byla snaha o zařazení části podniků, které jsou členy 

rozsáhlé mezipodnikové aliance MSP, s cílem porovnat jejich odpovědi s výsledky 

získanými z náhodně vybraného vzorku MSP. 

 

5.3.3 Provedení dotazníkového šetření 
 
Vlastní dotazníkové šetření bylo provedeno několika způsoby: 

 

� Elektronickým dotazníkem na internetu – tato forma dotazování je velice 

výhodná z hlediska vlastního vyplňování dotazníku, tak především při jeho 

                                                           
34 podrobněji v kapitole 5.2. Zdroje informací použité při zpracování disertační práce 
35 respondenti se měli vyjádřit, zda vnímají uváděný faktor jako kriticky důležitý, důležitý, méně  důležitý 
nebo nepodstatný pro úspěch mezipodnikové spolupráce 
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vyhodnocování. Drobnou nevýhodou je absence osobního kontaktu 

dotazovaného s tazatelem a tedy možnost poskytnutí doplňkových údajů či 

vysvětlení otázky v případě nepochopení. Tento nedostatek byl odstraněn 

telefonickým kontaktem. 

 

� Osobním kontaktem – tento způsob dotazování umožňuje dotazovanému plné 

pochopení zkoumané problematiky a také připouští diskusi na dané téma, ve 

které jsou často mimoděk získány další cenné poznatky o zkoumané 

problematice.  Nevýhodou tohoto způsobu je velká časová náročnost dotazování.  

 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 103 podniků a organizací v ČR. 

Celkem bylo získáno 92 vyplněných dotazníků což představuje 89% návratnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAF 1: PODÍL VRÁCENÝCH DOTAZNÍKŮ K CELKOVÉMU POČTU. 

 

Z toho 63 vyplněných na internetu a 29 za pomoci osobního kontaktu. 

 

 

 

 

Podíl vrácených dotazník ů ku cekovému po čtu

92; 89%

11; 11%

Vrácené dotazníky Respondenti bez odezvy
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GRAF 2: PODÍL DOTAZNÍKŮ VYPLNĚNÝCH ELEKTRONICKY A PŘI OSOBNÍM KONTAKTU. 

 

Díky významné pomoci Obchodní a hospodářské komory Brno bylo mezi 

respondenty 44 členů významné obchodní aliance v Jihomoravském regionu.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GRAF 3: PODÍL RESPONDENTŮ Z ŘAD REALIZOVANÉ OBCHODNÍ ALIANCE. 

 

5.4   Zdroje informací použité při zpracování disertační práce 

 

Pro charakteristiku zdrojů dat použitých pro zpracování disertační práce bylo zvoleno 

rozdělení na zdroje primární a sekundární.  

 

Podíl respondent ů, kteří jsou členy existujicící aliance

44; 48%

48; 52%

Členové existující aliance Ostatní

Podíl dotazník ů vypln ěných elektronicky a osobn ě

63; 68%

29; 32%

Elektronicky Osobní kontakt
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V první fázi zpracování práce, která zahrnovala také přípravu pojednání k disertační 

práci, byly informace získávány především z dat sekundárních, tzn. získaných ze 

sekundárních zdrojů. Bylo zpracováno množství odborné literatury a to jak knih, tak 

především odborných článků v časopisech. Byly využity odborné databáze knihoven, 

škol a dalších organizací a to jak českých, tak zahraničních. Zahraniční zdroje 

představovaly cca 75%. Studium sekundárních zdrojů umožnilo přípravu dotazníku pro 

získání primárních dat a také pozdější srovnání získaných výsledků se stavem 

v zahraničí. 

 

Primární data byla získána pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů s odborníky. 
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6 PO S T U P  A  V Ý S L E D K Y  ŘE Š E N Í  

 

V této kapitole jsou předkládány a komentovány výsledky dotazníkového šetření. Cílem 

bylo potvrdit či vyvrátit hypotézy vyslovené v kapitole 3.1 a to prostřednictvím 

dosažení cílů vytyčených v kapitole 3.2. 

 

Část týkající se implementační metodiky mezipodnikové spolupráce je samostatnou 

kapitolou a případové studie pro přenesení „best practices“ jsou její součástí. 

 

6.1   Poznání současného stavu zapojení českých malých a středních podniků 

do mezipodnikové spolupráce 

 

Tato část práce vychází z výsledků první části dotazníku. Rozlišuje odpovědi 

respondentů podle tří základních kategorií: 

 

1. Členové realizované obchodní aliance. 

2. Podniky, které využívají mezipodnikovou spolupráci jako nástroj k dosahování 

strategických cílů. 

3. Podniky, které nevyužívají mezipodnikovou spolupráci jako nástroj 

k dosahování strategických cílů. 

 

V případě dalších předpokládaných podkategorií (doba působení na trhu, obor 

působnosti, nebo spoluvlastnický podíl respondenta na podniku) nebyla prokázána 

statistická závislost na dalším výsledku šetření. 
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6.1.1 Charakteristika zkoumaného vzorku podniků 

 

1. Délka působení podniků na trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 4: DOBA PŮSOBENÍ ZKOUMANÝCH PODNIKŮ NA TRHU. 

 

2. Obor působnosti podniku 

 

Dotazované subjekty mohly v tomto případě uvést více možností. Proto je uváděna 

relativní četnost odpovědí36 bez absolutních čísel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 5: OBOR PŮSOBNOSTI ZKOUMANÉHO PODNIKU. 
                                                           
36 Relativní četnost byla stanovena jako podíl počtu vybraných odpovědí ku celkovému počtu 
respondentů ve skupině. Vyjádřeno v procentech.  

Doba působení zkoumaných podnik ů na trhu 

6; 7%

26; 28%

20; 22%

40; 43%

do 1 roku 1-3 roky 4-6 let déle

88
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0
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Obchod

Výroba

Poskytování služeb

Jiný 

Obor působnosti zkoumaného podniku. 
Relativní četnost odpov ědí v %
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Z grafu je patrné, že 88% respondentů uvádí jako jeden z oborů působnosti obchod, 

42% poskytování služeb a pouze 12% výrobu. Tato skutečnost může být značně 

zkreslena započtením 44 členů čistě obchodní aliance. Proto je níže uveden graf 

„očištěný“ o tyto respondenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 6: OBOR PŮSOBNOSTI PODNIKU POUZE V KATEGORIÍCH 2 A 3. 

 

I z tohoto grafu je patrné, že u zkoumaného vzorku převažují mezi obory působnosti 

obchod a služby. 

 

3. Spoluvlastnický podíl v podniku 

 

Respondenti s vlastnickým podílem na podniku mohou být považováni za osoby, jenž 

mají největší zájem na prosperitě podniku. Proto byla součástí dotazníku i otázka 

vlastnictví podílu na podniku. 
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GRAF 7: SPOLUVLASTNICKÝ PODIL OSOB, KTERÉ ODPOVÍDALY, VE ZKOUMANÝCH PODNICÍCH. 

 

90% respondentů uvádí, že mají spoluvlastnický podíl v podniku, z toho celá polovina 

dokonce většinový. Z tohoto hlediska je možné zkoumaný vzorek respondentů 

považovat za osoby, jenž by měly mít největší zájem na prosperitě podniků. 

 

4. Co brání zkoumaným podnikům ve vytvoření větší přidané hodnoty? 

 

Touto otázkou byly zkoumány bariéry bránící podnikům ve vytváření větší přidané 

hodnoty. Byly zkoumány proto, že některé z nich mohou být odstraněny, nebo 

přinejmenším mohou být zmenšeny jejich důsledky, právě pomocí efektivní a řízené 

spolupráce mezi podniky.  

 

Na tuto otázku mohli respondenti odpovědět opět výběrem více možností. Proto je 

uváděna relativní četnost odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 8: ZDROJE POTŘEBNÉ K VYTVOŘENÍ VĚTŠÍ PŘIDANÉ HODNOTY. 

Respondenti mající spoluvlastnický podíl v podniku

9; 10%0; 0%

37; 40%
46; 50%

Ne do 10% do 50%
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Relativní četnost v %
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Využíváte spolupráci s ostatními podniky jako nástr oje k dosahování 
strategických cíl ů Vašeho podniku?

52; 56%29; 32%

4; 4% 7; 8%

Ano, dlouhodobě a spolupráce je plánována již při sestavování strategie.
Ano, avšak spolupráce je spíše nahodilé povahy v konkrétních případech.
Ne, ale uvažujeme o tom.
Ne

Většině dotazovaných podniků chybí k vytvoření větší přidané hodnoty tři základní 

zdroje, a to finance, znalosti a kontakty.  Všechny tyto zdroje je možné získat právě 

prostřednictvím spolupráce s jinými podniky.  

 

Finance je možné získat jednak sdružením prostředků s jinými subjekty, ale například 

také realizovanými úsporami vyplývajícími ze sdruženého obstarávání. 

 

Vzájemné učení se od partnerů může být právě zdrojem chybějících znalostí, nebo 

mohou být znalosti získány formou duševního kapitálu v aliancích založených právě na 

příspěvku některých členů formou nehmotného kapitálu (patenty, licence, chráněné 

vzory apod.) 

 

Chybějící kontakty mohou být navázány za pomoci členství v některé z organizací 

sdružující podnikatele. Například hospodářské komory mohou být považovány za jednu 

z forem strategických aliancí, protože pomáhají svým členům v dosahování jejich cílů. 

Jsou tak nejen cenným zdrojem kontaktů, ale zajišťují pro své členy celou řadu dalších 

služeb jako vzdělávání či lobby. 

 

5. Využití spolupráce s jinými podniky jako nástroje k dosahování strategických 

cílů podniku 

 

Poslední z otázek charakterizujících zkoumaný vzorek podniku měla za cíl rozřadit 

podniky do skupin uvedených výše v kapitole 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 9: SPOLUPRÁCE S JINÝMI PODNIKY PŘI DOSAHOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ. 
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Graf znázorňující odpovědi na tuto otázku je opět silně zkreslen hodnotou odpovědí 44 

členů realizované aliance, z nichž 39 odpovědělo, že spolupráce je plánována již při 

sestavování strategie a 5, že je spolupráce spíše nahodilé povahy. Tento zdánlivý 

nesoulad v odpovědích je dán dvěma různými formami možného členství v této alianci. 

 

Pro lepší orientaci jsou níže graficky znázorněny odpovědi na tuto otázku „očištěné“ o 

hodnoty 39 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 10: SPOLUPRÁCE S JINÝMI PODNIKY PŘI DOSAHOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ, OČIŠTĚNÝ VZOREK. 

