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Abstrakt 

Diplomová práce Posílení konkurenceschopnosti společnosti XYZ jako dodavatele  

ke společnosti Coca Cola v celosvětovém měřítku pojednává o principech spolupráce 

společnosti XYZ se společností Coca Cola a věnuje se možným prostředkům, které vedou 

k posílení konkurenceschopnosti. Teoretická část práce zahrnuje poznatky z odborné 

literatury, které se týkají konkurenceschopnosti podniku a možností jejího posilovaní.  

V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe. Hlavním cílem práce je 

dokázat, že dodržování nastavených principů spolupráce s hlavním zákazníkem společnosti  

je jedním z hlavních nástrojů pro posílení konkurenceschopnosti. 

Klíčová slova 

Konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, marketing, sociální odpovědnost, sociální audit. 

 

Abstract 

This thesis Stregthening the Competitiveness of the Company XYZ as a Supplier to Coca 

Cola Company Worldwide deals with the principles of the cooperation with Coca Cola 

Company and deals with potential resources that lead to encourage the strengthening  

of competitiveness. Theoretical part of the work includes knowledge about competitiveness 

and strengthening of the competitiveness. In the practical part, the theoretical knowledge  

is applied in practice. The main goal is to prove that the compliance of the cooperation 

principles  with the main customer is one of the main means for enhancing competitiveness. 
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Úvod 

Jednám ze základních předpokladů k tomu, aby firma přežila v současném konkurenčním 

prostředí, je to, jak zvládne společnost uspokojit přání a požadavky svých zákazníků. Proto je 

nutné klást velký důraz na vytvoření takové strategie, která konkurenci oslabí, nebo naopak 

zdůrazní silné stránky firmy. Tato konkurenční strategie se odráží i v marketingu společnosti 

a následně tak ovlivní chování zákazníků a jejich rozhodování v tom, zda si služby či výrobek 

nakonec koupí u nás nebo zvolí produkty konkurenčních firem. Vhodně zvolenými nástroji 

této konkurenční strategie je posilována konkurenceschopnost firmy vůči ostatním. 

 

Neustálé zvyšování konkurenceschopnosti je pro současné firmy klíčové, protože na trh 

přicházejí neustále noví konkurenti s novými výrobky. Současný trend u chování zákazníků je 

takový, že již nejsou loajální ke svým prověřeným značkám a produktům a zkoušejí i nové 

produkty, protože nabídka na trhu je stále bohatší. O to těžší je pro firmu získat a udržet své 

zákazníky, a proto se musí vrcholový management zaměřit na tento konkurenční boj 

s ostatními na trhu. Dle mého názoru je rovněž důležité poukázat na dlouholetý důraz, který 

společnost klade na etické zásady, a které firma dodržuje, a tím tak přilákat zájem zákazníků. 

 

Podnikatelské prostředí je ovlivňováno mnoha faktory, odráží se v něm nejen stav domácí  

a zahraniční ekonomiky, ale také politické vlivy, stejně tak i etické a morální postoje lidí. 

Těchto vlivů si všímá čím dál více firem a aktivity firem jsou ovlivňovány hodnotami a zájmy 

lidí jak uvnitř firmy, tak i mimo firmu. Význam morálních kvalit má velký vliv na 

dlouhodobou efektivitu firmy. Podnikatelská etika firmy musí být jednou z priorit, aby mohla 

být firma dlouhodobě úspěšná a získala si u zákazníků kredit. Ke srovnání firem z hlediska 

plnění etických principů se nabízí sociální a etický audit. 

 

Podnikání na globální úrovni si žádá čím dál větší dodržování etických a sociálních pravidel.  

Hlavní impuls může přijít například ze strany odběratelů ke svým klíčovým dodavatelům, 

kteří tímto chtějí zabezpečit, že nedojde k ohrožení jejich pověsti. Lze tedy podotknout, že 

jedním z podnětů k realizaci sociálního auditu je právě tlak vnějšího okolí. Je v zájmu každé 

společnosti tuto oblast nepodceňovat. Pokud by došlo k pochybení ze strany společnosti v této 

oblasti, společnost by mohla utrpět poškozením image firmy a ztratit tak důvěru svých 

zákazníků i zaměstnanců. 
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Sociální audit nám odhaluje, jaký je aktuální stav ve firmě v rámci etického prostředí  

a poukazuje na faktory, které je potřeba zlepšit. Výsledek auditu se v rámci posílení 

konkurenceschopnosti promítne na zvýšení spokojenosti ze strany zákazníků (ve smyslu 

odběratelů) a díky tomu se i maximalizuje užitek společnosti. 
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1 Cíl práce, metodika a postupy zpracování 

1.1 Vymezení problému a cíl práce 

Aby podnik uspěl v konkurenčním boji a udržel si své postavení na trhu, musí neustále 

pracovat na strategii, na postupech tvoření konkurenčních výhod, ale také na vymezení cíle, 

kterého chce firma dosáhnout a na popisu kroků, jak takovýchto cílů dosáhnout. 

 

Na přání vedení společnosti nebude v celé práci uvedeno pravé jméno společnosti, proto 

uvádím smyšlený název XYZ s.r.o. Stejně tak jména klíčových konkurentů a dodavatelů 

nebudou zveřejňovány pod pravými jmény, abych tak zachovala diskrétnost a anonymitu, 

kterou si vedení společnosti přeje.  

 

Úspěšné fungování společnosti XYZ je z velké míry postavené na zakázkách přicházejících 

od hlavního zákazníka - společnosti Coca Cola. Spolupráce s tímto zákazníkem nese řadu 

omezení a pravidel, které společnost XYZ musí dodržovat, aby si spolupráci zachovala. 

Zároveň na trhu bojuje s řadou významných konkurentů, proto musí neustále hledat způsoby, 

jak u svého zákazníka uspět. 

 

Cílem této práce je navrhnout opatření, která by vedla k posílení konkurenceschopnosti 

společnosti XYZ s.r.o., a to především ve vztahu ke svému stěžejnímu zákazníkovi - 

společnosti Coca Cola. Aby bylo možné definovat konkrétní opatření, je nezbytné analyzovat 

vnitřní a vnější okolí podniku a na základě výsledků analýz navrhnout konkrétní opatření, 

popřípadě potvrdit výsledky plynoucí z těchto analýz. Dílčím cílem je  dokázat, že dodržovaní 

nastavených principů spolupráce s hlavním zákazníkem společnosti XYZ je jedním z hlavním 

nástrojů pro posílení konkurenceschopnosti. 

 

1.2 Metodika práce 

Diplomová práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou.  

 

Teoretické část práce bude postavena na informacích z odborné literatury, které budou sloužit 

jako teoretická východiska pro analytickou část. V praktické části budou provedeny jednotlivé 

analýzy, které by měly definovat jednotlivé návrhy a řešení k posílení konkurenceschopnosti 

společnosti XYZ ve vztahu ke společnosti Coca Cola. Informace v praktické části jsou 
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získávány z vlastní zkušenosti z obchodní pozice ve společnosti a dále pak od klíčových 

zaměstnanců společnosti. Data uvedená v práci jsou převážně z roku 2013, který byl plně 

zhodnocen, a proto lze data považovat za relevantní. Výsledky z roku 2014 budou k dispozici 

až po dopsání této práce. 

 

Před samotným vytvořením návrhů na posílení konkurenceschopnosti je důležité provést 

analýzu současného stavu společnosti, která se bude skládat z několika částí.  

 

V diplomové práci bude využito těchto analytických metod: 

 analýza konkurenčního prostředí a to především pomocí analýz mikrookolí  

a makrookolí společnosti. Pro analýzu makrookolí byla použita analýza SLEPT – 

analýza sociálních, legislativních, ekonomických, právních a technologických vlivů na 

společnosti. Analýzu mikrookolí jsem aplikovala pomocí Porterova modelu 

konkurenčního prostředí, který je popsán v teoretické části. Porterův model zkoumá 

konkurenční prostředí podniku a identifikuje vlivy, které mají pro podnik největší 

význam, 

 analýza konkurenčních pravidel, která vymezuje možnost chování daného subjektu na 

trhu, jaké chování se považuje za přijatelné a jaké ne. V této analýze budou zmíněny 

především etické normy, zvyklosti a předpisy, 

 analýza hodnotového řetězce, na kterém je postavena tvorba hodnoty pro zákazníka  

a zpřehledňuje jednotlivé hodnototvorné činnosti firmy, 

 SWOT analýza, která je v této práci využita pro shrnutí analýz, které popisuji v  mé 

diplomové práci. Podklady jsem čerpala nejen z provedených analýz, ale i z rozhovorů 

s vedením společnosti a dostupných informací na internetu. SWOT analýza popisuje 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Shrnutí silných a slabých 

stránek ukazuje aktuální vnitřní stav firmy, zatímco příležitosti a hrozby charakterizují 

vnější vlivy působící na společnost a mají vazbu na přítomnost a budoucnost. 

  

Na základě těchto analýz navrhnu vhodnou strategii pro posílení konkurenceschopnosti 

podniku a dosažení stanovených cílů mé diplomové práce. Pro vypracování výše uvedených 

analýz jsem kromě veřejných dostupných zdrojů čerpala také z interních zdrojů společnosti, 

které mi poskytlo nákupní a marketingové oddělení. Velkou část informací jsem získala 

vlastní zkušeností a rozhovory s managementem společnosti. Co se týče mého způsobu 
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pohledu na tuto práci, dívám se především z hlediska obchodního, kdy čerpám informace 

z vlastních zkušeností.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Strategické řízení 

Strategické řízení je proces, kterým se stanovuje vize a poslání organizací a vyvozují se z nich 

strategické cíle na základě strategické analýzy a trendů budoucího vývoje. Hledá a volí 

optimální strategii rozvoje firmy nebo jejich organizačních složek tak, aby byly efektivně 

využity zdroje společnosti v součinnosti s příležitostmi na trhu. Tento proces začíná definicí 

poslání organizace, pokračuje strategickou analýzou, identifikací současné strategické pozice, 

stanovení, strategických cílů a volbou strategie. Součástí strategického řízení je zároveň 

implementace zvolených strategických plánů, jejich monitorování a vyhodnocování.
1
  

 

Definice strategie 

Henry Mintzberg definuje strategii jako sled rozhodnutí a činností, kde výsledkem je nejen to, 

co podnik zamýšlí udělat, ale i to, co by měl udělat, aby si udržel silnou konkurenční pozici. 

Podle něho dřívější definice strategie, např. od Prof. Portera a další, zanedbává realitu, že 

strategie se může rozvíjet z interních požadavků podniku, bez ohledu na to, že by bylo 

nezbytné vytvářet jakékoliv formální plány.
2
 

 

Strategické cíle podniku 

Pomáhají formulovat firemní strategii a určují, čeho chce podnik dosáhnout a jakou 

konkurenční pozici chce na trhu zaujímat. Jsou formulovány vrcholovým managementem tak, 

aby splnily očekávání zájmových skupin, většinou mívají finanční vyjádření. Mezi obecné 

cíle firmy lze zařadit udržení předního postavení na trhu, spojování zájmů dodavatele se 

zájmy společnosti, dosažení co nevětší ziskovosti a nabízet takové produkty nebo služby, aby 

byla firma lepší, než je její konkurence. 

 

Vize a mise společnosti 

Každá firma byla založena a existuje proto, aby naplňovala své určité poslání – výrobu či 

poskytování služeb svým zákazníkům. Toto poslání – mise firmy koresponduje se základními 

představami – vizí zakladatelů firmy o tom, co bude předmětem podnikání, jací budou 

                                                           
1
 MALLYA, T. Strategické řízení. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2005 64 s. ISBN 80-

214-2895-3. Str 3 
2
 MINTZBERGER, H, The rise and Fall of strategic Plannig, Prentice Hall, Hemel Hempstead, 1994, Free press, 

458 s. ISBN 0-029-21605-2 
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zákazníci firmy, jaké potřeby a jakými výrobky a službami bude firma potřeby svých 

zákazníků uspokojovat. 
3
 

 

Koncepce úspěchuschopnosti pracuje s vizí jako s jakýmsi obecným cílem zpravidla 

dlouhodobého charakteru, ke kterému firma směřuje a s misí jako s široce pojímavým účelem 

existence firmy. Zatímco vize dává odpověď na otázku kam směřovat, mise odpovídá na 

otázku, jakým způsobem se na cestě k cíli budeme chovat.
4
  

 

Misi vymezuje to, jak bude strategie naplňovat zájmy vlastníka, jak se profiluje svému okolí  

a v neposlední řadě zohledňuje také interní faktory. Tyto tři dimenze se často transformují do 

variace vyjádření zajistit tvorbu hodnoty pro akcionáře – být preferovaným dodavatelem, být 

preferovaným zaměstnavatelem. 
5
 

 

Společenská odpovědnost 

Společenská odpovědnost firem (dále CSR – z angl. Corporate Social Responsibility) spočívá 

rámcově v tom, že daná společnost zná, řídí a zlepšuje své působení na ekonomiku, životní 

prostředí a na společnost. Lidé, jejichž zájmy s firmou souvisejí, například zákazníci, 

dodavatelé, zaměstnanci, investoři, neziskové organizace, místní komunita a další, od ní 

postupem času začnou takové chování očekávat. Jejich očekávání směřuje dál k tomu, že 

společnost jde nad rámec základních legislativních požadavků a vyhoví směrnicím a 

regulacím.
6
 

 

Firmy, které dbají na odpovědný přístup, získávají možnost vybudovat si konkurenční 

výhodu, posílit loajalitu svých zaměstnanců a pozitivně ovlivňovat společenský rozvoj 

v místě, kde působí. Firmy, které skutečně naplňují principy odpovědného podnikání ve své 

firemní strategii, se stávají lídry ve svém oboru na trhu.
7
 

                                                           
3
 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-453-8 

Str. 18 
4
 ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti: Konkurenceschopnost- vítězství, nebo účast v soutěži?. 1. vyd. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2012. 125 s., ISBN 978-80-7204-818-2. Str 33 
5
 Tamtéž str. 15 

6
 http://www.csronline.cz/wpcontent/uploads/2012/11/Radley_Yeldar_10_hlavn%C3%ADch_prisnosu_CSR.pdf 

7
 http://www.mvso.cz/data/upload/Prazskydenik_6.14.pdf 
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Mezi hlavní principy společensky odpovědného chování je transparentnost, etické chování, 

dobré řízení s důraznými postupy správy a řízení, reakce na potřeby a názory svých 

stakeholderů a odpovědnost v činnosti, postojích a hodnotách.
8
 

2.2 Konkurenceschopnost jako pojem 

„Konkurenceschopnost“ je pojem, který je definován mnoha autory, všeobecně je chápán jako 

schopnost podniku uspět v soutěži s ostatními konkurenty na trhu. Podnik disponuje 

souborem činitelů, které mu dávají určitou konkurenční výhodu před ostatními podniky, mezi 

tyto činitelé patří například nižší náklady na výrobu a z toho plynoucí nižší cena pro 

koncového zákazníka, poskytování tzv. doplňkových služeb, širší sortiment zboží či služeb  

a spoustu dalších činitelů.  V dnešní době je samotná kvalita poskytovaných služeb a různých 

dalších benefitů naprostou samozřejmostí.  