 

Z grafu je patrné, že i po úpravě vzorku, více než tři čtvrtiny podniků využívají 

spolupráci s ostatními podniky jako nástroje k dosahování strategických cílů. Avšak u 

většiny z nich je spolupráce spíše nahodilé povahy v konkrétních případech a nevychází 

tudíž z podnikové strategie. 

 

6.1.2 Analýza předpokladů a podmínek pro realizaci mezipodnikové spolupráce 

 

Tato část výzkumu je zaměřena na oblast předpokladů (zdrojů, znalostí, organizačních 

schopností, ale také možností a omezení) pro úspěšnou realizaci mezipodnikové 

spolupráce. 

Využíváte spolupráci s ostatními podniky jako nástr oje k dosahování 
strategických cíl ů Vašeho podniku?

13; 27%

24; 50%

4; 8%

7; 15%

Ano, dlouhodobě a spolupráce je plánována již při sestavování strategie.
Ano, avšak spolupráce je spíše nahodilé povahy v konkrétních případech.
Ne, ale uvažujeme o tom.
Ne
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Jak vyplynulo ze sekundárního výzkumu, úspěšná realizace aliancí vyžaduje znalosti 

trhu, okolí, ve kterém se mohou nacházet potencionální partneři, ale také uvědomění si 

vlastních předností a možností. Otázky a především výsledky šetření směřující 

k poznání současného stavu této problematiky v českých MSP jsou uvedeny dále. 

 

1a. Existují ve Vašem podniku písemná pravidla pro navazování a řízení 

spolupráce s jinými podniky? 

 

Poznání této skutečnosti má vliv na způsob organizačního zajištění chodu aliance. 

V podnicích, kde jsou pravidla pro navazování a řízení mezipodnikové spolupráce 

kodifikována, existuje silný předpoklad, že vytvoření těchto pravidel byla věnována 

dostatečná pozornost. Rozběh spolupráce pak má hladký průběh, není zde prostor pro 

improvizaci, a takový podnik navíc mimoděk buduje image seriózního partnera.  

 

Do tohoto grafu byly zahrnuty pouze podniky, které v předchozí části odpověděly 

kladně na otázku, zda využívají alianční spolupráci jako nástroje k dosahování 

strategických cílů podniku. Bylo to cekem 81 podniků, ze kterých je 44 členů obchodní 

aliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAF 11: EXISTENCE PÍSEMNÝCH PRAVIDEL PRO SPOLUPRÁCI S JINÝMI PODNIKY. 

 

Existují ve Vašem podniku písemná pravidla pro nava zování a řízení 
spolupráce s jinými podniky?

53; 65%

25; 31%

3; 4%0; 0%

Ano, existují Existují jistá pravidla, která však nejsou kodifikována.

Ne, ale uvažujeme o jejich sestavení. Ne, a ani o nich neuvažujeme.
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Z grafu je patrné, že písemná pravidla pro navazování a řízení mezipodnikové 

spolupráce má stanoveno 53 podniků, což je 65% všech dotazovaných. Z toho je 44 

členů obchodní aliance. To znamená, že u většiny ostatních podniků sice jakási pravidla 

existují, ale nemají písemnou podobu.  

 

Respondentům, kteří uvedli, že spolupráci mezi podniky nevyužívají k dosahování 

strategických cílů podniku, byla položena obdobná otázka: 

 

1b. Pokud byste spolupráci mezi podniky využívali k dosahování cílů Vašeho 

podniku, považovali byste existenci písemných pravidel  pro navazování a řízení 

spolupráce s jinými podniky za důležitou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 12: DŮLEŽITOST EXISTENCE PÍSEMNÝCH PRAVIDEL ZA PŘEDPOKLADU NAVAZOVÁNÍ ALIAN ČNÍ 

SPOLUPRÁCE. 

 

Z grafu je jasně patrné, že drtivá většina těchto respondentů nepovažuje za důležitou 

existenci písemných pravidel, a velké množství jich tvrdí, že sestavování takových 

pravidel by bylo zbytečné. Jako důvod lze odhadovat malou zkušenost, nebo naopak 

velmi silná očekávání, která jsou bohužel v našem podnikatelském prostředí značně 

nereálná. 

Považovali byste existenci písemných pravidel za 
důležitou za p ředpokladu, že byste n ěkdy alian ční 

spolupráci navazovali?

1; 9%

6; 55%

4; 36%

Ano,
Nemyslím si, že by taková pravidla musela být kodifikována.
Ne, sestavování takových pravidel by bylo zbytečné.
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Další otázka byla zaměřena na oblast konkurenčních výhod. Konkrétně bylo zjišťováno, 

zda si respondenti uvědomují, ve kterých oblastech jsou silní, a zda jsou schopni tyto 

konkurenční výhody přenést na partnery. 

 

2. Za nejvýznamně jší konkurenční výhody, které získají  Vaši 

partneř i  spoluprací s Vaším podnikem, považujete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 13: KONKURENČNÍ VÝHODY , KTERÉ ZÍSKAJÍ PARTNEŘI SPOLUPRACÍ ZE ZKOUMANÝM PODNIKEM. 

 

První graf uvádí odpovědi členů realizované obchodní aliance. Je patrné, že u většiny 

odpovědí se respondenti shodují, a uvedené konkurenční výhody mohly být získány 

právě prostřednictvím uzavření aliance. Zlepšení dodacích a platebních podmínek 

uvedlo 26 ze 44 respondentů do kolonky „jiné“. Uvedená aliance je modelovým 

příkladem obchodně marketingové aliance, kdy je společně budována značka (image) 

podniků, jsou společně prováděny marketingové akce. V rámci aliance může lépe 

probíhat transfer know-how a zlepšovat se práce managementu. Uváděné zlepšení 

dodacích a platebních podmínek a nárůst podílu na trhu je jen logickým završením 

aliančního působení. 

 

V dalším grafu jsou uvedeny konkurenční výhody, které mohou svým partnerům 

nabídnou podniky, jež uvedly, že využívají spolupráci jako nástroje k dosahování 

strategických cílů. 
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GRAF 14: KONKURENČNÍ VÝHODY , KTERÉ ZÍSKAJÍ PARTNEŘI SPOLUPRACÍ ZE ZKOUMANÝM PODNIKEM. 

 

Nejčastěji zmiňovanou konkurenční výhodou je zde „zlepšení spokojenosti a loajality 

zákazníků“, ale vysoký podíl má i „inovační potenciál“ a více než polovina respondentů 

uvádí rovněž „schopnosti a práce managementu“.  

 

Tento „obecný vzorek“ ukazuje na velikou šíři možných konkurenčních výhod, které 

jsou podniky schopny nabídnout svým partnerům. Patrné je rovněž, že podniky, které 

spolupráci aktivně využívají, jsou si dobře vědomy svých konkurenčních výhod a už 

tento samotný fakt je pro ně velmi cenný. 

 

Za „jiné“ konkurenční výhody, které nebyly uvedeny mezi volitelnými možnostmi, 

považují respondenti například schopnost poskytnutí finančních i nefinančních zdrojů a 

nebo třeba schopnost lobby. Zajímavým zjištěním je, že řada podniků nepovažuje za 

konkurenční výhodu nízké náklady, z toho se dá usuzovat, že manažeři chápou nutnost 

nízkých nákladů jako samozřejmost, nikoliv jako konkurenční výhodu. 

 

Poslední skupinu respondentů tvoří podniky, které uvedly, že spolupráci mezi podniky 

nevyužívají k dosahování strategických cílů.  
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GRAF 15: KONKURENČNÍ VÝHODY , KTERÉ ZÍSKAJÍ PARTNEŘI SPOLUPRACÍ ZE ZKOUMANÝM PODNIKEM. 

 

Množství uváděných konkurenčních výhod je mnohem menší a ukazuje na možnost, že 

tyto podniky opravdu jinými konkurenčními výhodami nedisponují, nebo si jich nejsou 

vědomy, nebo je nejsou ochotni poskytnout případným partnerům při spolupráci.  

 

Jiná je také struktura uváděných konkurenčních výhod, kdy převažuje „kvalifikovaná 

pracovní síla“ jako nejčastěji uváděná výhoda podniku. 

 

3. V jakých hlavních oblastech č innosti podniku navazujete nebo 

byste rádi navázali al ianční spolupráci? 

 

Výsledky šetření jsou opět uvedeny samostatně  pro každou ze tří zkoumaných skupin.  

 

Členové obchodní aliance uvádějí 3 základní oblasti, ve kterých je spolupráce 

realizována. Všichni členové uvádějí prodej, logistiku a obstarávání jako oblasti 

spolupráce. A většina členů aliance uvádí i administrativu. 
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GRAF 16: HLAVNÍ OBLASTI , VE KTERÝCH JE ALIANČNÍ SPOLUPRÁCE NAVAZOVÁNA. 

 

Širší spektrum oblastí pro navazování spolupráce je uváděno v případě podniků 

v kategorii 2. Zde je navíc zmiňována výroba a výzkum a vývoj, i když zastoupení 

těchto oblastí je výrazně nižší. Tento fakt by mohl ukazovat na skutečnost, že většina 

spolupráce mezi podniky v ČR se odehrává formou „obranných uskupení“, jejichž 

cílem je snížit náklady, bránit se silnější konkurenci apod. Naproti tomu v zahraničí jsou 

aliance chápány jako aktivity k agresivnímu rozvoji podniků a spojení sil při výzkumu a 

vývoji. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 17: HLAVNÍ OBLASTI , VE KTERÝCH JE ALIANČNÍ SPOLUPRÁCE NAVAZOVÁNA. 

 

Obstarávání a administrativa převažují i mezi oblastmi, které označili respondenti 

z kategorie 3. Zde je třeba podotknout, že se jedná o pole spolupráce, které by 

dotazované podniky zvažovaly. 
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GRAF 18: HLAVNÍ OBLASTI , VE KTERÝCH BY MOHLA BÝT  ALIANČNÍ SPOLUPRÁCE NAVAZOVÁNA. 

 

4a. Jaké jsou,  nebo by mohly  být, nejvýznamně jší sledované cíle 

spolupráce? 

 

Na tuto otázku odpovídali respondenti z kategorií 1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 19: HLAVNÍ SLEDOVANÝ CÍL SPOLUPRÁCE. 

 

Z grafu je patrné, že všichni dotazovaní v kategorii 1 uvádějí jako hlavní cíl spolupráce 

úsporu nákladů. Někteří navíc uvádějí rozložení rizika a umožnění dalšího rozvoje 
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podniku. Opět se zde potvrzuje, že podniky v ČR využívají aliance v první řadě jako 

„obranná“ uskupení.  

 

I v případě podniků v kategorii 2 převažuje jako hlavní sledovaný cíl úspora nákladů.  

Poměrně často jsou zde však zmiňovány i jiné možné cíle, jako jsou rozložení rizika a 

vstup na nové trhy. Výrazně však nezaostává ani přístup k novým technologiím. 

Vyskytuje se zde také řada vyloženě obranných cílů, které doplnili respondenti formou 

volné odpovědi do dotazníku. Jsou to ochrana podniku a zabránění úpadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 20: HLAVNÍ SLEDOVANÝ CÍL SPOLUPRÁCE. 

 

4b. Jakých cílů  Vašeho podniku by, podle Vašeho názoru, mohlo být 

dosaženo snáze spoluprací s podniky jinými? 

 

Tato otázka byla v rámci dotazníku položena respondentům z kategorie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 21: CÍLE, KTERÝCH BY MOHLO BÝT DOSAŽENO SNÁZE ZA POMOCI ALIANCE. 
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Úsporu nákladů v tomto případě uvedlo jen 27% respondentů. Nejčastěji bylo 

zmiňováno rozložení rizika. 

 

5. Jaké způsoby organizačního uspořádání aliance považujete, nebo 

byste považovali , za využitelné pro Váš podnik.  

  

Odpovědi na tuto otázku jsou uvedeny společně pro všechny tři kategorie respondentů. 

Opět formou relativní četnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 22: ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ALIANCE .. 

 

Většina respondentů preferuje, nebo by preferovala, spolupráci založenou na smlouvě 

nebo členství v organizaci sdružující podnikatele. Často zmiňovanou variantou je také 

franchising37.  

 

Pouze ve 2% byl jako organizační způsob uspořádání uveden společný podnik, a 

varianta majetkového propojení s partnerským podnikem nebyla vybrána vůbec. 

 

                                                           
37 Franchising - je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo 
služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a 
nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo 
a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (viz Evropský 
kodex etiky franchisingu) 
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Poslední skupina otázek v této kategorii byla zaměřena na poznání skutečností 

souvisejících s faktory úspěchu aliancí, které je možné považovat za externí. Konkrétně 

se jednalo o využití možností finanční či nefinanční podpory státu pro mezipodnikovou 

spolupráci a možné porušování pravidel hospodářské soutěže při realizaci 

mezipodnikových aliancí. 

 

6. Využíváte možností f inanční č i  nefinanční podpory státu pro 

mezipodnikovou spolupráci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 23: VYUŽITÍ FINANČNÍ ČI NEFINANČNÍ PODPORY STÁTU MEZIPODNIKOVÝM ALIANCÍM. 

 

Z grafu je patrné, že 38% respondentů vůbec není informováno o možnostech získání 

finanční podpory pro spolupráci podniků například ze strukturálních fondů Evropské 

unie. Stejně tak nejsou informováni o existenci nefinanční podpory formou  

poradenství, transferu know-how a vytváření prostředí vhodného ke spolupráci podniků. 

 

59% respondentů je zřejmě  informováno alespoň o některých možnostech, avšak přesto 

že nikdo z nich dosud žádnou z forem podpory nevyužívá, snaží se připravovat 

podmínky pro její využití. Tuto informaci lze chápat velice pozitivně. 3% respondentů 

uvedlo, že v jejich případě existují překážky pro získání této formy podpory, a tím je 

pro ně nedostupná. Vzhledem k požadavkům, které je nutno splnit pro získání podpory 

z prostředků strukturálních fondů EU, lze usuzovat, že tyto podniky buď čerpaly 

Využití finan ční a nefinan ční podpory státu pro mezipodnikovou 
spolupráci.

0; 0%

54; 58%

3; 4%

35; 38%

Aktivně využíváme.
Zatím nevyužíváme, ale připravujeme podmínky pro její využití.
Nevyužíváme, protože u nás existují překážky, které to znemožňují.
O těchto možnostech zatím nejsme informováni.
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finanční prostředky v rámci jiných oblastí, nebo v jejich případě existují další překážky 

např. nedoplatky na daních, pojištění apod. 

 

Závěrečné otázky zkoumaly možné porušování pravidel hospodářské soutěže.  

 

7. Posuzujete spolupráci s j inými podniky z hlediska možného 

porušení pravidel hospodářské soutěže? 

 

Pravidla pro ochranu hospodářské soutěže rozlišují tzv. hard core restrictions a non hard 

core restrictions. Do první skupiny patří např. uzavírání kartelových dohod a další 

praktiky, které jsou zřejmým porušením pravidel hospodářské soutěže. Ve skupině 

druhé jsou však aktivity jako např. dohody o společném nákupu, marketingu, prodeji, 

anebo dohody o exkluzivitě, které nejsou vnímány ze strany podniků jako porušení 

pravidel. Ale za některých okolností tak mohou být úřady vnímány. Podnikatelé by tedy 

měli minimálně  znát podíl a koncentrovanost trhů, na kterých působí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 24: MOŽNÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. 

 

Drtivá většina respondentů vyslovila jistotu, že k porušení pravidel hospodářské soutěže 

nemůže, v jejich případě, dojít. Bohužel doplňující otázku, z čeho pramení jejich jistota, 

velká většina z nich nedokázala zodpovědět. Jako pravděpodobné se tedy jeví, že 

Posuzování spolupráce s jinými podniky z hlediska m ožného 
porušení pravidel hospodá řské sout ěže.

0; 0%2; 2%

90; 98%

Ano, ve všech případech.
Ano, ale pouze v případech, kdy je k tomu vážný důvod.
Ne, jsem si jist, že k tomu nemůže dojít.
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důvodem je neznalost této problematiky osobami odpovědných za rozhodování 

v podnicích.  

 

Poslední otázka zkoumala znalosti tržních podílů a koncentrovanosti trhů, na kterých 

podniky působí. 

 

8. Znáte koncentrovanost trhu, na kterém působíte, a Váš tržní 

podíl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 25: ZNALOST KONCENTROVANOSTI TRHU A TRŽNÍHO PODÍLU PODNIKU. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 59% respondentů zcela kladně a zbývajících 41% 

respondentů uvedlo, že si tyto hodnoty alespoň čas od času zjistí. Tento stav může 

souviset i s tím, že podnikatelé považují dosahovaný tržní podíl za jednu z měřitelných 

veličin podnikatelského úspěchu. 

 

Nikdo z respondentů neuvedl, že se tržní podíl ani nesnaží zjišťovat, a rovněž nikdo 

neuvedl, že považuje za důležitější sledování jiných parametrů výkonnosti podniku. 

Avšak stanovení tržního podílu malého a středního podniku je značně problematickou 

záležitostí. Tento tržní podíl lze stanovit pouze relativně, neboť není možné srovnávat 

MSP s nejsilnějším hráčem na trhu, kterým je  pravděpodobně  násobně  větší  podnik,  

a  metody  hodnocení   jako  je  např.  BCG38   matice   zde   naprosto  selhávají.  Vždy 

                                                           
38 BCG matrix viz. např. (44, 47) 

Koncentrovanost trhu a tržní podíl podniku.

54; 59%

38; 41%

Znáte a pravidelně přehodnocujete. Čas od času si jej zjistíte.
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je potřeba volit konkurenta, se kterým  podnik srovnáváme, velice obezřetně tak, aby 

dosažené výsledky byly použitelné pro aplikaci např. v rámci řízení podniku. 

 

Poslední část dotazníku byla zaměřena na zjištění, jak jsou vnímány potencionální 

faktory úspěchu mezipodnikové spolupráce, zjištěných při provádění sekundárního 

výzkumu, jednotlivými respondenty.  

 

6.2   Vnímání důležitosti jednotlivých faktorů pro úspěch mezipodnikových 

aliancí 

 

Zjišťování názorů respondentů na jednotlivé konkrétní faktory, které mohou ovlivnit 

průběh mezipodnikové spolupráce, byl realizován jako samostatná část dotazníku. 

Jednotlivé faktory byly rozčleněny podle fází životního cyklu alianční spolupráce, ve 

kterých se nacházejí. Těchto fází je 5 a jsou podrobně pospány v kapitole 2.11.  

 

Jsou to:  1. Příprava a rozhodování o potřebě spolupráce pro podnik. 

  2. Hledání partnera. 

  3. Příprava spolupráce. 

  4. Organizační uspořádání a řízení aliance. 

  5. Ukončení spolupráce. 

 

Pro každou z těchto fází bylo metodou sekundárního výzkumu vybráno několik faktorů, 

které mohou pozitivně či negativně působit na průběh spolupráce. Cílem dotazníkového 

šetření pak bylo zjištění, jakým způsobem jsou vnímány respondenty ze zkoumané 

oblasti malých a středních podniků v ČR. 

 

Dotazovaní respondenti pak jednotlivým faktorům přiřazovali váhu relativní důležitosti 

či nedůležitosti. Výsledky jsou uvedeny níže a jsou rozděleny podle skupin respondentů 

na  názory  respondentů  z  řad podniků, které jsou členy realizované obchodní aliance, 

a názory obecné skupiny. 
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Dosažené výsledky jsou znázorněny formou sloupcových grafů, ze kterých je patrná 

relativní důležitost i případná nedůležitost přisouzená jednotlivým faktorům. 

 

1.  Př íprava a rozhodování o potřebě spolupráce pro podnik 

 

V této fázi byly sekundárním výzkumem odhaleny faktory jako například potřeba 

existence dílčí části strategie podniku, kterou je možné označit za „strategii alianční“, a 

především potřeba jejího propojení s celopodnikovou strategií.  

 

Dále pak   ujasnění   možností  podniku a také požadavků na partnery zahrnující hledání  

inspirace   pro  spolupráci  v  nevšedních  oblastech, která je v  literatuře považována  za  

vynikající zdroj jedinečných konkurenčních výhod. 

 

Posledním důležitým faktorem této fáze je zvážení důležitosti kontroly nad jednotlivými 

procesy realizovanými podnikem v porovnání s flexibilitou získanou navázáním 

spolupráce. 

 

Následující grafy uvádí srovnání názorů respondentů ze skupiny 1 (realizovaná aliance) 

a skupin 2 a 3 (obecný vzorek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 26: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI ROZHODOVÁNÍ O POTŘEBĚ SPOLUPRÁCE PRO 

PODNIK. REALIZOVANÁ OBCHODNÍ ALIANCE . 
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GRAF 27: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI ROZHODOVÁNÍ O POTŘEBĚ SPOLUPRÁCE PRO 

PODNIK. OBECNÝ VZOREK. 