 

Dle Čichovského je konkurenceschopnost pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný 

projev interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Konkurenceschopnost je tak faktorovým a vektorovým výsledkem působení konkurenčních 

sil konkurentů v konkurenčním prostředí. Čím vyšší je hodnota konkurenceschopnosti, tím je 

vyšší úspěšnost, efektivnost realizační pozice konkurenta v rámci konkurence 

v konkurenčním prostředí.
9
 

 

Pro účely této diplomové práce zahrnuje význam slova „konkurenceschopnost“ skutečnost, že 

společnost se snaží o co největší efektivitu výroby, případně efektivní poskytování služeb. 

Současný trend na globalizovaném trhu ukazuje, že k tomu, aby podnik mohl 

konkurenceschopně fungovat, musí na trhu vždy vyhledávat podporu dalších subjektů, nelze 

fungovat samostatně a tím se pro nás přibližuje význam pojmů konkurenceschopnost  

a spolupráce s ostatními subjekty. 

 

2.3 Konkurenční prostředí 

Prostředí firmy ovlivňuje mnoho faktorů, avšak jeho klíčovým aspektem jsou ta odvětví, ve 

kterých firma soupeří. Děje se tak proto, že vnější vlivy obvykle působí na všechny firmy  

a tak je klíčem k úspěchu schopnost firmy vyrovnat se s nimi co nejlépe. Struktura odvětví má 

                                                           
8
 http://www.csronline.cz/wpcontent/uploads/2012/11/Radley_Yeldar_10_hlavn%C3%ADch_prisnosu_CSR.pdf 

9
 Čichovský,L. Marketing konkurenceschopnosti, Praha Radix 2002 ISBN 80-86031-35-7, str. 13-14 
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významný vliv na určování konkurenčních pravidel hry a hraje tak důležitou roli při 

strategickém rozhodování firmy. 

Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti konkurenčních silách, které jsou znázorněny na 

obrázku a které zároveň tvoří jádro konkurenčního prostředí firmy. 

 

Obrázek č. 1: Hybné síly konkurence v odvětví 

 

 

 

       Hrozba nově vstupujících firem 

 

 

  Vyjednávací vliv    V    Vyjednávací vliv odběratelů 

dodavatelů 

 

 

 

 

 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

 

 

Pramen: PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vyd. 

Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2. str 4 

 

Právě díky těmto silám je firma schopna dosáhnout konečného zisku, který je měřen  

z hlediska dlouhodobé návratnosti kapitálu. Každé odvětví má různý potenciál konečného 

zisku, který se liší, stejně jako se liší společný vliv konkurenčních sil. Působení sil se 

POTENCIÁLNÍ NOVĚ VSTUPUJICÍ 
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Soupeření mezi 

existujícími firmami 
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pohybuje od intenzivních v odvětvích, ve kterých žádná firma nemá zvlášť vysoké výnosy, až 

po relativně slabé, a to v odvětvích, ve kterých jsou vysoké výnosy běžné.  Proto je znalost 

konkurenčních sil nezbytná pro formování firemní konkurenční strategie a tím možnost 

odhalit vlastní přednosti a slabiny, což je v dnešní době, kdy je konkurenční tlak velký, velmi 

důležité. 

 

Nově vstupující firmy 

Cílem firem nově vstupujících na trh je získat podíl na trhu a přinést značné zdroje. To může 

způsobit stlačení cen a růst nákladů, což vede ke snížení ziskovosti. Ohrožení ze strany nově 

vstupujících firem závisí především na překážkách vstupu a na reakci stávajících firem. 

Pokud jsou překážky vysoké a pokud může potenciální účastník očekávat ostrou reakci, tak je 

hrozba nových vstupu malá. Každý z těchto faktorů může působit v různé intenzitě a každá 

firma, ať už nově vstupující nebo stávající s dlouhou existencí, by měla věnovat patřičnou 

pozornost jejich analýze. 

 

Konkurence v odvětví 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty se děje především za účelem získání výhodného 

postavení na trhu. Nejčastějšími způsoby soupeření jsou reklamní kampaně, cenová 

konkurence a zlepšení servisu či záruky. Důvody pro soupeření mohou být různé. Nejčastěji 

se setkáváme se s tím, že jedna nebo více firem cítí tlak ze strany ostatních nebo směřuje 

k vylepšení své pozice na trhu.   

 

Substituty 

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším smyslu s odvětvími, které vyrábějí substituty. 

Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují cenové stropy, jež si mohou 

firmy v odvětví se ziskem stanovovat. Čím atraktivnější je cenová alternativa nabídnutá 

substituty, tím pevnější je strop nad ziskovostí odvětví.
10

 

Identifikace substitutů bývá relativně těžký úkol, je třeba nalézt takové produkty, které budou 

plnit stejnou funkci, jakou plní výrobky v daném odvětví, což může způsobit vzdálení na míle 

daleko od původního odvětví. Největší pozornost by měla být věnována těm substitutům, 

                                                           
10

 PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2. str. 23 
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kterým jejich cenové postavení umožňuje přiblížit se produkci v oboru a také těm, jež jsou 

vyráběny odvětvími, které dosahují vysoké ziskovosti. 

Analýza substitutů a jejich trendů je nezbytná při rozhodování o tom, zda se podnik bude 

snažit o jejich celkové vytlačení nebo jestli je přijme jako nevyhnutelnou klíčovou složku.  

V boji proti náhradním výrobkům je důležitá spolupráce a preferování kolektivní akce oproti 

individuální. Dobrá strategie může posílit pozici celého odvětví. 

 

Vliv odběratelů 

Hlavní vliv odběratelů na odvětví je takový, že usilují o nejvyšší kvalitu jak výrobků, tak 

služeb a tlačí co nejvíce na cenu výrobků. Tím staví konkurenty proti sobě, což má negativní 

dopad na ziskovost celého odvětví. 

 

Podmínky posilující postavení odběratele
11

 

Skupina odběratelů je silná tehdy, platí-li následující okolnosti: 

• Je koncentrovaná nebo nakupuje velké množství v relaci k dodavatelově celkovému objemu 

prodeje. Připadá-li velká část prodeje na daného odběratele, stoupá tím důležitost jím 

uzavřeného obchodu. Velkoodběratelé tvoří významnou sílu zejména v případě, kdy se 

odvětví vyznačuje vysokými fixními náklady, které mohou firmám způsobit značné ztráty při 

omezení prodeje. 

• Produkty, které nakupuje v daném odvětví, představují významnou část odběratelových 

nákladů nebo nákupů.  

• Produkty, které nakupují v odvětví, jsou standardní nebo nediferencované. Odběratelé, kteří 

mohou snadno najít náhradní dodavatele, mohou stavět jednu společnost proti druhé. 

• Jestliže mu nehrozí velké přechodové náklady. Přechodové náklady, popsané výše, vážou 

odběratele ke konkrétnímu dodavateli. A naopak, odběratelova nákupní schopnost se posílí, 

hrozí-li přechodové náklady dodavateli. 

• Jestliže dociluje nízkého zisku - nízký zisk vytváří stimuly ke snížení vstupních nákladů. 

Vysoce ziskoví odběratelé jsou méně citliví na ceny a mohou z hlediska dlouhodobého zájmu 

brát zřetel na ekonomické zdraví svých dodavatelů. 

                                                           
11

 PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2. str 25-26 
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• Uchylují se k metodě zúžené integrace. Část potřebných komponent si začnou vyrábět sami. 

Tím mimo jiné získají podrobnější přehled o nákladech, který jim pomáhá při dalším 

vyjednávání.  

• Produkt odvětví není důležitý z hlediska kvality odběratelovy produkce nebo jeho služeb. 

Je-li kvalita odběratelovy produkce do značné míry ovlivněna daným produktem, jsou 

odběratelé obvykle méně citlivý na cenu. 

• Odběratel je plně informován. Je-li odběratel plně informován o poptávce, skutečných 

tržních cenách, či dokonce o dodavatelových nákladech, obvykle to posiluje jeho vyjednávací 

pozici na rozdíl od situace, kdy má informace nedostatečné. 

Vyjednávací vliv odběratelů pochází většinou přímo od spotřebitelů. Vyjednávací síla 

velkoobchodníků i maloobchodníků se řídí totožnými pravidly, s tím, že velkoobchodníci 

mohou tlačit na výrobce tehdy, jsou-li schopni ovlivnit rozhodování maloobchodníků  

a maloobchodníci mohou tlačit na výrobce, když se jim podaří ovlivnit zákazníkovo 

rozhodnutí o nákupu. 

Méně časté je, že všechny skupiny odběratelů mají stejný vliv, proto by jejich výběru měla 

daná společnost přikládat patřičný význam a vybírat takové, kteří mají co nejmenší možnost ji 

zpětně ovlivnit. 

 

Vliv dodavatelů 

I dodavatelé uplatňují na trhu svou vyjednávací pozici, a to především hrozbou zvýšení cen 

nebo snížení kvality, což v odvětví, ve kterém výrobci nemohou zvýšení nákladů 

kompenzovat zdražením produkce, povede ke snížení celkové ziskovosti. 

 

Podmínky posilující postavení dodavatele
12

 

Podmínky, jež posilují postavení dodavatele, jsou podobné těm, které činí vlivným 

odběratele. Skupina dodavatelů má převahu, platí-li následující podmínky: 

• Nabídka je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější než odvětví, jemuž 

dodává. 

• Nemusí čelit jiným substitučním produktům při dodávkách danému odvětví. Čím méně 

možností náhradních vstupů, tím větší je vliv dodavatele. 

                                                           
12

 PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2. Str 27-29 
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• Dodavatelův produkt je důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání. Takový vstup může 

být důležitý pro úspěšnost odběratelova výrobního procesu nebo kvalitu jeho produktu.  

To zvyšuje dodavatelův vliv. 

• Skupina dodavatelů má diferencovanou produkci nebo vytvořila přechodné náklady. Oboje 

značně omezuje možnost volby dodavatele.  

• Skupina dodavatelů představuje výrazné nebezpečí perspektivní integrace do odvětví 

odběratelů.  Tato situace snižuje jejich schopnost zlepšit své nákupní podmínky. 

Faktory ovlivňující vliv dodavatelů bývají často mimo kontrolu firem, ale stejně jako  

v případě odběratelů existují možnosti tyto faktory ovlivnit. Mezi ně patří například zmírnění 

přechodových nákladů či zvýšení hrozby integrace do dodavatelova odvětví. 

 

2.3.1 Pojetí konkurence 

Konkurence ve slovníku cizích slov představuje soupeření, soutěžení případně hospodářskou 

soutěž.
13

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

ale rovněž sociální, kulturní, etický, sociální, politický atd. V podnikání nelze opomíjet žádný 

zorný úhel konkurence i přesto, že ekonomické hledisko je stěžejní. Navíc si musíme 

uvědomit, že konkurence je vztah dvou a více subjektů (konkurentů).  

 

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

předpoklady: 

 Musí být „konkurenční“, tedy musí mít konkurenceschopnost, respektive musí 

disponovat konkurenčním potenciálem. 

 Musí mít „konkurenční zájem“, musí chtít vstoupit do konkurence, tzn., že musí 

disponovat specifických potenciálem, tj. podnikavostí (pokud hovoříme o konkurenci 

v podnikání). 

 

Nutno si tedy uvědomit rozdíl mezi konkurencí jako výsledkem (produktem) aktivity firmy  

a konkurenceschopností jako potenciálem firmy.
14

 

 

                                                           
13

 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurence 
14

 Mikoláš Z., Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. GRADA 2005, ISBN 80-247—1277-6. str. 65 
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2.4 Konkurenční prostor 

Konkurenční prostor je úzce spjat s pojmem konkurence, můžeme jej definovat jako široké 

okolí podniku s vymezením vazeb mezi jednotlivými vlivy a ohodnocením chování 

jednotlivých subjektů působících na trhu anebo alespoň jej ovlivňujících. Mezi hlavní složky 

konkurenčního prostoru patří obecné okolí, oborové okolí, konkurenční vztahy, konkurenční 

pravidla, konkurenční trh a konkurenční vazby – konkurenční řetězec.
15

 Provázanost je 

znázorněna na obrázku níže. 

Obrázek č. 2: Konkurenční prostor v rámci úspěchuschopnosti 

 

Pramen: ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti: Konkurenceschopnost- vítězství, nebo účast v 

soutěži?. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2012. 125 s., ISBN 978-80-7204-818-

2. Str 73 

                                                           
15

 ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti: Konkurenceschopnost- vítězství, nebo účast v soutěži?. 1. vyd. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2012. 125 s., ISBN 978-80-7204-818-2. Str 73 
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 Obecné okolí je definováno běžně užívanými faktory ve strategickém managementu, jsou 

to faktory sociální, legislativní, politické, ekonomické, environmentální, technologické  

a další. 

 Oborové okolí lze nejlépe definovat pomoví Porterova modelu pěti konkurenčních sil, jež 

je popsán výše v kapitole konkurenční prostředí firmy. Patří sem zákazníci, konkurence, 

dodavatelé, substituty a nově vstupující firmy. V tomto schématu je však nezbytné zvážit  

i další dva faktory a těmi jsou vliv komplementů a druhý vývoj souvisejících odvětví. Hitt 

je ve své knize popisuje jako „Chybějící šestá síla v Porterově modelu.“
16

 

 Konkurenční vztahy představují pohled na otázky související s chováním konkurentů, 

které je zpravidla hodnoceno pouze v kontextu rivality konkurence hodnocené v rámci 

Porterova modelu. Pro hodnocení těchto vztahů je vhodné využít přinejmenším dva 

přístupy – model konkurenční dynamiky a koncepci konkurence – spolupráce.
17

 

 Konkurenční pravidla vymezují to, co si daný subjekt na trhu může a nemůže dovolit, jaké 

jsou meze a jaké chování je na trhu přijatelné. Lze sem zařadit předpisy zákony, etické 

normy a zvyklosti. 

 Konkurenční trh lze vymezit ze dvou pohledů a těmi jsou trh produktů a trh zdrojů. 

V obou případech je nutné dosáhnout konkurenceschopnosti. 

 

2.5 Konkurenční výhoda 

M. Porter definuje konkurenční výhodu následujícím způsobem: "Konkurenční výhoda  

je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence.  Je tvořena hodnotou, 

kterou je podnik schopen vytvořit pro své kupující a kterou převyšuje náklady podniku na její 

vytvoření. Hodnota je to, co je kupující ochoten zaplatit a vyšší hodnota pramení z toho,  

že podnik nabídne nižší ceny než konkurenti za rovnocennou užitnou hodnotu, nebo že 

poskytne zvláštní výhody, které více než vynahradí vyšší cenu."
18

 

 

Konkurenční výhoda v jednom odvětví může být výrazně posílena vzájemnými vztahy 

s obchodními jednotkami společností konkurujícími v příbuzných odvětvích. Pokud ovšem 

                                                           
16

 HITT, M.A. – IRELNAD. R.D.-HOSKISSON, R.E., Strategic management - Competitiveness and 
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lze takového vzájemného propojení dosáhnout. Vzájemné vztahy mezi obchodními 

jednotkami jsou hlavním prostředkem, jimž diverzifikovaná společnost vytváří hodnotu a tak 

jsou tyto vztahy oporou pro společnou celopodnikovou strategii.
19

 

 

Hitt definuje, že firma má konkurenční výhodu tehdy, pokud implementuje strategii, kterou 

konkurenti nejsou schopni napodobit, případně by to pro ně bylo příliš nákladné
20

. Podle 

Cockburna podstata konkurenční výhody leží ve schopnosti dobře identifikovat a reagovat na 

podněty okolí při zachování výkonové orientace a z toho plynoucích příjmů
21

. Collis velmi 

jednoduše konstatuje, že jestliže firma vykonává jakoukoli aktivitu výrazně efektivněji než 

konkurence, může potenciálně získat konkurenční výhodu
22

. 

 

2.5.1 Typy konkurenční výhody 

Mezi základní typy konkurenční výhody patří vůdčí postavení v nízkých nákladech, 

diferenciace a fokus. Konkurenční výhoda je základem každé strategie, a pokud chce podnik 

dosáhnout úspěšného fungovaní, je nezbytné, aby si zvolil typ konkurenční výhody, o kterou 

hodlá usilovat. Chtít splňovat přání všech vede podnik k průměrnosti až k podprůměrnému 

výkonu a to dokazuje, že podnik žádnou konkurenční výhodu nemá. Aby podnik dosáhl 

nadprůměrné výkonnosti v daném odvětví, musí využívat tři generické strategie, jež jsou 

tvořeny zmiňovanými typy konkurenčních výhod spolu s rozsahem činností, pro které se je 

podnik snaží získat. 

 

Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Tento typ konkurenční výhody znamená, že se podnik stane všeobecně známým výrobcem 

s nízkými náklady, má široký rozsah činností, který je pro jeho výhodu nízkých nákladů 

důležitý. Mezi faktory snižující náklady mohou patřit úspor z velkovýroby, patentové 

technologie nebo výhodnější přístupy k surovinám. Aby si podnik zachoval vůdčí postavení 

v nízkých nákladech, je nezbytné, aby dosahoval cen, které jsou v odvětví průměrné nebo 

blízko průměru. Zároveň podnik nesmí opomenout základy diferenciace, kupující musí 
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pociťovat, že výrobek, který zakoupil je srovnatelný nebo přijatelný, pokud by tomu tak 

nebylo, podnik bude nucen snížit ceny pod úroveň konkurentů, aby prosperoval. 

 

Diferenciace 

Základem je, aby podnik ve svém odvětví dosáhl v určitých rysech jedinečnosti tak, aby na 

svou stranu získal přízeň kupujícího. Tato jedinečnost podniku umožňuje zvolit vyšší cenu. 

Diferenciace se může zakládat na samotném výrobku, na distribučním systému, jimž se 

prodává, na marketingovém přístupu nebo na široké škále dalších faktorů. Podnik, který 

dokáže diferenciace dosáhnout a trvale si ji udržet, bude mít ve svém odvětví nadprůměrné 

zisky. Podnik usilující o diferenciaci nemůže nebrat v úvahu své postavení v oblasti nákladů, 

protože výrazně horší postavení v oblasti nákladech zbaví jeho vyšší ceny účinnosti.
23

 

 

Fokus 

Třetí generická strategie je fokus. Tato strategie je zcela odlišná od ostatních, protože spočívá 

na výběru úzkého rozsahu konkurence uvnitř daného odvětví. Podnik s fokální strategií si 

vybere jeden segment nebo skupinu segmentů v tomto odvětví a přizpůsobí svou strategii 

přesně tomu, aby sloužila jen těmto, nikoli jiným segmentům. Tím, že podnik co nejvíce 

rozvíjí svou strategii z hlediska cílových segmentů, snaží se získat konkurenční výhodu ve 

svých cílových segmentech, i když nebude mít konkurenční výhodu celkovou. Fokální 

strategie má dvě varianty. Při nákladové fokální strategii (cost focus) usiluje podnik ve svém 

cílovém segmentu o výhodu nejnižších nákladů, kdežto při diferenciační fokální strategii  

o diferenciaci. 
24
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Obrázek č. 3: Tři generické strategie 

KONKURENČNÍ VÝHODA 

Nižší náklady    Diferenciace 

 

Široký cíl 

 

 

 

 

KONKURENČNÍ  

ROZSAH 

 

 

Úzký cíl 

 

 

 

 
 

Pramen: PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda. Praha:Victoria Publishing,a.s., ISBN 80-85605-

12-0. Str. 31 

 

2.6 Hodnotový řetězec firmy 

Výše jsou popsány hlavní části konkurenční strategie, jako je konkurenční výhoda  

a konkurenční prostředí firmy. Abychom dokázali identifikovat konkrétní oblasti, ve kterých 

můžeme dosahovat prvenství v nákladech či zvolit správné distribuční cesty, ceny  

a diferenciaci produktů, je nezbytné provézt analýzu řetězce firmy a zároveň se na podnik 

dívat jako na celek. Správné uspořádání tohoto řetězce nám poskytne nejvyšší konkurenční 

výhodu. 

 

Každý podnik představuje soubor činností, jejichž účelem je navrhovat, vyrábět, prodávat na 

trhu, dodávat a podporovat svůj výrobek. Všechny tyto činnosti se dají znázornit s použitím 

hodnotového řetězce, jak ukáže níže uvedený obrázek. Hodnotový řetězec podniku a způsob, 

jak podnik provádí jednotlivé činnosti, jsou odrazem jeho historického vývoje, jeho strategie, 

jeho přístupu k realizaci této strategie a vnitřní ekonomiky těchto činností samotných.
25
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Obrázek č. 4: Generický hodnotový řetězec 

 

Pramen: http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html 

 

Z hlediska konkurence je hodnota tou částkou, kterou jsou kupující ochotni zaplatit za to, co 

jim daný podnik poskytuje. Hodnota se měří celkovým příjmem. Ten je odrazem ceny, které 

výrobek daného podniku docílí a počtu jednotek, který podnik dokáže prodat.
26

 

 

2.6.1 Vymezení hodnototvorných činností 

Hodnotový řetězec ukazuje celkovou hodnotu a skládá se z hodnotových činností a marže. 

Hodnototvorné činnosti jsou fyzicky a technologicky odlišné činnosti, které podnik koná. 

Jsou to stavební kameny, jimiž podnik vytváří výrobek mající pro jeho kupce určitou 

hodnotu. Marže je rozdíl mezi celkovou hodnotou a souhrnnými náklady na vykonání 

potřebných hodnototvorných činností.
27

 

 

Hodnotový řetězec identifikuje všechny strategicky významné aktivity. Aktivity firmy se dle 

této teorie dělí na dvě základní skupiny: 

1. Primární aktivity, které se týkají fyzických osob, prodeje a dopravy výrobků.  Řadíme sem 

pět základních kategorií aktivit:
28
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 Vstupní logistika (inbound logistics) - to jsou veškeré aktivity spojené  

se skladováním, pořízením vstupu, manipulací a rozvozem. 

 Operace (operations) zahrnující aktivity spojené s přeměnou vstupu  

na konečné produkty. Jedná se např. o strojní zpracování, údržbu zařízení atd. 

 Výstupní logistika (outbound logistics) -  všechny aktivity spojené  

se skladováním zásob a jejich distribucí. 

 Marketing a prodej, to jsou aktivity v podobě reklamy, různých metod podpory 

prodeje a také výběr distribučních nákladů. 

 Služby, tzn. aktivity spojené s udržováním či zvyšováním hodnoty produktu 

 

2. Podpůrné aktivity - jak vyplývá z názvu, slouží nejen k podpoře primárních aktivit, ale také 

k podpoře sebe samých. Jsou pro primární aktivity zdrojem potřebných technologií, lidských 

zdrojů a dalšího. Podpůrné aktivity dělíme na:
29

 

 Opatřování (procurement) - týká se opatřování vstupů, které jsou spotřebovány 

v hodnotovém řetězci firmy.  Analýza není zaměřená na samotné vstupy, nýbrž 

na funkci obstarávání. Mezi tyto vstupy patří suroviny, strojní vybavení, 

vybavení laboratoří, kanceláří i budov. Náklady opatřovaní se dají považovat 

za zanedbatelné, ale ve strategii firmy hrají významnou roli pro naplňování 

strategických cílů. Zkvalitněním opatřovacích technik se může značně zlepšit 

nákladovost či kvalita opatřených vstupů a tím i výstupů firmy. 

 Technologický rozvoj (technology development) je nezbytný pro jakoukoliv 

hodnototvornou aktivitu, ať se jedná o výrobní nebo nevýrobní operace. 

Technologie mohou být zaměřeny jak na výrobek, tak na výrobní procesy, 

případně na potřebné výrobní zdroje, kterými jsou např. materiál, energie, 

zvyšování kvalifikace pracovníků. 

 Řízení lidských zdrojů (HRM – human resource management) - jak již název 

napovídá, je tato aktivita spojená s náborem zaměstnanců, výběrem, 

proškolováním, rozvojem a péčí o ně a zároveň s jejich fluktuací. Řízení 

lidských zdrojů silně ovlivňuje všechny firemní aktivity, ať již primární,  

či sekundární a tím se stává jedním z významných strategických faktorů. 
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 Infrastruktura firmy je složena z celé řady aktivit, jako je vlastní řízení firmy, 

plánovaní, finance, účetnictví, právní záležitosti, řízení jakosti, firemní 

informační systém. 

 

Cílem rozdělování podniku do jednotlivých strategicky významných aktivit a řazení těchto 

aktivit do hodnototvorného řetězce je, jak již bylo zmíněné výše, způsob hledání konkurenční 

výhody.  