 

Dosažené výsledky se až překvapivě shodují v důležitosti faktoru „Ujasnění 

specifických výhod a požadovaných přínosů od partnerů“. Tento faktor je možné, na 

základě výsledků, prohlásit za kritický. 

 

Mnohem překvapivější je však zjištění, že u obou skupin je faktor „Hledání inspirace 

pro spolupráci v nevšedních oblastech.“ považován za nepodstatný.  Tento údaj se zcela 

rozchází s údaji získanými při sekundárním výzkumu, kdy je tomuto faktoru například v 

belgických či holandských podnicích přiřazována veliká důležitost39.  

 

To patrně svědčí o faktu, že u českých podniků není oblast cíleného budování 

konkurenčních výhod ještě zcela dostatečně rozvinuta, a stále se pohybuje v oblasti 

„tradičních“ konkurenčních výhod, které je možné označit jako výhody strukturálního 

typu40.  

                                                           
39  Viz.: Gils, A.: Knowledge Acquisition and Learning in Dutch and Belgian SMEs. European 
Management Journal, Volume 22, Issue 6, pgs. 685 – 692, December 2004 
 
40 Zich, R.: Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy. Disertační práce, 
FP VUT v Brně  2001, ISBN 80-214-2278. 
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Za důležitou je rovněž považována vazba alianční strategie na strategii podnikovou, i 

když mnoho respondentů uvedlo, že spolupráce je v jejich případě navazována spíše 

náhodně jako reakce na konkrétní situace. A dokonce považují za zbytečnou existenci 

písemných pravidel pro navazování spolupráce (tento fakt uvedlo 55% respondentů 

obecného vzorku).  

 

Kvalifikovaný odhad doby potřebné k plnému dosažení kooperačních efektů byl často 

zmiňován jako problém, který může vést k neúspěchu v případě dlouhodobých cílů. 

Hrozí zde ztráta počátečního entusiasmu a jednotliví účastníci ztrácí motivaci pro 

spolupráci, pokud není rychle dosaženo měřitelných výsledků.  

 

Další zkoumaná fáze se týkala hledání partnera. 

 

2. Hledání partnera 

 

V této fázi bylo hodnoceno celkem 5 faktorů, které se týkaly především získávání a 

zpracování informací o potencionálních partnerech. Jedna z otázek také zjišťovala 

důležitost cíleného budování image podniku jako seriózního a atraktivního partnera.  

 

Následující grafy uvádí srovnání názorů respondentů ze skupiny 1 (realizovaná aliance) 

a skupin 2 a 3 (obecný vzorek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 28: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI HLEDÁNÍ PARTNERA. 
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GRAF 29: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI HLEDÁNÍ PARTNERA. 

 

V této fázi se ukázalo jako účelné oddělit zkoumané skupiny. Získané výsledky, na 

rozdíl od výsledků 1. fáze, ukazují rozdíly v názorech jednotlivých skupin. V tzv. 

obecném vzorku respondenti považují za relativně nedůležitou identifikaci pokud 

možno všech možných partnerů pro spolupráci v požadovaném oboru. V rámci 

realizované aliance je toto považováno za důležitý, i když zdaleka ne nejdůležitější 

faktor.  

 

Naopak cílené budování image podniku jako seriózního a atraktivního partnera považují 

za kritické respondenti z obecného vzorku. S tímto názorem se rozchází výsledky 

získané v rámci realizované aliance, kdy bylo tomuto faktoru přiřazeno až 4. pořadí z 5 

možných. Důležitost přiřazovaná tomuto faktoru je však zcela v rozporu s výsledky 

získanými sekundárním výzkumem, kde se zmínky o tomto faktoru vyskytují velice 

zřídka a je jím přiřazována minimální důležitost, neboť jsou považovány za 

samozřejmé.  

 

Vzhledem k nejednoznačnosti výsledů této fáze výzkumu mezi jednotlivými skupinami 

respondentů, byly výsledky „integrovány“ do jediného grafu, ze kterého jsou patrné dva 

faktory, které je možno ve fázi hledání partnera považovat za kritické. A to jednak 
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z důvodu, že je jim přiřazována poměrně velká důležitost, ale také proto, že byly velice 

zřídka označeny jako vyloženě nedůležité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 30: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI HLEDÁNÍ PARTNERA. 

 

Jsou to „získání dostatečně podrobných informací o partnerech“ a „ujasnění očekávání 

obou stran od vzájemné spolupráce“. 

 

Potvrzuje se zde předpoklad, vycházející ze sekundárního výzkumu, kdy např. Vodáček 

uvádí, že: „Ideální by bylo získat informace o partnerech, které zrcadlově odpovídají 

příslušným částem vlastní podnikatelské strategie.(54, s. 70). Shoda partnerů v otázkách 

očekávání od vzájemné spolupráce je nesmírně důležitá z důvodů zabránění budoucím 

konfliktům vycházejícím např. z nepřiměřených očekávání. Jednotliví partneři by měli 

být schopni kriticky zhodnotit možnosti vlastního přispění k dosažení cílů aliance a 

očekávat benefity rovnající se tomuto příspěvku.   

 

Z výsledků této části výzkumu vyvstává potřeba vytvoření metodiky pro analýzu 

potencionálních partnerů, jejich možností přispění k dosažení cílů aliance, omezení 

bránících v dosahovaní cílů a také srovnání jejich očekávání s reálnými možnostmi.  
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3. Příprava spolupráce 

 

V případě, že partner pro spolupráci je znám a jsou známy a ujasněny i informace o 

něm, jeho očekáváních, omezeních a přínosech, přichází fáze přípravy a organizačního 

zabezpečení aliance. 

 

Tuto fázi je možno z hlediska budoucího úspěchu spolupráce považovat za klíčovou, 

neboť důsledně provedená opatření v této fázi mohou ve značné míře eliminovat i 

nedostatky, které nastaly dříve. Avšak nedůslednost v této fázi může vést nejen 

k problémům při realizaci, ale také ke krachu celé aliance v budoucnu, s nepříjemnými 

následky pro jednotlivé partnery.  

 

V této fázi bylo hodnoceno 8 faktorů. Důležitost přisouzená jednotlivým z nich je 

uvedena v následujících grafech.  Opět byly srovnány názory respondentů ze skupiny 1. 

a 2+3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 31: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI PŘÍPRAVY SPOLUPRÁCE 
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GRAF 32: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI PŘÍPRAVY SPOLUPRÁCE 

 

Výsledky získané od jednotlivých skupin respondentů se rozcházejí pouze v míře 

„nedůležitosti“ některých faktorů, kdy větší množství respondentů ze skupiny 1. 

považuje za nedůležité faktory jako spravedlivý přínos všech partnerů, nedotknutelnost 

klíčových procesů jednotlivých partnerů nebo ochranu před oportunistickým chováním.  

Další nesoulad je v otázkách sestavení implementačního plánu s jasnými kontrolními 

body, který členové realizované aliance považují za důležitý, na rozdíl od respondentů 

obecného vzorku.  

 

Obě skupiny se pak shodují v důležitosti jasně definovaných práv a povinností partnerů 

a vyjasnění společných cílů, které musí být jasně odděleny od individuálních zájmů 

zúčastněných stran. Tyto faktory je tedy možné považovat za kritické i proto, že jejich 

důslednou aplikací může být dosaženo transparentnosti jednotlivých procesů v rámci 

aliance, a tak mohou být eliminovány možnosti oportunistického chování.  

 

Zavádění opatření, která by přímo chránila jednotlivé strany před oportunistickým 

chováním, považují respondenti za zbytečné, stejně jako nedotknutelnost klíčových 

procesů každého partnera.  
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Za důležitý faktor může být v této fázi označeno i stanovení rozhodovacích 

mechanismů v rámci aliance, a to podle přínosů jednotlivých členů, nebo schopnosti 

zajištění klíčových procesů jednotlivými členy. Tento model byl nejčastěji prezentován 

při neformálních diskusích s respondenty na toto téma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 33: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI PŘÍPRAVY SPOLUPRÁCE 

 

 

4. Organizační uspořádání a řízení aliance 

 

V této fázi může nastat mnoho problémových situací, z čehož vyplývá i velké množství 

posuzovaných faktorů. Vlastní organizace bude vyžadovat vytvoření komunikačních 

kanálů, které umožní managementům jednotlivých podniků společnou komunikaci, 

zamezení informačnímu šumu a úniku informací. Dále je třeba připravit podmínky pro 

setkávání různých podnikových kultur, a omezení suverenity jednotlivých podniků.  

 

Doprovodným jevem fungující spolupráce je také schopnost jednotlivých partnerů učit 

se a přejímat dobré zkušenosti41, ať už v oblasti řízení nebo i jinde.  

                                                           
41 tzv. best practices 
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Manažerská kontrola je důležitá při řízení čehokoliv, a neméně tak spolupráce mezi 

podniky. Aby mohla být kontrola účinná, měly by vzniknout metriky, podle kterých 

bude možné posuzovat dosahování cílů aliance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 34: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI ORGANIZAČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ ALIANCE  

 

Výsledky dosažené u obou skupin se shodují v relativní nedůležitosti faktoru omezení 

nesouladu v podnikových kulturách jednotlivých partnerů.  

 

U skupiny respondentů z řad členů realizované obchodní aliance je zvláštní zjištění o 

relativní nedůležitosti implementace indikátorů pro měření přínosů spolupráce a 

neustálého přehodnocování výkonu.  

 

Vysvětlením může být například to, že přínosy aliance jsou zřejmé a ověřitelné při 

každodenní obchodní praxi. Například hromadné nakupování určité komodity, kdy má 

každý z partnerů možnost kontroly přínosu aliance (úspory v důsledku hromadného 

kontraktu) při realizaci každé objednávky.  
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GRAF 35: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI ORGANIZAČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ ALIANCE  

 

Při určení nejdůležitějšího (kritického) faktoru nedošlo ke shodě mezi oběma 

skupinami. Zatímco členové obchodní aliance požadují za kritický faktor zabránění 

úniku informací, respondenti z obecného vzorku označili jako nejdůležitější vytvoření 

informačního a koordinačního systému. Tento faktor lze považovat za významnější i 

proto, že dobře vytvořený informační systém může svou „konstrukcí“ bránit i únikům 

informací.  