To, jak bude každá hodnototvorná činnost vykonávána, rozhodne o tom, zda podnik bude mít 

ve srovnání s konkurenty vysoké nebo nízké náklady, ale také o tom, jaký bude mít přínos pro 

potřeby kupujících, tedy diferenciaci.
30

 

Hodnototvorný řetězec firmy je nezbytné vnímat jako část velkého hodnotového systému. Ten 

je tvořen hodnototvornými řetězci dalších firem, které se podílejí na vytváření produktu a jeho 

hodnoty pro zákazníka. Součástí řetězce jsou výrobci, dodavatelé a odběratelé, kteří 

napomáhají k předání produktu konečnému zákazníkovi. 
31

 

 

2.6.2 Vnitřní a vertikální vazby hodnotového řetězce 

Dle Portera jsou hodnototvorné činnosti stavebními kameny konkurenční výhody, hodnotový 

řetězec není souborem na sobě nezávislých činností, nýbrž systémem činností na sobě 

závislých. Hodnototvorné činností jsou navzájem spojeny vzájemnými vazbami uvnitř 

hodnotového řetězce. Vazby jsou vzájemné vztahy mezi způsobem, jak se provádí jedna 

hodnototvorná činnost a náklady nebo konáním jiné činnosti.
32

 

 

Vzájemné vazby vedou ke konkurenční výhodě pomocí dvou způsobů a to tím, že je co 

nejlépe využijeme a koordinujeme. Aby se dosáhlo očekávaného výsledku, je nezbytné 

přijímat určité ústupky a zvýhodnění mezi činnostmi, aby se dosáhlo téhož celkového 

výsledku. Například snížení servisních nákladů docílíme pomocí nákladnějšího návrhu 

výrobku, přísnější technické specifikace vstupních materiálů a dokonalejší kontrole v průběhu 

výrobního postupu. Podnik musí takovéto vazby, které jsou součásti jeho strategie, co 

nejefektivněji rozvinout, aby docílil konkurenční výhody. Vzájemných vazeb je velké 
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množství a objevují se v mnoha firmách. Vazby mezi podpůrnými a primárními činnostmi 

jsou na obrázku výše (Obrázek č. 4: Generický hodnotový řetězec) znázorněny čárkovanými 

vazbami.  

Vzájemné vazby se nevyskytují pouze uvnitř hodnotového řetězce podniku, ale i mezi 

řetězcem podniku a hodnotovými řetězci dodavatelů a distribučních cest. Těmto vazbám 

říkáme vertikální, jsou velmi podobné vazbám uvnitř hodnotového řetězce. Způsob, jak jsou 

realizovány dodavatelské nebo distribuční činnosti, má vliv na náklady nebo výkon činností 

podniku a naopak. Dodavatelé produkují výrobek nebo službu, jež podnik použije ve svém 

hodnotovém řetězci. Hodnotové řetězce dodavatelů ovlivňují daný podnik i na jiných 

styčných místech. Vzájemné vazby mezi hodnotovými řetězci dodavatelů a hodnotovým 

řetězcem podniku poskytují podniku příležitost zvýšit svou konkurenční výhodu. Podnik  

i dodavatelé mohou získat prospěch tím, že podnik ovlivní sestavu hodnotových řetězců 

dodavatelů tak, aby společně rozvíjely svou činnost co nejlépe, nebo tím že zlepší koordinaci 

mezi řetězcem podniku a řetězci dodavatelů.
33

 

 

2.6.3 Význam hodnoty pro zákazníka
34

 

Hodnota pro zákazníka může být chápana jako zážitek zákazníka na spoluvytváření  

a spotřebě. Tento pohled ukazuje dva aspekty: za prvé, současný zážitek ze spoluvytváření je 

základem hodnoty produktu vnímané zákazníkem. Za druhé, nejen zakoupený produkt 

samotný, ale i jeho využití v praxi má pro zákazníka hodnotu. Prahalad a Ramaswamy tvrdí, 

že hodnota pro zákazníka se přesouvá od čistě fyzického pojetí produktu k celkovému zážitku 

ze spoluvytváření. Tento zážitek zahrnuje účast na přípravě výrobku, ale také na dalších 

případech spolupráce mezi spotřebitelem, společností a širším spektru vlastníků (spotřebitelů 

produktu). Podle názoru autorů Hennigse, Wiedmanna, a Klarmanna vnímá zákazník 

celkovou hodnotu produktu jako celek složený z několika částí: finanční hodnoty 

(ekonomický přínos), funkční hodnoty (základní přínos), individuální hodnoty (přínos ze 

ztotožnění se) a společenské hodnoty (sociální přínos). 

 Finanční hodnota je zákazníkem vnímána jako přímé peněžní aspekty, jako jsou 

prodejní cena, slevy či různé investice v rámci finanční hodnoty. Vnímaná finanční 
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hodnota je přímo spojena s vyjádřením hodnoty v penězích a věcech, kterých se 

zákazníci vzdali, aby si mohli daný produkt koupit.  

 Funkční hodnota se vztahuje k základní užitečnosti přinášenou produktem.  

To zahrnuje kvalitu, jedinečnost, provozuschopnost, spolehlivost a životnost výrobku. 

 Individuální hodnota se zaměřuje na osobní orientaci spotřeby a zabývá se osobními 

záležitostmi, jako materialismus, požitkářský (funkce přínosu potěšení) a hodnota 

sebe-identifikace. 

 Sociální hodnota se týká vnímání prospěchu jednotlivců dosažených spotřebou 

produktů nebo služeb, zjištěných ve vlastní sociální skupině jako pozoruhodnost  

a prestiž, které mohou významně ovlivnit hodnotu a sklon ke koupi nebo používání 

značky. 

 

2.7 Dodavatelsko-odběratelské vztahy podniku 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou nezbytnou součástí fungování firmy a udržení 

postavení na trhu. Právě na základě těchto vztahů jsou postaveny konkurenční výhody 

podniku, které vyplývají z nízkých cen, kvality materiálu nebo výrobku, včasných dodávek 

apod. Z toho vyplývá, že je pro podnik nezbytné, aby soustředil svou pozornost nejen na 

oblast prodeje, ale i na oblast nákupu, protože právě volba dodavatele je součástí nákupního 

procesu.  

 

Při nákupním rozhodování rozlišujeme dva typy dodavatelů: 

1. Dodavatelé velmi malí, pro něž i drobné dodávky jsou důležité. Jde např. o místní 

dodavatele, kteří úzkostlivě dbají o dobrou „místní pověst“. Proto bývají velmi spolehliví  

a pružní a bývá s nimi lepší jednání než s většími. 

2. Větší dodavatelé – jsou schopni dodat, často i pohotově, poměrně široký sortiment 

výrobků, ale někdy očekávají větší aktivitu od kupujícího, či ústupky v kvalitativních 

parametrech.
35

 

 

Při rozhodování je nutné zvážit několik dalších znaků a těmi jsou
36

: 
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 Schopnost dodání co do množství a provedení, 

 Kvalita, spolehlivost, preciznost, 

 Cena, slevy, přirážky, 

 Úroveň služeb, servisu, 

 Technické schopnosti (inovační) 

 Výrobní kapacita (propustnost, rezervy) 

 Poradenství a technická pomoc 

 Systém kontroly kvality 

 Pověst firmy, goodwill, image 

 Finanční situace 

 Postoj ke kupujícím 

 Konkurzní podmínky 

 Úroveň komunikace a přístup k ní 

 Pomoc při odborné přípravě užití 

 Management a organizace 

 Kvalita a balení 

 Morální a právní aspekty  - dodržování 

 Lokalizace firmy 

 Pracovní vztahy uvnitř projevující se i ve vnějších 

 

Vztah dodavatel  - odběratel by měl být pro oba partnery výhodný. Stejně tak by se i odběratel 

měl přičinit o to, aby dodavatel prosperoval, protože právě na jeho prosperitě závisí i vhodné 

podmínky vztahů. 

Odběratel má vhodně působit na svého dodavatele. Je nutno, aby jej získal, aby jej přesvědčil, 

že firma je pro něho nadějným, perspektivním a stabilním zdrojem tržeb. Nabízí se tyto 

možnosti působení: 

 Dávat najevo, že jako odběratel přesně víme, co chceme. 

 Pracovat podle systematického časového plánu a tento plán dodržovat 

 Pečlivě sledovat všechny i sebemenší připomínky a návrhy dodavatele 

 Používat vhodné administrativní formy komunikace tak, jak to vyhovuje oběma 

stranám 
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 Všeobecně si jako odběratel vytvářet publicitu tj. obecné mínění dodavatelské  

a finanční veřejnosti, že jsem nadějný, solidní, perspektivní odběratel.
37

 

Konkrétní kontakty s dodavatelem jsou pak předmětem programování v rámci taktického 

plánování. Kromě upřesnění dlouhodobých dohod s dodavatelem zahrnují i program 

vzájemných kontaktů, které by vyjadřovali akcent obou partnerů na co nejtěsnější a pro oba 

partnery co nejvýhodnější spolupráci, např. i v oblasti spolupráce v otázkách jakosti 

dodávaných výrobků a služeb, v otázkách logistických podmínek, cenových platebních  

a informačních.
38

 

 

Firma – odběratel musí dbát o renomé, dobrou pověst a image nejen na straně prodeje, ale i na 

straně nákupu. To má význam při získávání výhodných nabídek, jakož i při případném 

dočasném požadování určitých ústupků a výjimek, pokud jde např. o platební podmínky na 

trhu, změny dodacích lhůt či parametrů výrobků apod.
39

 

 

Jednou z klíčových funkcí strategického nákupu je i nastavení a sledování výkonnostních 

ukazatelů dodavatelů a jejich certifikace podporující např. zlepšování kvality produktu  

a kontinuální snižování nákladů (např. díky spolupráci na zlepšování výrobních technologií). 

Mezi běžně užívaná kritéria hodnocení dodavatelů patří cena, kvalita zboží, flexibilita, 

spolehlivost, stabilita a nahraditelnost příp. zastupitelnost. V rámci řízení nákupu je vhodné 

provádět pravidelné audity kvality dodavatele a také požadovat odpovídající certifikaci, např. 

ISO 9000, ISO 14001, apod.
40

 

 

Jak bylo již zmíněno výše, dodavatelské vztahy mohou být výborným zdrojem konkurenční 

výhody a mohou generovat zisk, především pokud dojde ke správnému nastavení mezi 

výrobním, technologickým a nákupním oddělením a vybraným dodavatelem. Nákupní 

oddělení je tak ve spolupráci s dodavatelem schopno zajistit substituční nebo inovativní 

produkty, které vytváří technologickou a/nebo finanční výhodu. Pokud podniky vzájemně 

úzce spolupracují, mohou zefektivnit své procesy a tím vytvářet konkurenční výhodu. Z výše 

uvedených faktů lze konstatovat, že vhodné nastavení a řízení dodavatelských vztahů by mělo 
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patřit mezi strategické priority, protože zásadně ovlivňují hospodářský výsledek, nákladovou 

strukturu i celkovou hodnotu společnosti.
41

 

 

2.8 Etické chování firem  

Důvodem etického chování firem není pouze splnění svých morálních povinností, ale také 

získání výhod, které lze přímo ekonomicky vyčíslit. Mezi takovéto důvody lze zařadit např. 

posílení loajality zaměstnanců, kteří právě při dobrých pracovních podmínkách, jako je 

příjemné pracovní prostředí bez konfliktů, vykonávají svou práci lépe, svědomitě  

a s vědomím, že jsou pro firmu důležití. Tím například dochází ke snížení fluktuace 

zaměstnanců, která může být pro firmu velmi finančně náročná.  

 

Dalším důvodem je zlepšení image firmy, kterého lze dosáhnout dostatečnou transparentností 

a informovaností okolí firmy tak, aby nevznikl prostor pro neetické chování. V dnešní době je 

velmi důležité, aby byla dobrá image podniku zachována, speciálně u velkých nadnárodních 

společností, které jsou všemi pečlivě sledovány a jejich konkurence čeká na jakoukoliv chybu 

z jejich strany.  

 

Z toho vyplývá, že obchodní pověst společnosti je velmi důležitá a to především pro 

odběratele společnosti, kteří očekávají kvalitní produkty nebo služby a mohou se tedy na 

společnosti spolehnout. Cílem téměř každé strategie firmy je mít co nejvíce spokojených, 

loajálních a pravidelných zákazníků, a tím dosáhnout nejlepšího způsobu reklamy. Jak již 

bylo zmíněno výše, mezinárodní společnosti v roli stakeholders velmi dbají na svou pověst, 

proto se obracejí jen na ty společnosti, kteří dosahují vysoké kvality nabízených produktů  

a služeb a dodržují etické chování či environmentální management, mají dobrou image  

a transparentnost všech údajů. 

 

Nezbytnou součástí etiky je i podnikatelské prostředí, mezi které patří platební morálka či 

vymahatelnost práva. Kvalitní prostředí je především vizitkou pro investory, kteří vkládají do 

firmy své finance. Firma je úspěšná, pokud je zisková. Z dlouhodobého hlediska je tedy nutné 

dodržovat podnikatelskou etiku a tím maximalizovat hodnotu firmy nejen pro majitele,  

ale tako pro okolí společnosti. 

                                                           
41

 http://ekonom.ihned.cz/c1-36976950-strategicky-nakup-a-rizeni-dodavatelu 

http://ekonom.ihned.cz/c1-36976950-strategicky-nakup-a-rizeni-dodavatelu


36 
 

2.9 Etický a sociální audit 

Globální byznys přináší požadavek na větší kontrolu naplňování etických kritérií. Je v zájmu 

byznysu samotného nepodceňovat tyto problémy. Neřešené problémy mohou nastolit sociální 

neklid v oblasti, etické pochybení poškodit image firmy, vyvolat zákaznický bojkot, způsobit 

ekonomické škody kvůli vlastním zaměstnancům. Tedy vše to, čemu se firmy snaží předejít.
42

 

 

Především velké společnosti operující ve více zemích, v prostředí s různou kulturou, historií, 

tradicemi a náboženstvím, potřebují kontrolu nad naplňováním jednotné strategie z hlediska 

hodnot ve společnosti. Tyto společnosti mají propracované systémy, např. v rámci tzv. 

korporátního auditu zjišťují skutečnosti, které jsou součástí sociálního auditu. Forma zpráv, 

které si vyžaduje centrální vedení, má předepsaná témata, v nichž je pamatováno i na etickou 

a sociální oblast. Navíc tyto společnosti disponují dostatečnými zdroji pro zajištění takových 

kontrol, které považují za vhodné.
43

 

  

Etický a sociální audit je prostředek pro držení kontroly nad etickými principy. 

Základní dimenze sociálního auditu: 

Zaměstnanecká politika 

Ekonomický rozvoj společnosti 

Environmentální politika 

Dobročinnost 

 

Všechny tyto oblasti jsou schopny pokrýt zájmy jak zaměstnanců firmy, tak stakeholders  

společnosti. 

 

Etický audit znamená systematické hodnocení programu ve firmě. Firma by ve své strategii 

rozhodování neměla zapomínat na etické kodexy a morální normy. Tím, že je firma 

v neustálém kontaktu s externími institucemi a stakeholders, je nutné, aby k nim chovala  

i patřičnou odpovědnost. Aktivity auditu je nutné zaměřit na strategicky důležité oblasti, 

pokud tyto oblasti nejsou zjevné, je možné se inspirovat i u konkurence, kde velké společnosti 

v dnešní době běžně zveřejňují svoji politiku zaměřenou na podnikatelskou etiku a inzerují 

výsledky svých reportů. Avšak etický audit nikdy nemá jednotnou normu, jak tomu bývá  
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u auditu finančního, kde je postup stejný pro všechny komerční společnosti. U etického auditu 

je tomu jinak, je přizpůsoben každé společnosti zvlášť a má možnost se soustředit na 

jednotlivá specifika společnosti. 

 

Důvody pro zpracování etického a sociálního auditu mohou být různé. V podniku dochází 

k restrukturalizaci, ke změně vlastníků či podílníků nebo dochází k zásadním strategickým 

změnám. Tyto změny pak vedou firmu k tomu, aby se zabývala zpětnou vazbou a to v podobě 

auditu. Dalším, a to významným důvodem, může být impuls ze strany odběratelů na 

dodavatelské firmy, aby měly jistotu, že jejich produkty jsou vyráběny tam, kde dochází 

k naplnění etických a sociálních principů. Z toho by se dalo usoudit, že k auditu dochází pod 

tlakem vnějšího prostředí nebo okolností, které nastávají uvnitř firmy, což není ideální, ale 

zatím nevyhnutelné. 

 

2.9.1 Ekonomické důvody pro etické chování firem 

Společným rysem každé společnosti je ekonomika firmy. Níže budou popsány důvody, které 

společnost vedou k realizování sociálního auditu. Tyto výhody lze i konkrétně vyčíslit.  

 snížení transakčních nákladů 

Mezi transakční náklady lze zařadit náklady na vymáhání plnění smluv, smluvní pokuty nebo 

náklady na soudní řízení. Vždy záleží na tom, v jakém oboru firma podniká a jaký vliv na ní 

má podnikatelská etika a vymahatelnost práva, dle toho jsou náklady vysoké. Tyto náklady 

jsou promítány do cen výrobků a tím ovlivňuji postavení společnosti na trhu. 

 posílení loajality zaměstnanců 

Dobré pracovní prostředí je dalším důležitým faktorem. Pokud jsou zaměstnanci  

ve společnosti spokojení a vládne zde příznivé pracovní klima, dosahují tak větší 

sounáležitosti se společností a mohou tak dosahovat i většího výkonu. Je důležité 

zaměstnance informovat o dění ve společnosti. Příznivé sociální klima pomáhá k vytvoření 

pevných a dlouhodobých vztahů se zaměstnanci. Spokojení zaměstnanci vykonávají svou 

práci svědomitě a s vědomím, že jsou pro firmu důležití. 

 zlepšení image firmy 

Pokud společnost navenek působí transparentně a své okolí dostatečné informuje o dění  

ve společnosti, působí více důvěryhodně a je okolím pozitivně vnímána. Díky tomu vzniká 

daleko menší prostor na neetické chování. Toto chování působí dobře na všechny 
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stakeholders. Při stanovování bonity firem se vychází ze schopnosti plnit závazky a vychází 

také z jejich obchodní pověsti. Ověřování bonity je důležité pro omezení rizikovosti 

obchodních a finančních transakcí. Při posuzování bonity je mimo jiné důležitá dostupnost 

informací a jejich transparentnost. Z výše uvedeného plyne, že začlenění etiky do společnosti 

je nezbytné pro úspěch.  

 zvýšení spokojenosti zákazníků 

Společným rysem zákazníkům je zájem o koupi kvalitních produktů od spolehlivých 

dodavatelů s dobrou pověstí. Stejně tak strategie firmy by měla být zaměřena na získání 

spokojených a loajálních zákazníků. Pravidelní zákazníci jsou těmi nejlepšími možnými 

zákazníky, protože firma zná jejich nároky a požadavky. Spokojený zákazník je také zároveň 

nejlepší reklamou pro firmu. Tito zákazníci jen velmi zřídka vyhledávají výrobky 

konkurence. V dnešní době není cena jediným kritériem pro koupi, mnoho zákazníků  

se rozhoduje i dle pověsti společnosti a jejího chování na trhu.  

 zvýšení zájmu a spokojenosti investorů 

 Transparentnost informací a samotná image společnosti je rozhodovacím rysem pro všechny 

stakeholdery a jejich budoucí investice.  

 zlepšení podnikatelského prostředí 

Pro investory, kteří chtějí zhodnocovat své finance, je kvalitní podnikatelské prostředí 

klíčové. Pokud by v daném státě byly jejich investice ohroženy a hrozilo by, že situace je 

nestabilní, investoři by zde nechtěli investovat. Ekonomika země je samozřejmě daná také 

hodnotou investic ve státě. 

 zvýšení zisku 

Firma je efektivní, pokud dosahuje zisku.  Etické chování společnosti přináší důvěryhodnost, 

která je jedním z faktorů dosažení maximalizace zisku. Společnost, která se chová eticky  

a zodpovědně, je schopna dlouhodobě maximalizovat hodnotu pro své majitele i pro své 

okolí.
44
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2.9.2 Cíle sociálního auditu 

Audit by měl sledovat jeden či více z těchto cílů:
45

 

 Kontrola řízení 

Audit zjišťuje jednotné řízení, jednoznačný nebo nejednoznačný výklad pravidel. 

Často diskutovaná otázka se týká standardu, vůči kterému by se měl etický audit 

vymezovat. Nadnárodní společnosti mají k dispozici doporučenou směrnici OECD pro 

Corporate Governance.  

Kvalitní provedení by mělo odhalit také existenci skupin s neformální autoritou  

ve firmě a jejich cíle. Je třeba zdůraznit, že nejenom nadnárodní giganti čelí tlaku  

na udržení vytyčené strategie. Ve složitější situaci se někdy nacházejí firmy střední 

velikosti či úřady, v nichž slouží intriky a účelové vytváření koalic k prosazení 

osobních zájmů, což může vést ke spotřebování většiny energie zaměstnanců. Jejich 

ekonomická situace, úroveň managementu či kultura organizace nenabízejí prostředky 

pro objektivní zjištění situace.  

Bez ohledu na velikost firmy či instituce mohou být nemotivovaní zaměstnanci 

příčinou neuspokojujících ekonomických výkonu. 

 

 Transparentnost pro všechny skupiny „stakeholders“  

Jedná se o skupinu zaměstnanců, zákazníků, managementu, vlastníků, dodavatelů  

a místní komunity, v níž firma provádí svoji podnikatelskou aktivitu. Přesné a včasné 

informace jsou předpokladem dobré, dlouhodobé spolupráce pro tyto skupiny. 

Nejčastěji si na neprůhlednost či nedostatečnou komunikaci stěžují zaměstnanci. Jsou 

v tomto směru zaměstnanci skutečně zanedbaní nebo je to jenom jejich pocit, 

pramenící z ještě hlubších systémových chyb?  

Je v zájmu firem samotných být čitelný nejenom vůči vlastním zaměstnancům, ale 

také vůči komunitě, která je územně, ekonomicky i ekologicky s firmou spojená. 

Dostatečná informovanost a otevřenost prohlubuje pozitivní vazbu mezi jednotlivými 

skupinami a posiluje důvěru a loajalitu vůči firmě. 
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 Analýza sociálního klimatu ve společnosti 

Velikost firmy často nedovoluje managementu vidět konkrétní důsledky svých 

rozhodnutí. Navíc realizace různých opatření či změn se projevuje s určitým časovým 

zpožděním. Etický a sociální audit nabízí managementu v tomto ohledu zpětnou 

vazbu. Současně audit přispívá k motivaci zaměstnanců, neboť o jejich názory  

se vedení zajímá, jsou pro ně důležité. Snižuje také stresové zatížení, protože je možné 

svoje problémy prezentovat legitimní formou, aniž by si zaměstnanci museli připadat 

jako „potížisté“. Vytvoření formálního prostoru pro analýzu vede k ozdravení 

mezilidských vztahů.  

Etický a sociální audit je tedy prostředek, jak mít morální rizika pod dohledem. Muže 

se jednat o zdánlivě malý problém, jako třeba alkohol na pracovišti. Pokud neexistuje 

vyžádaný, formálně akceptovaný a respektovaný systém, který na tento problém se vší 

vážností a důsledky poukáže, může přerůst v závažný problém.  

Rozsáhlejší sociální konflikty mohou způsobit velké společnosti v zemích, které jsou 

kulturně odlišné od vedení společnosti. Tyto konflikty, např. sociální nestabilita, 

agresivní nálady vůči korporacím nebo zemím, ze kterých tyto korporace přicházejí, 

jsou nebezpečné především tím, že nejsou z pozice firmy řešitelné. 

 

2.9.3 Přínosy pro jednotlivé skupiny stakeholders  

Kvalitně provedený audit prospívá všem typům stakeholders:
46

 

Zaměstnanci 

Jsou nedílnou součástí firemní strategie, mají možnost se vyjádřit k otázkám podnikatelské 

etiky. Jejich názor hraje roli, mají možnost se vyjádřit nejrůznějším praktikám, které se ve 

firmě uskutečňují či zavádějí a sám zaměstnanec s nimi nesouhlasí.  Tím, že se zaměstnanec 

cítí být nedílnou součástí strategie, posiluje vztahy mezi lidmi a vede k lepší motivaci. 

Akcionáři a vlastníci firmy 

Etický a sociální audit nabízí akcionářům transparentnost poskytovaných údajů. Dostávají 

zpětnou vazbu, která nevychází od managementu firmy. Pokud je sociální audit proveden 

správně, poukáže na rezervy, které firma má.  
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Management 

Pro tuto skupinu má etický a sociální audit klíčový význam. Analyzuje sociální klima 

společnosti. Lze zjistit rozsah morálních konfliktů ve firmě. Management má obvykle o těchto 

typech problémů rámcový přehled, ale jejich závažnost nemusí odhadovat správně. Buď 

proto, že je z hlediska ekonomických výsledků považuje za nepodstatné, nebo nechce tyto 

problémy řešit. 

Zákazníci  

Zákaznici firem, které prošly sociálním auditem, jsou firmou informováni o její politice  

z hlediska naplňování podnikatelské etiky. Transparentnost znamená pevnější a trvalejší 

vztahy a zákaznickou loajalitu. 

Dodavatelé, místní komunita a orgány státní správy 

Jsou prostřednictvím zprávy informováni o aktivitách firmy. Kromě posílení image přináší 

zpravodajství etického a sociálního auditu jasné poselství, které pomůže eliminovat nečisté 

praktiky ze strany těchto stakeholders. Je pro ně výzvou i závazkem současně. 

 

2.9.4 Strategický význam sociálního auditu 

Mezi strategické rozhodnutí firmy patří také rozhodnutí o tom, zda se bude audit realizovat 

nebo ne. Je to čistě na rozhodnutí managementu, zda bude audit realizovat, žádný zákon 

provedení auditu nenařizuje. V České republice se ukázalo, že ke kontrole tohoto typu 

dochází až na základě tlaku odběratelů. Hlavním motivem je snaha uspět na náročných trzích.  