 

Výsledky obou skupin spojené do jediného grafu ukazují i další významné faktory jako 

jsou kompetence managementu v oblasti mezipodnikové spolupráce. To lze vysvětlit 

tím, že respondenti chápou potřebu rozvíjení manažerských schopností v oblasti řízení 

mezipodnikové spolupráce. Poskytnutí nových informací v této oblasti je jedním z cílů 

této práce. 
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GRAF 36: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI ORGANIZAČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ ALIANCE  

 

5. Ukončení spolupráce 

 

V této fázi byly zkoumány pouze 2 faktory, a to shoda partnerů v otázkách ukončení 

spolupráce a příprava na ukončení spolupráce již ve fázi jejího vzniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAF 37: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI UKONČENÍ SPOLUPRÁCE. 
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GRAF 38: VNÍMÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ VE FÁZI UKONČENÍ SPOLUPRÁCE 

 

Obě skupiny respondentů se shodují ve vysoké důležitosti dosažení shody partnerů 

v otázkách ukončení spolupráce. Tento faktor tedy může být označen za kritický v této 

fázi spolupráce. Příčinou může být snaha manažerů o bezproblémové „hladké“ 

ukončení spolupráce bez soudních sporů a negativní publicity. Tak, aby si jednotliví 

partneři udrželi svou dobrou pověst a atraktivitu.  

 

Příprava na ukončení spolupráce již ve fázi jejího vzniku byla označena za spíše 

nedůležitý faktor. A to především skupinou respondentů tzv. obecného vzorku.  
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6.3   Rekapitulace faktorů kritických pro úsp ěch mezipodnikové spolupráce 

a dalších výsledků primárního výzkumu 

 

Výsledky výzkumu označují za kritické pro dosažení úspěchu, resp. potlačení možného 

neúspěchu následující faktory: 

 

� Ujasnění specifických výhod a požadovaných přínosů od partnerů. 

� Získání dostatečně podrobných informací o partnerech. 

� Ujasnění očekávání obou stran od vzájemné spolupráce. 

� Jasná definice práv a povinností partnerů. 

� Vyjasnění společných cílů a jejich jasné oddělení od individuálních zájmů 

zúčastněných stran. 

� Vytvoření informačního a koordinačního systému. 

� Kompetence managementu v oblasti navazování a řízení spolupráce mezi 

podniky. 

� Shoda partnerů v otázkách ukončení spolupráce. 

 

Z průběhu vlastního šetření vyplynulo i několik dalších důležitých poznatků o 

mezipodnikové spolupráci: 

  

� V českém podnikatelském prostředí neexistuje dostatečná znalost moderních 

metod budování konkurenčních výhod. 

� Podniky, které nejsou členy existující aliance vykazují menší množství 

konkurenčních výhod. 

� Aliance jsou v českém podnikatelském prostředí stále chápány více jako 

„obranná uskupení“ než jako prostředek „dravého rozvoje“. Hlavními motivy 

pro spolupráci jsou ve většině případů úspora nákladů namísto transferu know-

how, jak je tomu u podniků z ekonomicky vyspělých zemí42.  

                                                           
42 Toto zjištění potvrzuje výsledky výzkumu „Internacionalizace malých a středních firem v České 
republice – GA 402/02/0106“ řešeného na fakultě v letech 2003 – 2005. Kdy v dílčí části 
„Konkurenceschopnost a management malých a středních firem v procesu internacionalizace“ byly 
zkoumány konkurenční výhody, které MSP považují za klíčové. 
Bylo potvrzeno, že podniky spatřují jako největší problém, bránící rozvoji, nedostatečné schopnosti a 
dovednosti, ale přesto ve většině případů uvádějí cenu jako jednu ze základních konkurenčních výhod. 
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� Rozdělení rozhodovacích pravomocí v rámci aliance by, podle výsledků 

výzkumu, měla odpovídat přínosům jednotlivých členů a (nebo) jejich 

schopnosti zajištění klíčových procesů vedoucích k dosažení cílů aliance. 

 

V oblasti využití finanční či nefinanční podpory státu existují mezi zkoumanými 

podniky stále velké rezervy. Nikdo z respondentů zkoumaného vzorku nepotvrdil 

aktivní využívání možných podpor ze strany státu. Více než polovina respondentů 

uvedla, že připravuje podmínky pro její využití, především sběrem a vyhodnocováním 

dostupných informací, a více než jedna třetina respondentů uvedla, že o těchto 

možnostech není zatím vůbec informována. 

 

6.4   Srovnání výsledků výzkumu s hypotézami 

 

H1: Manažeři podniků chápou mezipodnikovou spolupráci jako nástroj pro 

dosahování konkurenčních výhod. 

 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že vytváření aliancí mezi podniky je chápáno jako 

nástroj dosahování konkurenčních výhod.  Bohužel jedinečné konkurenční výhody jako 

je vytváření nových produktů (v oblasti výroby, ale i služeb), jsou pomocí aliancí 

vytvářeny především v ekonomicky vyspělých zemích, mezi které ČR v této oblasti 

zatím nemůže být počítána43.  

 

Dotazníkové šetření a řízené rozhovory s manažery českých podniků prokázaly, že 

v ČR je pomocí aliancí dosahováno především „tradičních“ konkurenčních výhod, tedy 

                                                                                                                                                                          
Svou velikostí přitom nemají ve většině případů možnost využití úspor z rozsahu. 
43 Například navyšování hodnoty produktů vnímané zákazníky je v zásadě možné dvěma způsoby. 

Zákazník při uspokojování svých potřeb srovnává cenu, kterou musí zaplatit s benefitem, který získá. A 

zatímco v některých ekonomikách jsou aliance chápány jako prostředek navýšení benefitů pro zákazníka, 

v ČR jsou chápány spíše jako prostředek pro snížení ceny. 
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nižších nákladů a rozložení rizika. Tyto výhody lze tedy považovat za výhody 

strukturálního typu.44 

 

Rozdílnost v přístupu ke spolupráci mezi podniky v ČR a vyspělých zahraničních 

ekonomikách lze demonstrovat na tzv. COP45 analýze. Přístup, který byl zjištěn 

sekundárním výzkumem v zahraničí, lze označit jako přístup „výzvy“ (challenge). 

Přístup prezentovaný v ČR je možné označit za přístup „příležitosti“, která však vede 

pouze ke krátkodobému zlepšování a spíše udržování (konzervaci) současného stavu.  

 

PříležitostProblém

Výzva

UDRŽOVÁNÍDEFENSIVA

ROZVOJ

Posuzovaná
událost, fakt apod.

 
 

 OBR. 5.: ANALÝZA COP (66) 

 

Mezipodniková spolupráce je tedy v našich podmínkách chápána spíše jako prostředek 

k ochraně podniku, než k jeho rozvoji. Tyto konkurenční výhody lze považovat za 

dočasné. 

 

                                                           
44 Zich, R.: Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy. Disertační práce, 
FP VUT v Brně  2001, ISBN 80-214-2278. 
 
45 Challenge – Opportunity – Problem, viz. (66) 
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Tuto hypotézu lze považovat za spíše potvrzenou, protože platnost v budoucnu bude 

pravděpodobně vyžadovat přehodnocení přístupu manažerů podniků k vytváření 

konkurenčních výhod. 

 

H2:  Vývoj některých odvětví směřuje k vytváření mezipodnikových aliancí jako jediné 

možnosti pro zajištění budoucí prosperity malých a středních podniků. 

 

Například v oblasti obchodu se základním potravinářským zbožím se vytváření 

„nákupních“ aliancí pro hromadný nákup některých komodit stává otázkou přežití 

v konkurenci nadnárodních řetězců, které využívají své silné vyjednávací pozice 

k získávání jak cenových výhod, tak i například výhod v oblasti logistiky.  

 

O dvě tv í trhu  - ma loo bcho d p otrav in ami

Řetězec 
hyperm arketů  1

Řetězec 
hyperm arketů  2

Řetězec 
hyperm arketů  3

Rivalita

R ivalitaR iva lita

Drobní p rodejci

R ivalita

Spolupráce

 
OBR. 6.: ZNÁZORNĚNÍ VZTAHŮ NA TRHU MALOOBCHODU POTRAVINAMI 

 

Obrázek znázorňuje působení „sil“ na trhu. Velcí hráči v podobě nadnárodních řetězců 

soupeří mezi sebou. Důsledkem jejich chování je i „vytlačování“ drobných prodejců, 

přestože ti nejsou přímo cílem jejich konkurenčního boje. 

 

Rivalita drobných prodejců mezi sebou je další silou, která omezuje jejich možnosti 

přežití a prosperity, ale v žádném případě nemá likvidační efekt na hypermarkety. Proto 

se jako jediná možnost pro zajištění budoucí prosperity drobných prodejců jeví jejich 

spojenectví v podobě aliancí v oblasti opatřování a třeba i marketingu. Tím se jim 

nepodaří dosáhnout lepších vyjednávacích pozic než mají hypermarkety, ale umožní jim 
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se těmto podmínkám alespoň přiblížit a minimalizovat tak jejich konkurenční 

„nevýhodu“ v této oblasti. To povede k jejich stabilizaci na trhu a k možnosti rozvíjení 

budoucích konkurenčních výhod zajišťujících jim jedinečnost. 

 

Na tzv. nové BCG matici46  bude spolupráce pro drobné prodejce představovat posun 

z pravého dolního kvadrantu, zaměřeného na objem, do levého horního kvadrantu 

fragmentovaných konkurenčních výhod kdy pomocí spolupráce budou omezeny 

konkurenční výhody obchodních řetězců v podobě hromadného opatřování a 

marketingových kampaní, a vytvořen prostor pro budování nových a jedinečných 

konkurenčních výhod. 

 

 Fragmentace Specializace 

Slepá ulička Objem 

ROI 

Tržní podíl 

ROI 

Tržní podíl 

ROI 

Tržní podíl 

ROI 

Tržní podíl 

Mnoho 

Málo 

Cest k dosažení 
konkurenční 
výhody je: 

Malá Velká 

Velikost - hodnota konkurenční výhody:  
OBR. 7.: NOVÁ BCG MATICE (47) 

 

Podobná situace je také například v oblasti poskytování telekomunikačních služeb. Toto 

odvětví, historicky oddělené od MSP obrovskou bariérou v podobě potřeby značného 

množství kapitálu pro investice do výstavby telekomunikačních sítí, prodělává 

v posledních letech a především měsících tak zásadní a dramatické změny, které jsou 

možné právě díky zapojení MSP do vývoje a realizace a rozšiřování moderních způsobů 

                                                           
46 new BCG matrix viz. (47) 
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komunikace jako je například VoIP47 apod. Ale právě v oboru telekomunikací je 

schopnost pružně navazovat spolupráci např. mezi lokálními poskytovateli služeb 

klíčovým faktorem v konkurenčním boji, neboť „tradiční“ hráči mají stále ještě velkou 

konkurenční výhodu v podobě kapitálové síly. 

 

Druhou hypotézu je možné na základě podkladů získaných při primárním i 

sekundárním výzkumu považovat za potvrzenou. 

 

 

H3:   Lze definovat faktory, které ovlivňují úspěch podniků při utváření aliancí.   

 

Tato hypotéza je klíčovou pro celou disertační práci. Kdyby nebylo možné definovat 

jednotlivé faktory, které ovlivňují vytváření strategických aliancí podniků, nebylo by 

možné tvorbu aliancí řídit a ovlivňovat pravděpodobnost dosažení naplnění jejich cílů.  

 

Z hlediska systémového přístupu lze každý systém „rozložit“ na jednotlivé komponenty 

a popsat vazby mezi nimi. Alianci podniků můžeme označit za systém, a můžeme tedy 

popsat komponenty i vazby mezi nimi. Jednotlivé faktory pak mohou mít podobu 

komponentů i zmíněných vazeb.  

 

Na základě zmíněných faktů lze tuto hypotézu prohlásit za potvrzenou. 

 

H4:   Faktory ovlivňující úspěch aliancí v různých odvětvích mají společné znaky a 

lze je tedy pozitivně ovlivňovat stejným nebo podobným způsobem. 

 

Pro ověření správnosti této hypotézy byl vzorek podniků, zkoumaný v rámci primárního 

šetření, rozdělen na dvě zásadní skupiny.  

 

První skupina sestávala výhradně ze členů realizované obchodní aliance, kteří uvedli 

obchodní činnost jako hlavní předmět podnikání. Druhá skupina sestávala z náhodně 
                                                           
47 Voice over IP – internetová telefonie, která umožňuje uživatelům provozovat plnohodnotnou telefonní 
linku s geografickým telefonním číslem na internetové přípojce. 
Tato technologie zbavuje monopolního postavení na trhu podniky vlastnící fyzické metalické vedení 
k jednotlivým přípojkám. 
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vybraného vzorku podniků, kdy kritériem výběru byla pouze příslušnost ke skupině 

malých a středních podniků.  

 

Realizované dotazníkové šetření prokázalo, že existují pouze minimální rozdíly v tom, 

které z předložených možných faktorů úspěchu jsou považovány za kritické. Míra, 

jakou jsou jednotlivé faktory považovány za kriticky důležité nebo naopak nepodstatné, 

se nepatrně lišila, nicméně trend byl ve všech případech shodný. 

 

Podkladem pro hodnocení této hypotézy v rámci sekundárního výzkumu se stalo tvrzení 

P. Druckera v publikaci Výzvy managementu pro 21. století: Asi devadesát procent 

otázek, jimiž se organizace zabývají v rámci managementu, má obecnou platnost (14). 

 

Tuto hypotézu lze tedy považovat za potvrzenou. 

 

H5:   Existují  odlišnosti  mezi  faktory,  které  ovlivňují  úspěch  aliancí  mezi  

podniky v ČR  a v zahraničí. 

 

Výzkum prokázal, že existují odlišnosti mezi faktory, které jsou kritické pro úspěch 

spolupráce mezi podniky v ČR a v zahraničí, i když zásadní rozpor se týká jediného 

faktoru. Je jím hledání inspirace pro spolupráci v nevšedních oblastech, jako nástroj 

budování silných konkurenčních výhod umožňujících podnikům navýšení přidané 

hodnoty produktů.  

 

V našich podmínkách tento faktor nezůstal bez povšimnutí, ale byl dokonce ve většině 

případů označen za nepodstatný.  

 

Hypotézu je tedy možné prohlásit za potvrzenou, i když zjištění, která k tomu vedou, 

nejsou z hlediska podnikatelského prostředí ČR pozitivní. 
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7 D O P O R UČE N Í  K  I M P L E M E N T A C I  S T R A T E G I C K Ý C H  
A L I A N C Í  

 

Návrh implementační metodiky vychází z poznatků o kritických faktorech úspěchu. 

Cílem je v maximální možné míře pozitivně ovlivnit každý z těchto faktorů tak, aby 

bylo eliminováno riziko jeho negativního vlivu na průběh spolupráce.  

 

Faktory, které byly v rámci výzkumu označeny za kritické, lze v zásadě rozdělit do 

dvou skupin, respektive lze rozdělit techniky a nástroje vedoucí k jejich pozitivnímu 

ovlivnění: 

 

� Analýza trhu, vlastních možností a partnerů – pomůže při ujasnění specifických 

výhod a přínosů požadovaných od partnerů, získání dostatečně podrobných 

informací o partnerech a také ujasnění očekávání obou stran od vzájemné 

spolupráce. 

� Opatření k eliminaci faktorů organizačního rázu – definice práv a povinností 

partnerů, oddělení individuálních zájmů od společných cílů, vytvoření 

informačního a koordinačního systému. 

 

Provádění obou technik by mělo probíhat sekvenčně, to znamená, že není možné 

zaměňovat jejich pořadí, nebo některé vynechat. Naopak je možné je doplnit o průzkum 

možností získat další podporu pro realizaci od státu. A přesto, že většina respondentů 

uvedla, že v jejich případě nemůže při jakékoliv spolupráci dojít k porušení pravidel 

hospodářské soutěže, doporučuje se budoucí alianci prověřit i vzhledem k těmto 

pravidlům. 

 

Na základě potřeby rychlého a efektivního posouzení možnosti dosažení cílů podniku 

pomocí vytvoření aliance s podniky jinými byl vytvořen následující rámec pro analýzu 

partnerů, podmínek spolupráce a přínosů budoucí aliance. 
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7.1   Hledání příležitostí pro spolupráci 

 

Spolupráce mezi podniky by měla být důsledkem odhalení potřeby zajistit nějaký zdroj 

či proces v rámci prováděné podnikatelské činnosti. Proto je třeba vytvořit model 

podniku, kde budou jednotlivé zdroje a především procesy podniku popsány. Přístupů 

k vytváření modelu podniku je několik a každý z nich může být přínosný pro 

znázornění jiných procesů. 

 

7.1.1 Resource Based Theory  

 

Tento model je založen na zdrojích podniku a schopnostech k jejich využití. Příležitosti 

k potencionální spolupráci je tedy možné hledat v těchto dvou základních směrech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. 8.: MODEL PODNIKU ZALOŽENÝ NA ZDROJÍCH A SCHOPNOSTECH K JEJICH VYUŽITÍ. 

 

Případová studie č. 1 – Cars.cz 

 

Jako příklad rozvoje způsobilosti k využití stávajících zdrojů může posloužit 

realizovaná aliance automobilového portálu cars.cz. Všechny autobazary účastnící se na 

alianci tak rozšířili svou lokální působnost na celorepublikovou. Stalo se tak vznikem 
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internetového serveru se sdruženou nabídkou ojetých automobilů z celé ČR. Přínosy 

této aliance jsou zřejmé v několika rovinách: 

 

1. nabídku jednotlivých autobazarů shlédne mnohonásobně více 

koupěchtivých zákazníků; 

2. společným postupem autobazary získají výhodnější podmínky 

zprostředkování leasingu a pojištění na prodávané vozy; 

3. server s návštěvností několika desítek tisíc unikátních návštěvníků denně 

je schopen se financovat prodejem reklamy, tzn. že finanční účast členů 

aliance se postupně snižuje.  

 

Podrobnějšímu popisu procesů pro hlubší poznání potřeb může sloužit rozklad modelu 

podniku podle Porterova hodnototvorného řetězce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. 9.: HODNOTOTVORNÝ ŘETĚZEC PODNIKU A JEHO ROZKLAD POMOCÍ RBT. 

 

Aplikaci RBT je pak možné provést v každém ze sekvenčních i kontinuálních procesů, 

a na jejím základě mohou být nalezeny příležitosti pro další rozvoj formou aplikace 

strategických aliancí.  
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7.1.2 Integrace procesů 

 

Dalším způsobem pro hledání příležitostí pro spolupráci je proces vertikálního a 

horizontálního (výrobkového) integrování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. 10.: INTEGRACE PROCESŮ. 

 

Případová studie č. 2 – zpětná horizontální integrace u obchodní aliance 

 

Základním podnikatelským procesem obchodní organizace je prodej výrobků. 

Prodávané výrobky se opatřují u výrobců nebo velkododavatelů. Obchodní aliance 

prezentovaná v tomto případě však zvolila jinou cestu.  

 

Provedla analýzu prodávaného portfolia výrobků, z cílem zjistit prodávané množství 

výrobků, přidanou hodnotu realizovanou na prodeji, možnost zajištění výrobků jinou 

než standardní cestou a s tím související navýšení přidané hodnoty (vlastní výroba, 

bariéry vstupu do této činnosti a pod.).  
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Výstupem této analýzy byly výrobky, u kterých bylo, vzhledem k prodávanému 

množství, a předpokladům růstu v dalších obdobích, účelné usilovat o vlastní výrobu.  

 

Takovým výrobkem se stala například stolní voda jejíž výroba byla zahájena.  

 

Ve fázi hledání příležitostí pro spolupráci je nesmírně důležitá „sebereflexe“ podniku, 

tzn. poznání jednotlivých procesů, které v něm probíhají a poznání zdrojů, kterými 

disponuje. Motivem pro hledání příležitostí pro spolupráci, by pak mělo být navýšení 

přidané hodnoty generované podnikem. Cílem analýzy je jasná definice toho co hledám 

a co očekávám od spolupráce s jinými podniky. 

 

7.2   Hledání partnera 

 

Volba budoucího partnera nebo partnerů v rámci aliance by měla vycházet z charakteru 

činností a role, kterou by měl budoucí partner zastávat. Podle požadavků na roli 

partnera můžeme při jeho hledání vycházet ze dvou základních skupin: 

 

� partner působí ve stejném oboru; 

� partner je z jiného oboru. 

 

U partnerů, kteří působí ve stejném oboru jako náš podnik, musí být posouzena míra 

konkurenčních vztahů, které mohou ohrozit budoucí alianci. Rozhodováním firem o 

spolupráci či konkurenci se zabývá např. Švarcová (58). Tato publikace poskytuje 

podrobný návod pro posouzení vztahu konkurence a spolupráce. Tato problematika je 

již podrobně rozpracována a svým rozsahem překračuje rámec této práce a proto je 

zvolena pouze forma odkazu. 

 

Zdroje informací použitelné při hledání partnera pro spolupráci by měly zohlednit 

schopnosti či zdroje, které hledám: 
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� internet; 

� oborové databáze podniků; 

� osobní kontakty; 

� reference; 

� zákazníci. 