 

Podnikání na mezinárodních trzích vyžaduje větší kontrolu etických a sociálních kritérií,  

ve většině případů je v zájmu podniků samotných zabývat se otázkou etiky.  Jakékoliv etické 

pochybení může způsobit znatelné poškození image firmy a mít hluboké následky ve vztahu 

mezi podnikem a zákazníkem.  

 

Zatím stále chybí systémový přístup, který by pomáhal vytvořit standardní podmínky  

v byznysu. Významnou podporu v tomto směru představuje aktivita OECD.  

Je pravděpodobné, že v historicky krátké budoucnosti vznikne nadnárodní orgán, který bude 

kontrolovat etické a sociální klima prostřednictvím opakovaného auditu ve firmách. Tento 

princip je zcela běžný např. u farmaceutických firem při dodržování technologických  

a hygienických norem. Jakkoli je zřejmé, že etický a sociální audit čelí ještě řadě 
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nevyřešených problému, zdá se, že jeho výhody značně převažují a v budoucím desetiletí 

snad bude zařazen mezi základní a běžné složky kontroly.
47

 

 

2.10 Kritické zhodnocení teoretických východisek 

V práci jsem zmínila teoretická východiska více autorů, avšak stěžejními v této práci byly 

především díla autora Portera. Hlavním důvodem pro výběr tohoto autora bylo dobré 

propojení s danou tématikou a jeho pohled na marketingové teorie, které jsou pro mou 

diplomovou práci stěžejní. 

 

Konkrétně se jedná o Porterovo definování konkurenčních strategií a pojetí hodnotového 

řetězce, který díky svým činnostem vytváří pro zákazníka hodnotu, založenou na konkurenční 

výhodě, což firmě může posloužit jako prvek k posílení její konkurenceschopnosti. Nemalým 

přínosem je pro mou práci i publikace R. Zicha, ve které komplexně popisuje tvorbu firemní 

úspěchuschopnosti, jejíž je konkurenceschopnost součástí.  

 

Při definování konkurenčního prostoru společnosti se přikláním spíše k definicím užívaným 

převážně autorem Portrem a preferuji výrazy jako je makrookolí a mikrookolí podniku,  

ač autor Zich ve svém obrázku používá spíše pojmy oborové a obecné okolí společnosti. 

K vypracování konceptu posílení konkurenční schopnosti firmy pomocí aplikace sociálního 

auditu je užito základních marketingových modelů vedoucích k rozboru fungování firmy  

a charakteristice okolí a jeho sil, které na podnik nacházející se v něm působí. Níže uvedené 

analýzy marketingového okolí firmy umožní lépe porozumět trhu, na kterém se firma 

pohybuje a rovněž i obecnějšímu okolí podniku a fungování s jeho dodavateli.  
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Představení společnosti Coca Cola a základní principy vztahu s jejími 

partnery 

Společnost The Coca Cola Company je mezinárodní společností zaměřenou na výrobu  

a distribuci nealkoholických nápojů. Sídlo společnosti se nachází v Atlantě ve státě Georgia. 

Společnost působí ve více než 190 státech světa, a toto rozsáhlé působení se dělí mezi  

6 základních teritorií – Euroasie a Afrika, Evropa, Latinská Amerika, Severní Amerika, 

Pacifik a bottlingoví investoři. Společnost disponuje portfoliem více než 3000 výrobků.  

 

Aby společnost dokázala odhalit potřeby zákazníků na tak širokém území, spolupracuje právě 

se zmíněnými bottlingovými partnery, kteří v jednotlivých teritoriích dokážou reagovat na 

potřeby zákazníků. Těchto bottlingových partnerů je více než 300.   

The Coca-Cola Company, která je vlastníkem značek a merchandisingových práv, vyrábí 

základní suroviny pro nealkoholické nápoje a vytváří charakter a marketing jednotlivých 

produktů. Společnost poskytuje jednotlivým výrobním a distribučním organizacím časově  

a územně omezená oprávnění k tomu, aby vyráběly a distribuovaly hotové nealkoholické 

nápoje. V České republice je tímto partnerem společnost Coca-Cola HBC Česká republika, 

patřící do skupiny Coca-Cola Hellenic.
48

 

 

Z koncentrátů, tedy ze surovin určených na výrobu nealkoholických nápojů, které jsou 

dodávány společností The Coca-Cola Company, se v závodech vyrábějí osvěžující 

nealkoholické nápoje, které odpovídají přísným jakostním požadavkům. Tyto nápoje jsou 

distribuovány na přesně vymezené území. V počátečních obdobích prováděly jednotlivé 

výrobní závody na místní úrovni také marketingovou činnost, avšak v 60. letech, kdy  

se prakticky ze dne na den otvíraly v dalších a dalších zemích světa výrobní závody plnící do 

láhví produkty společnosti The Coca-Cola Company se ukázalo, že tato pestrost  

by zanedlouho mohla vést k nepříjemnému zmatku. Proto se společnost rozhodla pro centrální 

řízení individualizace jednotlivých značek a péče o ně, tj. budování značek a uvádění nových 

produktů na trh.
49
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The Coca Cola Company je tedy zodpovědná za výrobu sirupu, koncentrátu a základních bází 

produktu a ty dále distribuuje bottlingovým partnerům, vlastní značku Coca-Cola a rozhoduje 

o kompletním marketingu společnosti, bottlingoví partneři pouze přebírají tato rozhodnutí  

a uplatňují je na svém trhu. V případě, že partneři společnosti chtějí uvést kampaň, soutěž, 

reklamu nebo jakýkoliv jiný způsob propagace na svém trhu, musí nejprve informovat hlavní 

vedení společnosti v Atlantě, kde návrh projde kontrolou a následným schválením nebo 

zamítnutí. Není povoleno jednat bez souhlasu americké společnosti, protože v případě 

porušení podmínek hrozí následná sankce. 

Partneři se věnují distribuci již hotových produktů ke koncovému zákazníkovi. Mezi hlavní 

zákazníky patří restaurace, kulturní zařízení, zábavní parky, stánky a mnoho dalších. Díky 

této silné kooperaci se denně na světě prodá téměř 1,6 miliardy ks výrobků této značky. 

 

3.1.1 Historie společnosti Coca Cola 

Nejslavnější „soft drink“ všech dob se narodil 8. května 1886 v laboratoři Dr. Johna 

Pambertona, který z dlouhé chvíle dostal myšlenku vytvořit nápoj, který osvěží, zlepší krevní 

oběh a navíc dobře chutná. Když byl s vývojem hotov, odnesl džbán inovativního nápoje do 

místní lékárny. Každý návštěvník lékárny si pak mohl přímo na místě koupit sklenici rychlého 

osvěžení za 5 centů.50 

 

Lekárník Pamberton se rozhodl, že svůj nápad zpeněží. V místních novinách „The Atlanta 

Journal“ nechal vytisknout reklamu na celou stranu vyhrazenou pro nápoj „Coca Cola“. Logo 

vytvořil Pambertonův společník Frank Robinson. Logo, které bylo tenkrát v novinách 

uveřejněno, se používá dodnes. Reklama zaznamenala svůj úspěch a čím dál více lidí 

projevilo zájem ochutnat nápoj Coca Cola. Pamberton neměl nikdy možnost dotáhnout 

podobu Coca Coly do balené formy. 

 

V roce 1889 před svou smrtí lékárník prodal autorská práva a tajemství receptury jinému 

lékárníkovi Asa Candlerovi., který společně s dalšími třemi společníky založil roku 1892  

ve státě Georgie, společnost s názvem The Coca-Cola Company, ve zkratce TCCC. Částka, za 

kterou Candler práva odkoupil, byla velmi nízká, činila 2300 amerických dolarů. Tento fakt 

poukazuje na to, že si Pamberton vůbec nebyl vědom, jakou hodnotu jeho vynález má. Za to 

Asa Candler odhalil v Coca Cole velkou obchodní příležitost a začal do této značky 
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investovat a to prostřednictvím reklamy v novinách a plakátech, značka se objevovala na 

nejrůznějších předmětech - na hodinkách, kalendářích, vějířích apod. V roce 1893 nechal 

zaregistrovat ochrannou známku „Coca-Cola“. Touto kampaní se dostal do podvědomí lidí  

a prodej Coca Coly se téměř zdvojnásobil. V této době se nápoj stále prodával jako rozlévaný. 

V roce 1894 v Mississipi Joseph Biedenhan přišel s nápadem stáčet Colu do lahví a začal ji 

prodávat okolním farmářům. Ve velkém se Cola začala stáčet až v roce 1899.  

 

Významným milníkem byl rok 1919, kdy došlo k veřejné emisi akcií a do čela společnosti  

se dostal Robert Winship Woodruff. V čele společnosti působil více než 16 let a jeho cílem 

bylo rozšířit nápoj do celého světa. Prostřednictvím amerických vojáků v druhé světové válce 

se Coca Cola dostala do Evropy, Afriky a Tichomoří. 

 

Po válce pozice společnosti stále sílila, a proto přišli s nápadem rozšířit portfolio produktů na 

značky Fanta a Sprite. V dnešní době portfolio produktů zahrnuje více než 500 různých 

lokálních a mezinárodních značek od sycených nápojů, přes nesycené nápoje, čaje, až po 

energetické nápoje a džusy. 

 

Společnost na trhu působí více než 125 let a v současnosti je největším a nejznámějším 

světovým producentem nápojů rozšířeném po celém světě.51 

 

3.1.2 Poslání, hodnoty a vize společnosti Coca Cola 

Jako velká mezinárodní společnost působící po celém světě si Coca Cola uvědomuje, že pro 

dosažení úspěchu je nezbytné dívat se vpřed a udržet tempo se současnými trendy, které silně 

ovlivňují podnikání v budoucnu, a proto je nutné být připraven na budoucí vývoj. 

 

Mezi hlavní cíle společnosti, které mají zaručit úspěch, patří následující:
52

 

 „To refresh the word“ – Osvěžit svět. 

 „To inspire moment of optimism and happiness“ – Vdechnout okamžikům optimisms 

a štěstí. 

 „To create value and make a diference“ – vytvářet hodnoty a činit rozdíly. 
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Vize společnosti 

Nezbytným zdrojem úspěšného podnikaní jsou lidé, kterým je důležité zabezpečit takové 

pracovní zázemí, aby byli schopni podávat ty nejlepší výkony. Nejen lidské zdroje, ale  

i portfolio společnosti plné kvalitních produktů patří k základním úspěchům společnosti. Další 

vizí je pracovat na úspěšné a propracované síti partnerů tak, aby vytvořili vzájemnou trvalou 

hodnotu. Dodržovat společenskou odpovědnost vůči občanům, maximalizovat profit tak, aby 

docházelo k uspokojení akcionářů. Všechny tyto mise vedou k co největší efektivnosti  

a rozvíjení společnosti. 

 

3.1.3 Vztah společnosti Coca Cola a společnosti XYZ 

Aby se společnost Coca Cola dostala do podvědomí svých zákazníků a dokázala je přimět 

k opakované koupi svých produktů, je nucena aktivně své produkty podporovat nejrůznějšími 

marketingovými kampaněmi. Níže uvádím obrázek, který znázorňuje propojení společnosti 

XYZ se společností Coca Cola. 

 

Obrázek č. 5: Dodavatelský řetězec společnosti Coca Cola 

Pramen: vlastní zpracování 
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V dnešní době, kdy je konkurenční boj mezi společnostmi výrazný, musí společnost přicházet 

s originálními nápady, jak své produkty propagovat. Jak samotná centrála v Atlantě,  

tak jednotliví partneři disponují silným marketingovým oddělením, které je pak v kontaktu 

s externími marketingovými agenturami nejrůznějšího typu, např. eventové agentury pro 

pořádání nejrůznějších akcí, obchodních společnost pro nákup propagačních materiálů nebo 

agentur pro zpracování televizní reklamy.  

Právě jednou z těchto společností je společnost XYZ, která patří do dodavatelského řetězce 

společnosti. Její činnost ve vztahu ke Coca Cole je řízena nejen z mateřské společnosti 

v Atlantě, odkud přichází zadání pro nejrůznější globální tendry v rámci marketingových 

kampaní, které budou realizovány po celém světě stejně, ale poptávky a objednávky chodí  

i od jednotlivých bottlingových partnerů v dané lokalitě. V rámci dodavatelského řetězce 

společnost XYZ nikterak nepůsobí na samotnou výrobu nápojů, ale pouze na jejich propagaci. 

Společnost XYZ jako globální licencovaný dodavatel v řetězci Coca Coly působí nejen na 

koncového zákazníka (distribuuje marketingové předměty), ale také na mezičlánek v podobě 

míst, kde se daný produkt prodává (např. restaurace, zábavní parky, supermarkety apod.). Na 

obrázku je znázorněn i vliv auditorských společností na výrobce produktů se značkou Coca 

Cola, tomuto vztahu se budu více věnovat v jedné z posledních kapitol. 

 

3.2 Charakteristika společnosti XYZ 

Jak jsem již zmínila v kapitole 1.1 Vymezení problému a cíl práce, ve své diplomové práci 

budu respektovat přání společnosti nezveřejňovat název firmy, proto budu v následujícím 

textu zmiňovat pouze společnost XYZ.  

 

3.2.1 Historie společnosti XYZ 

Společnost XYZ byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1997. Majitelem a zároveň 

jednatelem společnosti je jedna osoba, která založením této společnosti s ručením omezeným 

navázala na svou předchozí podnikatelskou činnost, kterou provozovala již od roku 1992. 

 

Společnost začala fungovat jako menší firma s několika zaměstnanci, ale během pár let  

se rychle rozvinula a postupně upevňovala své místo na českém trhu. V současné době 

zaměstnává společnost XYZ s.r.o. kolem 140 zaměstnanců. Již od začátku se zabývala 
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marketingovými službami. Tím, jak se společnost rozrůstala, vznikala samostatná oddělení  

a v roce 2000 byl navýšen základní kapitál na 2 000 000 Kč.  V těchto letech si firma upevnila 

vztahy se svými dvěma největšími odběrateli - Plzeňským prazdrojem s Coca Colou, a stala 

se jedním z jejích licencovaných globálních dodavatelů. Firma postupně pronikala i na jiné 

trhy než byl ten český, nejprve začala působit na Slovensku a poté pokračovala do sousedního 

Rakouska. Obrat firmy vzrostl téměř o 60% a společnost měla možnost přijmout více 

zaměstnanců a zmodernizovat sídlo firmy.  

 

V následujících letech byla založena i výrobní pobočka v Boleradicích a obchodní základna 

v Praze. Společnost pokračovala s rozšiřováním svého působení na další zahraniční trhy  

do Německa, Chorvatska, Velké Británie, států Pobaltí, Polska, Itálie, Švýcarska,  

do Skandinávie a dalších evropských zemí. Získáváním zákazníků v zahraničí se zvyšoval 

obrat firmy a její působení se stalo daleko aktivnější na zahraničních trzích, než na tom 

českém. V období mezi rokem 2006 – 2008 byly založeny pobočky v Číně a to v městech 

Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou a Hangzhou.  

 

Novou divizí společnosti je servisní středisko chladicích zařízení v Blučině s hlavním 

zaměřením na poskytování komplexních služeb v oblasti skladování, údržby a renovace 

širokého portfolia chladírenských zařízení.
53

 

 

Na evropském trhu firma dosáhla všeobecného povědomí a zákazníky je považována  

za spolehlivou, inovativní společnost, která se neustále rozvíjí a působí téměř po celém světě. 

Mimo Evropu začala společnost pronikat i na Blízký východ a africký trh, kde se prvními 

zákazníky stal Egypt a Tunisko. V dnešní době už společnost dováží své zboží i do Nigérie, 

Burundi a Kamerun. Nyní společnost pracuje na navázání vztahů s Austrálií a ráda by svou 

pobočku otevřela i na tomto kontinentě. 

 

3.2.2 Základní údaje o společnosti 

Společnost XYZ je stabilní společnost orientovaná na potřeby zákazníka a individualizaci 

značek. V portfoliu společnosti se zaměřuje jak na standardní, tak i na vysoce 
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individualizované reklamní předměty. Mezi klíčové komodity patří výroba a prodej 

slunečníků, POS, reklamních předmětů a textilu na míru.
54

 

 

Základní údaje o společnosti 

Obrat:  420 mil. CZK 

Počet zaměstnanců: 143 

Počet zákazníků: 440 

Počet položek dodaných 2013: 5.095 ks 

Počet kusů dodaných 2013: 17.519.667  ks 

 

3.2.2.1 Mise a vize společnosti 

Mise
55

 

 Nabízet zákazníkům rychlá marketingová řešení dle jejich přání a potřeb. 

 Chovat se tak, abychom vždy dostáli své dobré pověsti. 

 Silný a zkušený tým spokojených, loajálních a motivovaných zaměstnanců na všech 

úrovních, kde vše, co děláme, má svůj smysl. 

 Obchod s lidskou tváří: chceme maximalizovat zhodnocení vložených prostředků  

a podporovat rozvoj ostatních – zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, partnerů, okolí  

a sociálně prospěšných projektů. 

 Našim úkolem je spojit práci s ochranou životního prostředí  

 

Vize 

Společnost se chce angažovat na evropském trhu a dostat se do podvědomí zákazníků jako 

spolehlivá, inovativní firma a vystupovat jako perspektivní a dravá společnost a podporovat 

inovace, vývoj patentů a budoucí rozvoj společnosti. 

 

Cíle 

Zvýšit kontrolu kvality u produktů nakupovaných v třetích zemích, zajištění certifikace 

výrobků a pravidelné provádění sociálních auditů. Rozšířit své působení na další kontinenty, 

především do Austrálie a zaujmout větší podíl na trhu v afrických zemích. 
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3.2.3 Předmět činnosti 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost XYZ se zabývá marketingovou činností a to především 

prodejem reklamních předmětu. Tyto předměty jsou nejen nakupovány, ale i vyráběny  

a vyvíjeny dle přání zákazníka. Mezi tyto předměty patří světelné i nesvětelné outdoorové 

POS položky
56

 dle specifických potřeb zákazníka. Jedná se o položky jako „A“ stojany, 

plotová pole, světelné reklamy, tabule, cedule a další. Jelikož hlavními zákazníky společnosti 

jsou nápojářské firmy typu Coca Cola, Plzeňský Prazdroj, Heineken, Kofola, Bernard a další. 

Mezi hlavní produkty společnosti patří rovněž výroba položek zaměřených do interiérů barů, 

restaurací a obchodů. Nedílnou součástí portfolia společnost je výroba slunečníků, které jsou 

každoročně distribuovány nejen po celé Evropě, ale i Africe a Asii. Vývoj těchto produktů 

probíhá od grafického návrhu až po výrobu a dodání do cílové destinace přímo k zákazníkovi. 

Protože se velká část výroby realizuje v Číně, firma zde založila svou pobočku XYZ Hong 

Kong Ltd, která dohlíží na realizované výroby. 

 

3.2.4 Organizační uspořádání společnosti XYZ  

Společnost XYZ má několik specializovaných oddělení, které mezi sebou úzce spolupracují. 

Jedním z nich je oddělení obchodu. Cílem obchodníka je maximalizovat zisk společnosti  

a jeho hlavní činnost je zaměřena na uspokojování potřeb zákazníka, pronikání na nové trhy  

a tím získávání nových zákazníků. Obchodník úzce spolupracuje s nákupním oddělením, 

které má za úkol najít ty nejvhodnější dodavatele, vyjednat ty nejlepší ceny a zabývá se také 

sledováním trendů v oblasti nákupu, vyhledáváním nových dodavatelů a vykonává dohled nad 

celou výrobou, což někdy vyžaduje i cestovaní do vzdálených koutů světa. 

  

Důležitým oddělením je oddělení logistiky, které má za úkol přepravu zboží z různých 

vzdálených destinací a za různých přepravních podmínek. Nezbytným oddělení je grafické 

oddělení, které se podílí na navrhování designu nových položek a vytváření grafických dat. 

Grafik spolupracuje jak s oddělením nákupu, tak s oddělením obchodu, konzultuje své návrhy 

a výrobní možnosti, pracuje s 3D digitálním modelováním, vytváří počítačové animace  

a zajišťuje předtiskovou přípravu.  

Specifickým oddělení je oddělení technických projektů, kde probíhá výroba a instalace 

markýz, party stanů a hal. Jedním z nejmladších oddělení ve firmě je středisko pro servis 
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 POS – point of sale, jsou produkty umístěné v místě prodeje nebo v místě, kde vzniká poptávka, mající za cíl 

zvýšení prodeje. 
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chladících zařízení s hlavním zaměřením na poskytování komplexních služeb v oblasti 

skladování, údržby a renovace širokého portfolia chladírenských zařízení – od POS lednic 

přes nápojové automaty, chladírenské boxy až po oblast post-mixů a pre-mixů vyžadující 

tlakovou a sanitační údržbu. Dalšími odděleními důležitými pro fungování společnosti jsou 

finanční oddělení, personální oddělení a sklad. 

 

3.3 Konkurenční prostor společnosti XYZ 

V této kapitole bude analyzováno široké okolí podniku s vymezením vazeb mezi jednotlivými 

vlivy a ohodnocením chování jednotlivých subjektů, které na společnost působí. Analýza 

bude provedena pomocí SLEPT analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a na závěr 

budou představeny konkurenční pravidla, kterým společnost podléhá. 

 

3.3.1 Analýza vlivu makrookolí 

V makrookolí podniku působí faktory, které podnik nemůže přímo ovlivňovat, ale může jejich 

vlivy předvídat a přizpůsobit jim tak strategii podniku. Pro analyzování těchto faktorů jsem 

využila SLEPT analýzu. Jelikož společnost působí na světovém trhu, nelze přesně graficky 

nebo číselně zpracovat jednotlivé veličiny, protože vliv legislativy nebo demografických 

vlivů je specifický pro každý trh, například ve Švýcarsku jsou jiné životní podmínky, než je 

tomu například v Palestině. I přes velké rozdíly mezi smýšlením jednotlivých zákazníků jsem 

se snažila popsat stěžejní faktory, které působí na makrookolí podniku. 

 

Sociální a demografické faktory 

Společnost XYZ je společností obchodující po celém světě, a proto je nutné, aby své působení 

přizpůsobila multikulturnímu prostředí a respektovala zvyky a tradice jednotlivých národů. 

Aby společnost uspěla, musí znát situaci dané země a přizpůsobit tak portfolio svých 

produktů. Ze sociálního hlediska je důležité sledovat preference spotřebitelů, které  

se v průběhu času mění.  

Na obrat společnosti má vliv i ekonomická situace spotřebitelů a to nejen přímých odběratelů 

v podobě mezinárodních značek, ale převážně vliv koncových zákazníků těchto společností. 

Těmi jsou obyčejní lidé, kteří výrobky těchto firem nakupují v nákupních střediscích. Výše 

jejich mezd ovlivní jejich nákupní rozhodovaní a následně tak i postavení společnosti na trhu. 

V tomto případě se na nákupním rozhodování nejvíce projevila ekonomická krize, která 
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zapříčinila, že trh se sycenými nápoji zaznamenal pokles, jelikož se nejedná o produkt 

nezbytný.  

 

Legislativní a právní faktory 

Zákony a různá legislativní opatření vytyčují pravidla, kterými se musí společnost řídit  

a ovlivňují tak její podnikaní. Zákony jsou pro všechny subjekty v dané zemi stejné a jejich 

dodržování je právně vymahatelné. Vzhledem k povaze služeb, na které se společnost 

specializuje, je nezbytné, aby se orientovala v celé řadě zákonů, norem, vyhlášek a také 

speciálních pravidel jednotlivých zemí. Nejen znalost zákonů země, kde společnost působí, 

ale také znalost legislativy v zemích, do kterých je zboží vyváženo. Ač spoustu zákazníků 

společnosti sjednocuje legislativa Evropské unie, jednotlivé státy mohou mít svá vlastní 

opatření, jež je nutné dodržovat. Různým specifikům podléhají trhy, jako je Austrálie nebo 

Afrika, kde je nutná znalost legislativních předpisů pro dovoz zboží do dané země a zboží 

musí být podrobeno řadou kontrol specializovaných kontrolních institucí, jako je například 

společnost SGS.   

 

Konkrétní zákony, kterými se společnost řídí v každodenním režimu, je např. zákon  

o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento zákon upravuje požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

 

Dalším zákonem, který má velký vliv na působení společnosti, je zákon č. 22/1997 Sb.  

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který 

stanovuje technické požadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví 

nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem. 

Upravuje práva a povinnosti osob, které uvádějí výrobky na trh nebo je distribuují, popřípadě 

uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit veřejný zájem. Způsob 

zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických 

norem vyplývá z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropské unie.
57

 

 

Protože společnost XYZ uvádí na trh nejrůznější reklamní předměty, které plní různé funkce 

dle přání zákazníků, dotýká se jí i zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou 
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 http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-22-1997-sb-o-technickych-pozadavcich-na-vyrobky 
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vadou výrobku. Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo  

ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než 

podnikatelským účelům, odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže 

poškozený prokáže vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku 

a škodou. 
58

  

 

V neposlední řadě bych chtěla zmínit zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle 

kterého  je prodejce povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných 

výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. To je důležité zejména pro ty vlastnosti 

produktů, které nejsou zjistitelné na první pohled, ale které mohou mít vliv na použití 

výrobku. Prodávající je dále povinen spotřebitele informovat o způsobu použití a údržby 

výrobku a o případném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití či údržby, jakož  

i o rizicích souvisejících s poskytovanou službou. Jestliže je to pak potřebné s ohledem  

na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto 

informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Nutno 

upozornit, že takovýto návod musí být v českém jazyce (v případě společnosti XYZ i v jazyce 

země, do které je zboží vyváženo). Výše uvedené informační povinnosti se však týkají pouze 

výrobků, u kterých může mít taková informace pro spotřebitele význam. Nevztahují se tedy 

na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.
59

 

 

Ekonomické faktory 

Stav ekonomiky a její budoucí vývoj má velký vliv na působení podniku a jeho rozhodování. 

Mezi významné ekonomické faktory řadíme vývoj HDP, nezaměstnanost, inflaci, vývoj 

úrokové sazby apod. Poptávka po marketingových výrobcích a službách je velmi citlivá  

na ekonomickou situaci dané země. Marketingové produkty hrají významnou roli v podpoře 

prodeje, ale nejsou nezbytným nástrojem. V dnešní době mají i velké mezinárodní společností 

omezené rozpočty na realizaci marketingových kampaní.  