 

K získání dostatečně podrobných informací o potencionálních partnerech mohou 

pomoci techniky obchodního (konkurenčního) zpravodajství48. Jsou to techniky 

vyžadující technickou podporu softwarových nástrojů, které jsou schopny, s pomocí 

sémantické analýzy obsahu internetu, monitorovat veškeré zprávy (tisk, reklamní 

kampaně, soudní spory, databáze dlužníků, ocenění apod.) o sledovaných subjektech.   

 

Podrobněji viz. např. (40)49. 

 

7.3   Hodnocení partnerů a přínosů spolupráce 

 

Tato fáze je důležitá v souvislosti se zajištěním budoucího chodu aliance. Jde o zjištění, 

zda potencionální partneři jsou opravdu schopni poskytnout požadované zdroje nebo 

činnosti, a dále jestli jim máme jako členům budoucí aliance co nabídnout (co mohou 

požadovat). 

 

Vyváženost přínosů je jedním z důležitých parametrů budoucí aliance. Rozhoduje o 

tom, zda je opravdu účelné utvořit alianci, nebo v případě nevyrovnanosti přínosů, zda 

není vhodnější volit dodavatelsko - odběratelský vztah. Tzn.  za dodání požadovaných 

zdrojů nebo služeb zaplatit komerční cenu. Pro potencionální partnery by členství 

v alianci mělo být přínosné jiným způsobem než pouze navýšením tržeb.  

 

                                                           
48 Competitive Intelligence 
49 KOLEŇÁK, J. Konkurenční zpravodajství a jeho využití pro získávání konkurenční výhody. IN 

Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky. Národní konference, Brno: VUT V Brně, 22.11.2002. 

ISBN 80-214-2274-2 
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Při hodnocení partnerů by rovněž měla být ohodnocena míra závislosti budoucích členů 

navzájem i pravděpodobnost budoucích kolizí v zájmech. Míra závislosti bude 

pravděpodobně vycházet ze vzácnosti zdrojů (např. patenty, licence apod. mohou být 

velice cenným zdrojem, který dává držiteli velkou vyjednávací sílu), ale také například 

z možnosti jejich nahraditelnosti zdroji jinými.  

 

Možný rámec pro hodnocení budoucích partnerů a přínosů aliance je prezentován níže. 

P ř ínosy  alianc e

Ko lekt ivn í sí la

Kon flikty  m ez i 
pa rtne ry

Vzá jem ná záv islost

+
-

+-

 
OBR. 11.: RÁMEC PRO HODNOCENÍ PARTNERŮ A PŘÍNOSŮ ALIANCE . 

 

Kolektivní síla je parametrem, který má pozitivní vliv na zvyšování přínosů aliance. 

Naproti tomu konflikty mezi partnery působí jednoznačně negativně a vzájemná 

závislost je parametrem, který může mít jak pozitivní tak negativní dopad.  

 

Aby mohly být hodnoceny parametry jako je kolektivní síla, konflikty mezi partnery a 

vzájemná závislost, musí být co možná nejlépe popsány požadované zdroje a procesy 

v alianci a také individuální zájmy jednotlivých členů. 
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7.3.1 Zdroje a procesy v alianci 

 

Zdroje a procesy v rámci aliance lze charakterizovat podle příslušnosti k jedné ze 

základních skupin, a to: 

 

� doplňující se zdroje; 

� překrývající se zdroje. 

 

Pokud se zdroje, které jsou partnery poskytovány alianci, doplňují, bude se zvyšovat 

kolektivní síla a naopak konflikty mezi partnery budou tlumeny (alespoň v otázce 

zajištění základních procesů aliance). Díky tomu budou pozitivní i přínosy aliance jako 

celku. 

 

V případě, že se zdroje překrývají (tzn. že jsou v rámci aliance duplicitní), hrozí riziko 

konfliktu mezi partnery v otázkách zajištění právě těchto zdrojů. V důsledku těchto 

možných konfliktů může dojít k omezení kolektivní síly a tím i přínosů aliance. Hrozí 

zde riziko nepotřebnosti některých členů a takové riziko by mělo být odstraněno, nebo 

minimálně pojmenováno a zváženo už v přípravné fázi spolupráce.  

 

V souvislosti se zdroji by měly být zhodnoceny reálné zájmy jednotlivých účastníků pro 

spolupráci. Ze sekundárního výzkumu vyplynulo, že velké množství aliancí, které byly 

původně plánovány jako rovnocenná spolupráce, skončilo jako převzetí některých členů 

aliance jinými. Toto riziko by mělo být budoucím partnerům známo a případně 

„ošetřeno“ v přípravné fázi například smluvně.  

 

7.3.2 Úroveň závislosti v alianci 

 

Vztahy závislosti v rámci aliance je nutné posuzovat ze dvou možných hledisek: 

 

� závislost jednotlivých členů na alianci; 

� závislost aliance na jednotlivých členech. 
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Závislost jednotlivých členů na alianci bude dána kolektivní sílou, resp. přínosy aliance. 

Vztah mezi těmito parametry se ve většině případů bude blížit přímé úměře. Tzn. že čím 

větší bude vzájemná závislost partnerů, tím větší budou přínosy aliance jako celku. 

 

Pro orientační ohodnocení závislosti v rámci aliance, při dosahování konkurenčních 

výhod, může posloužit následující postup prezentovaný v (68): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBR. 12.: HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZÁVISLOSTÍ V RÁMCI ALIANCE . 

 

Aby byla spolupráce účelná, měla by většina konkurenčních výhod vyplývat právě ze 

spolupráce. Tím bude posílena závislost členů na alianci, která povede ke snaze o 

efektivní a bezproblémovou spolupráci.  

 

 

 

Přínosy aliance ve značné míře závisí právě na vzájemné závislosti, důležité je 

ujasnit si realistické očekávání co mohu očekávat od aliance jakého typu, resp. od 

aliancí s určitou mírou vzájemné závislosti. 

Každý z partnerů se bude snažit o to, aby míra závislosti ostatních členů, i aliance 
jako celku na něm, byla co možná největší. 
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Otázky závislosti jednotlivých členů na alianci a aliance na členech jsou důležité 

z hlediska možného ukončení členství některých členů v alianci. Měly by být řešeny 

dopředu a měla by existovat shoda mezi partnery v otázkách ukončení spolupráce.  

 

7.4  Organizační zajištění chodu aliance 

 

Organizační zajištění chodu aliance, která je založena na principech otevřené 

spolupráce, kde byla ujasněna očekávání jednotlivých partnerů, a především kde 

konkurenční výhody dosahované spoluprací není možné dosáhnout jinak, by nemělo být 

složitější než organizační zajištění chodu podniku kteréhokoliv z partnerů. 

 

Cílem spolupráce je dosahování společných cílů (konkurenčních výhod), nikoliv nárůst 

zbytečné administrativy či problémů. Proto je v této fázi vhodné věnovat úsilí jasnému 

definování práv a povinností partnerů a vytvoření pravidel pro komunikaci mezi nimi.  

 

Definování práv a povinností partnerů 

 

Jasné definování vztahů je důležité v jakémkoliv obchodním vztahu. Nejinak je tomu 

v případě formování strategické aliance. Důležité je jasně popsat jaké jsou povinnosti 

jednotlivých partnerů, jaké principy jsou členství v alianci, kdo je zmocněn k jednání za 

zúčastněné strany apod. 

 

Jasně nastavená pravidla mohou zabránit budoucím problémům při realizaci. Důležité je 

také předvídat problémové situace, které by mohly nastat, a dohodnout se na způsobu 

jejich řešení. 

 

Vytvoření informačního a koordinačního systému 

 

Pro efektivní fungování strategické aliance je vhodné popsat a vytvořit systém, který 

umožní pružnou komunikaci mezi partnery. Jeho základem by měl být popis 

modelových situací a způsobů, jakými budou komunikovány.  
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Je rovněž vhodné vytvořit jednotný komunikační prostor. Jednou z vysoce efektivních 

možností je vytvoření jednotného komunikačního prostoru na bázi webového portálu. 

Ten může plnit jednak informační funkci, tzn. informuje okolí o existenci aliance, a 

slouží tak jako nástroj společného marketingu. A také může být platformou pro výměnu 

informací mezi partnery. 

 

Vhodné je rovněž do informačního systému začlenit nástroje pro měření přínosů 

spolupráce podporující týmového ducha. 

 

7.5 Podpora mezipodnikové spolupráce státem 

 

Pro navazování spolupráce mezi podniky byly ministerstvem průmyslu a obchodu 

vytvořeny následující programy podpory: 

 

KLASTRY -  Tento program realizuje Opatření č. 1.4. Rozvoj informačních a 

poradenských služeb, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, 

Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006. 

 

ALIANCE -       Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého 

a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení 

Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na 

veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání v platném 

znění, dále jen „Nařízení Komise č. 70/2001“. 

 

Plná znění těchto programů jsou přílohou této práce. 
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8 PŘ Í N O S Y  D I S E R T A ČN Í  P R Á C E  

 
Možné přínosy disertační práce je účelné zvažovat jednak v rovině teoretické a 

samozřejmě také v rovině praktické. Je však třeba zdůraznit velmi úzkou provázanost 

nebo spíše neoddělitelnost obou pohledů. Teorie obecně je chápána jako „pouhé“ 

poznání, zatímco praxe zahrnuje všechny činnosti mimo samotné poznání, zvláště pak 

činnosti zaměřené navenek. Žádná praxe však není bez teorie. Veškerá praxe je totiž 

vázána na určité podmínky a je postavena na určitém řádu, který je třeba brát v úvahu a 

poznat. Důležitou roli hraje také přínos pro pedagogický proces, neboť získané 

poznatky mohou sloužit také k rozvoji lidských zdrojů. 

 

8.1   Přínosy pro rozvoj teorie 

 

Disertační práce vychází ze současného stavu poznání v dané oblasti a ze specifických 

podmínek, které přináší dnešní podnikatelské prostředí. Identifikuje nedostatky 

v současných teoretických přístupech a nabízí možnosti jejich řešení. Vysvětluje a 

zpřesňuje některé definice pojmů z oblasti mezipodnikové spolupráce.  

 

Práce navazuje na poznatky významných českých i zahraničních autorů, shrnuje je a 

hledá charakteristiky pro tyto názory společné.  

 

Vysvětluje z teoretického hlediska důvody, motivy a přístupy k navazování spolupráce 

mezi podniky. Snaží se popsat současný stav předmětné problematiky na českém trhu a 

ukázat možnosti dalšího rozvoje na příkladech ze zahraničí.   

 

Ukazuje současný stav informovanosti českých manažerů o možnostech získání různých 

forem podpory státu pro mezipodnikovou spolupráci.  

 

Výsledky práce reflektují současný stav praxe ve zkoumaném oboru. Ekonomická věda 

by měla být reflexí praxe a to nikoliv reflexí pasivní, ale aktivně se zapojující, zpětně 

mobilizující a podněcující k činu. Syntéza teoretických východisek v interakci 

s praktickými výzkumy reálných podniků a jejich zkušeností pomáhá jak poznání 
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teoretickému, tak dává podněty i k využití získaných poznatků k rozvoji podniků a 

jejich lepšího fungování a prosperity. 

 

Tato disertační práce má ambice přispět k objasňování úspěchu či selhání spolupráce 

mezi podniky jakožto nástroje pro dosahování jejich strategických cílů. Pomůže-li práce 

manažerům v rozšíření kompetencí tak, aby mohli lépe rozhodovat, řídit a efektivně 

využívat spolupráci s jinými podniky k dosahování cílů, zvýší tím konkurenceschopnost 

nejen těchto podniků, ale i celé ekonomiky. 

 

Osobně považuji za velice významné také to, že závěry práce v teoretické oblasti 

vychází z požadavků a podmínek praxe. Tím, že jsem se snažil při zpracování práce 

vycházet z logických souvislostí a z požadavku nalezení jednotného a společného 

základu, představuje  práce také krok k většímu a účelnějšímu provázání rozvoje teorie 

a praxe managementu.  

 

8.2   Přínosy pro praxi 

 

Přínosy z pohledu praxe, tedy praktickou aplikaci výsledků práce, je možné posuzovat 

ze dvou hledisek:  

 

1. Aplikace v podnicích 

2. Aplikace ve výuce 

 

8.2.1 Aplikace výsledků ve firmách - přínosy pro podnikovou praxi 

 

Zatímco přínosy z pohledu teorie byly posuzovány jak z pohledu celosvětového 

rozvoje tak z pohledu České republiky, jako výchozí a zásadní požadavek v oblasti 

praktického využití výsledků práce vidím jejich aplikaci v České republice a v českých 

podnicích. Samozřejmě, že výsledky mohou být přínosné také pro praxi v zahraničí, ale 

pak je potřeba zvažovat podmínky, v jakých zahraniční firmy fungují. Nepochybným 
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přínosem pro zahraniční firmy, přicházející na náš trh, je minimálně to, že je práce 

může seznámit s postupy používanými domácími firmami.  

Obecně nelze zastírat, že mnohé teoreticky odvozené přístupy naráží při konkrétních 

aplikacích na četné problémy, například s určováním hodnoty různých faktorů nebo 

potíže plynoucí z přílišného počátečního zjednodušení apod. V podmínkách českých 

firem je tento problém násoben nestandardním vývojem. Jak již bylo uvedeno, tyto 

firmy se nachází v jiném a zpravidla obtížnějším postavení než jejich konkurenti, ale 

směřují díky rozvoji podnikatelského prostředí, charakterizovanému globalizací, ke 

stejným cílům.  

 

Návrh implementační metodiky není všeřešícím návodem na bezproblémovou 

spolupráci za všech okolností. Pouze pojmenovává a upozorňuje na potencionálně 

problematické oblasti a měl by manažerům ukázat, o čem všem by měli v souvislosti 

s navazováním a řízením spolupráce přemýšlet. Je také pouze jedním z přístupů a 

vzhledem k rozšířenosti ekonomických věd a dostupnosti jejich výsledků není 

pravděpodobně  přístupem jediným. 

 

Přínosy je třeba hodnotit čistě realisticky. Popsané postupy mohou podnikům pomoci 

dosahovat lepších výsledků na trhu. V neposlední řadě nelze opomenout, že lepší 

výsledky jednotlivých firem znamenají lepší výsledky ekonomiky země jako takové. 

 

Vytvořené případové studie mohou pomoci snazšímu přenosu teoretických zkušeností 

do praxe a mohou manažery inspirovat. 

 

Praktické využití se předpokládá i u přehledového materiálu, který předkládá možnosti 

získání státních podpor pro vytváření aliancí mezi podniky.  

 

8.2.2 Aplikace výsledků práce ve výuce - přínosy pro rozvoj vzdělávání 

 

Zařazení poznatků disertační práce do výuky managementu a mezinárodního obchodu 

lze využít k zefektivnění přípravy současných i budoucích manažerů, ale nejen jich.  
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Výsledky práce již byly zařazeny do výuky Podnikového managementu na Fakultě 

podnikatelské VUT v Brně v oboru Řízení a ekonomika podniku. Téma spolupráce 

podniků bylo zařazeno do programu cvičení. V rámci výuky ve cvičeních byla do výuky 

zařazena především tato témata: 

 

� strategické aliance;  

� hledání strategického partnera; 

� formy organizačního uspořádání při spolupráci podniků; 

� konkurenční výhody podniků dosahované prostřednictví spolupráce mezi nimi. 

 

Do výuky bylo také zařazeno několik případových studií, které slouží k demonstrování 

přínosů i rizik mezipodnikové spolupráce.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAKTORY ÚSPĚCHU STRATEGICKÝCH ALIANCÍ V ČR                                     DISERTAČNÍ PRÁCE 

ING. JIŘÍ KOLEŇÁK │    110 

9 Z Á V ĚR  

 
Disertační práce reaguje na potřebu současných malých a středních podniků, udržet a 

pokud možno rozvíjet schopnost konkurovat na dnešních trzích. 

 

Alianční spolupráce může pro podniky představovat platformu pro hledání a především 

vytváření specifických konkurenčních výhod, tedy prostředků k posílení 

konkurenceschopnosti. Efektivní řízení alianční spolupráce však obnáší potřebu velkého 

množství  znalostí a především jejich vhodné aplikace. Značné množství aliancí končí 

neúspěchem v jehož důsledku nejen, že nedojde k naplnění očekávání v oblasti posílení 

konkurenceschopnosti, ale může dojít i k trvalému poškození zúčastněných podniků. 

 

Proto si práce kladla za cíl poznat současný stav zapojování českých malých a středních 

podniků do mezipodnikové spolupráce a rozlišit užitečnost jednotlivých forem 

spolupráce pro naplňování podnikatelských cílů. Především pak odhalit faktory, jenž 

mohou ovlivnit průběh spolupráce mezi podniky.  

 

Na základě získaných poznatků byl vytvořen metodický návrh, obsahující řadu 

doporučení k eliminaci potencionálních problémů. 

 

Přínosy disertační práce lze spatřovat v rovině teoretické i praktické. Přínos pro teorii 

vidím především v prohloubení teoretických poznatků v oblasti alianční spolupráce 

mezi podniky a motivace manažerů k navazování vztahů podniků s okolím. V praktické 

části považují za přínosné poznání stavu informovanosti manažerů českých podniků o 

možnostech získání státních subvencí ve zkoumané oblasti, jako podklad pro 

doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu. Praktický význam mohou mít 

doporučení pro management mezipodnikových vztahů. Výsledky práce naleznou rovněž 

v různých podobách (učební texty, případové studie, atp.) uplatnění v pedagogickém 

procesu.  
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10 N Á S T I N  D A L Š Í H O  P O K R A ČO V Á N Í  P R Á C E  

 
Zpracováním disertační práce rozhodně nepovažuji danou problematiku za kompletně 

vyřešenou a uzavřenou. Naopak ji považuji za otevření možností pro pokračování 

výzkumu a rozvoje. Z tohoto hlediska disertační práce „pouze“ naplnila  vytyčené  cíle 

a potvrdila, ať už zcela či jen částečně, vyslovené hypotézy. 

 

Závěry práce budou nadále využity například pro řešení následujících úloh:  

 
� Zkoumání   charakteristik   vysoce   výkonných   aliancí,   jejich   zobecňování   

a praktická aplikace formou poradenství. 

� Vyhledávání příležitostí pro vytváření oborových seskupení (klastrů) na základě 

informací zjišťovaných během výzkumu. 

� Hledání možností zapojení akademické sféry do fungování oborových 

seskupení. 

� Realizace studií proveditelnosti konkrétních aliancí. 

� Provádění poradenské a vzdělávací činnosti v oblastech vhodných organizačních 

a právních forem aliancí, financování jejich aktivit, hodnocení rizik, apod.  

 

Uvedený výčet rozhodně není vyčerpávajícím seznamem, pouze ukazuje možné směry 

dalšího rozvoje problematiky. 
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SL O V N Í ČE K  N ĚK T E R Ý C H  P O J M Ů  

 
Aliance  - představuje partnerský vztah, zpravidla dlouhodobý50. 

 

Strategie - záměrná činnost prováděná za účelem dosažení určitých 

předem jasných cílů. 

 

Strategická aliance - předem naplánované, účelové  propojení podniků s jasně 

definovanými pravidly.  

 

SA - strategická aliance 

 

SME (MSP)51  - (small and midle enterprise) malý a střední podnik 

 

Za malý a střední se považuje takový podnik, který : 

� zaměstnává méně než 250 zaměstnanců 

� jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový 

ekvivalent 43 mil. EUR nebo má obrat za poslední 

uzavřené účetní období nepřesahující korunový 

ekvivalent 50 mil. EUR 

 
Podnikatelská síť - vícenásobná aliance, kde se projevují jak společné, tak         

i specifické vlastnosti vztahů s partnery (54). 
 

Konkurenceschopnost - schopnost podniku obstát na konkurenčních trzích. 

 

Konkurenční výhoda - cokoliv, co dává podniku výhodu před konkurencí              

(s výjimkou nelegálních praktik). 

 

PPP  - Public Private Partnership  

 
Co-opetition - kombinace spolupráce a konkurence (spolupráce                  

s konkurenty). 

                                                           
50 Slovník cizích slov 
51 Malý a střední podnik je mimo jiné definován v dokumentu vydaném ministerstvem průmyslu a 
obchodu ČR a zveřejněném na:  
http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-
/dms_mpo/getFileinternet/14826/15073/Definice_MSP_1.4.05.pdf 
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Synergický efekt -  efekt společného působení, součinnosti; který je obvykle 
větší nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů ze 
samostatného působení jednotlivých prvků Např. dva 
podnikatelé ve sdružení obvykle vydělají společně více, než 
by byl součet jejich výdělků, kdyby podnikal každý 
samostatně. 

Franchising - je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh 
zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a 
nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a 
nezávislých podnikatelů - franchisora a jeho franchisantů. 
Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim 
ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s 
jeho koncepcí. (viz.Evropský kodex etiky franchisingu) 
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