 

Dalším významným faktorem, jež se dotýká chodu společnosti XYZ, je vývoj měnového 

kurzu, a to především kurzu koruny vůči euru (EUR) a koruny vůči americkému dolaru 

(USD). Společnost XYZ disponuje bankovními účty v těchto třech měnách a během 

obchodních transakcí dochází k prolínání těchto měn a to především při nákupu zboží v USD 
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a prodeji zboží v EUR. Bankovní intervence nebo přirozené oslabení či posílení koruny může 

mít vliv na zisk z konkrétní zakázky. Společnost má se svými dodavateli a zákazníky 

nastaveny určité platební podmínky a při realizaci každé zakázky je nutno řešit správné 

profinancování a předvídat možné změny kurzu. 

Graf č. 1: Kurz eura vůči koruně za poslední 3 roky 

 

Pramen: http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-3-roky-emu-euro-eur 

 

 

Graf č 2: Kurz amerického dolaru vůči euru za poslední 3 roky 

 
Pramen: http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-3-roky-euro-eur-dolar-usd 

 

Graf č. 3: Kurz amerického dolaru vůči koruně za poslední 3 roky 

 
Pramen: http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-3-roky-usa-dolar-usd 

 

 

 

Kurzové operace se v analyzované společnosti řeší jak na straně příjmové, tak na straně 

výdajové. Pokud hovoříme o firemním ročním obratu, ten představuje cca 420 mil. Kč, 

http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-3-roky-euro-eur-dolar-usd
http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-3-roky-usa-dolar-usd
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společnost musí pro tento objem ve svém rozpočtu počítat s určitou rezervou a to ve výši až  

4 mil. Kč při extrémních výkyvech a predikcích kolísavého vývoje. V klidnějších letech  

se pak výkyvy pohybují okolo 1,5 mil Kč. 

 

Pro společnost XYZ má zásadní dopad poměr EUR/USD. Pokud se tento kurz zhoršuje, tzn. 

poměr měn se snižuje (např. jsou zakázky, kdy obchod uvažuje společnost s kurzem 1,36  

a reálně je poté transakce provedena v kurzu 1,27), pak nastává problém, protože společnost 

nakupuje v 90% případů v USD a prodává v EUR a společnost XYZ pak tyto zakázky (pokud 

došlo k nesprávné predikci) fixuje. Další variantou pro tento případ je nákup zboží z ciziny  

a prodej tuzemským zákazníkům, kdy společnost inkasuje v CZK, ale pak je zde nutné 

uvažovat, zda je kurz nastaven správně. Další variantou pro omezení těchto rizik je přesvědčit 

zákazníka a inkasovat od něj cizí měnu. Tento rok se společnosti relativně dobře dařilo 

přesvědčit část tuzemských zákazníků a vyřešila tak částečně problém s nedostatkem USD 

(konkrétně u Plzeňského Prazdroje letos společnost fakturuje místo v CZK v USD). Pokud je 

to možné, je ideální celou zakázku nastavit v jedné měně jak na výdajové, tak i na příjmové 

straně. 

 

Politické faktory 

Politické změny a rozhodnutí politiků rovněž ovlivňují působení společnosti na trhu. Politicky 

vyrovnaná situace země je důležitým faktorem pro stabilní postavení společnosti na trhu. 

Opět se nejedná pouze o situaci v zemi, kde má společnost své sídlo, ale především  

o politické situace zemí, kam své zboží společnost dováží. Například nedávná revoluce 

v Egyptě způsobila úbytek obchodů s touto zemí, jelikož bylo v dané době logisticky 

nemožné zabezpečit dodávku zboží do této země. Stejně tak je velmi náročný obchod se státy 

jako je Palestina nebo Izrael, kde je zboží objednané palestinským zákazníkem dováženo 

pouze do přístavu v Izraeli a další logistiku si zákazník zabezpečuje sám. Nejedná se pouze  

o cizokrajné destinace, ale i o evropské země, kde například může dojít ke stávce celníků 

nebo přepravních společností. 

 

Technologické faktory 

Reklamní průmysl je oblast podnikaní, kde je nezbytné sledovat technologický vývoj  

a inovace, kterých je velké množství a mohou pro podnik znamenat nové příležitosti. 

Zanedbání sledování technologických změn může znamenat oslabení společnosti na trhu. 

Jelikož je podnik zaměřen na širokou škálu produktů, jednotlivá oddělení jsou nucena 
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dohlížet na vývoj a trendy ve svých komoditách, jako jsou novinky ve výrobě slunečníků, 

použití nejrůznějších slitin kovů při výrobě venkovních stojanů či možnosti impregnace dřeva 

při výrobě nábytku. Společnost XYZ není výrobním podnikem, musí tedy dohlížet na své 

dodavatele, zda oni sledují současné trendy a jsou schopni nabídnout novinky svým 

zákazníkům. 

 

V oblasti zpracování plastů či kovu probíhá neustálý vývoj a zdokonalování. Zajímavým 

trendem je zpracování materiálu zvaný rPET. rPET (recyklovaný Polyethylenterephtalat) 

pochází z plastu, který již byl použit pro balení, např. plastové lahve. Tento plast je tříděný, 

vyčištěný a transformován tak, aby bylo možné ho znovu použít. Společnost tohoto materiálu 

využívá pro různé textilní produkty nebo chladicí tašky, kde se používá spolu s příměsi 

s ostatními tkaninami. Tímto společnost ukazuje, že není k životnímu prostředí lhostejná  

a udržuje krok se současnými trendy. 

 

Technologický vliv nemá na analyzovanou společnost výrazný dopad, protože se jedná  

o společnost obchodní. Výrobní společnosti pociťují tlak na sledování trendů v technologiích 

daleko vyšší. Přesto musí společnost XYZ sledovat vývoj pravidelně, jedině pak dokáže 

upokojit potřeby svých zákazníků, speciálně těch, kteří pro své výrobky vyžadují 

nejmodernější technologie. 

 

3.3.2 Vyhodnocení analýzy vlivů makrookolí 

Níže uvádím stručný přehled nejvýznamnějších faktorů působící na společnost XYZ, které 

vyplynuly z analýzy vlivů makrookolí. S těmito faktory budu nadále pracovat ve SWOT 

analýze, kde je zařadím mezi možné příležitosti a hrozby a budou patřičně ohodnoceny  

dle váhy vlivu na společnost. 

 

S    

• Respektování kultury, zvyků a tradic na daném trhu 

• Životní úroveň obyvatelstva 

L  

• Dodržování legislativních předpisů Evropské Unie 

• Sledování novel vyhlášek a zákonů 
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E  

• Ekonomická krize 

• Vývoj kurzu EUR/CZK a USD/CZK 

P  

• Politická stabilita země 

T  

• Neustálý vývoj technologií 

• Dohled nad dodavateli a jejich inovacemi 

• Sledování nových materiálů 

 

3.3.3 Analýza vlivu mikrookolí 

Mikrookolí podniku představuje konkurenci, dodavatele a zákazníky. Informace k analýze 

jsem čerpala ze zkušeností, které jsem získala během zaměstnání v společnosti XYZ  

a z rozhovorů se služebně staršími kolegy, vedením společnosti a z dostupných informací  

na internetu o jednotlivých dodavatelích a konkurentech. Na konci této kapitoly vyhodnotím 

zmíněné konkurenční síly dle toho, jak velký význam mají pro společnost a jeho strategické 

rozhodování. Vyhodnocení proběhne pomocí stupnice 0 – 9, přičemž 0 znamená nejmenší  

a 9 největší vliv na podnik. 

 

3.3.3.4 Hlavní konkurenti společnosti XYZ 

Na trhu reklamních předmětů působí velká konkurence na straně nabídky. Společnosti, které 

se zabývají výrobou či prodejem reklamních předmětů, je velmi mnoho a jejich sortiment  

je srovnatelný. Podobnost a zastupitelnost produktů vede ke konkurenčnímu boji o zákazníka, 

proto se každá společnost snaží získat určitou konkurenční výhodu a upřednostnit se tak před 

ostatními konkurenty. Lze říct, že jednoznačně největší roli hraje cenová konkurence. Níže 

uvádím hlavní konkurenty společnosti XYZ a jejich profil.  

 

Dricola 

Dricola je mezinárodní reklamní agentura, která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej 

propagačních materiálů a nabízí kreativní a efektivní řešení s cílem zviditelnit značku svých 

klientů. Společnost působí na trhu od roku 1987 a působí ve více než 20 zemích  

na 4 kontinentech. Ročně společnost vyrobí a dodá více než 20 mil. ks propagačních výrobků. 

Od roku 1989 společnost začala produkci v Asii a od roku 1999 otvírá pobočku se sídlem  

v Hong Kongu, která má na starosti nákup a  řízení kvality.  Další pobočky má v Madridu  
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ve Španělsku a v Mexiku. Hlavní zákaznici společnosti trvají na tom, aby jejich produkty byly 

vyrobeny v souladu se sociálním auditem a respektováním ekologických hodnot. Dricola  

se zavazuje k zajištění dobré pověsti značky. Společnost realizovala více než 150 továrních 

auditů realizovaných nezávislými auditorskými společnostmi. Dricola je od roku 2005 jedním 

z Globálních licencovaných distributorů reklamních předmětů pro společnost The Coca Cola 

Company.  

 

ASL  - Asian sourcing link 

Asian Sourcing Link (ASL) je také mezinárodní společnost, jejíž hlavní činnost se soustředí 

na distribuci propagačních materiálů. Na trhu funguje tato společnost se sídlem v Hong 

Kongu již více než 25 let. Dnes má společnost pobočky po celé Číně a regionální sídlo 

v Evropě, Africe a Americe. Na Dálném východě má společnost více než 5000 výrobních 

závodů, které jsou schopné vyrobit zboží ve velkých objemech a tak dosáhnout příznivých 

cen. Hlavním cílem společnosti je neustále porovnávat ceny s cenami konkurence a prodávat 

za konkurenceschopnou cenu. Tým podpory prodeje je rozdělen podle kategorií produktů  

do pěti hlavních kategorií: textil, elektro, hračky, domácnost a kancelářské potřeby. ASL řídí 

dodavatelský řetězec pro mnohé z předních světových značek, a proto ručí, že jejich výrobky 

jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě a splňují všechny bezpečnostní a etické standardy. 

Společnost má vlastní tým pro řízení kvality., které zabezpečuje testování produktů a dohlíží 

nad realizací sociálních auditů. 

 

Globe Chain 

Společnost byla založena v roce 1971 a vyvinula se z obchodní společnosti SUE Group, pod 

kterou stále patří a která má sídlo v Hong Kongu. V současné době má více než  

80 zaměstnanců v 5 zemích po celém světě. Společnost na trhu působí 40 let a má velké 

zkušenosti s vývojem a prodejem reklamních předmětů. Společnost Globe Chain sídlí  

v Bruselu. 

 

Dromea 

Dromea má své pobočky v Rumunsku a Polsku, ale její původ je v Rumunsku. Stejně jako 

společnost XYZ je licencovaným distributorem reklamních předmětů pro společnost Coca 

Cola pro region Euroasie. Většinu svých výrob realizuje na území Číny, což je společným 

rysem i všech ostatních konkurentů. 
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3.3.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Jelikož společnost XYZ je pouze obchodní firmou, dodavatelé pro ni hrají klíčovou roli  

a právě výběr dodavatelů silně ovlivňuje působení a úspěšnost firmy. Jak jsem již zmínila 

výše, firma disponuje zkušeným nákupním oddělením, které vyhledává nové dodavatele  

a vyjednává nejlepší podmínky jak s novými, tak se stávajícími dodavateli. Vliv těchto 

dodavatelů je velký a závislost pouze na jednom z nich by byla pro společnost velmi riziková. 

Níže uvádím hlavní dodavatele, se kterými se každoročně nejvíce spolupracuje. V tomto 

případě se jedná o klíčové dodavatelé, kteří si diktují podmínky, disponují širokým portfoliem 

výrobků, jejichž ztrátu by bylo velmi obtížné nahradit, protože splňují možnost velkého 

odběru, požadovanou kvalitu a mají sociální audit, který společnosti umožňuje u nich vyrábět 

velké množství produktů pro Coca Colu, která tento audit vyžaduje. U menších dodavatelů, 

které lze lehce nahradit, je pak postavení společnosti zcela odlišné. Dodavatelé mohou 

v některých případech vystupovat i jako přímý konkurent, pokud by byl zákazníkem 

kontaktován napřímo, proto je velmi důležité střežit své zdroje. 

 

Tabulka č. 1: Přehled odběrů v Kč od TOP 5 dodavatelů za rok 2011 - 2013 

TOP 5 dodavatelů 2013 2012 2011 

AVER PROMO Ltd. 37 965 333 43 810 537 71 712 082 

Mediamar Brand Benelux 24 086 870 0 0 

Balsa International Co., Ltd. 10 382 474 6 709 452 5 135 449 

Afrodite Textile Ltd. 10 100 137 7 417 138  0 

OMEGACOMMERCE GROUP Ltd. 6 842 541 132 360 0 

Pramen: Vlastní zpracování z podkladů z nákupního oddělení společnosti XYZ 

 

 

AVER PROMO Ltd, 

Je firma s více než 15tiletou zkušeností v oblasti designu, vývoje a výroby firemních dárků, 

propagačních a reklamních výrobků. Kreativní, nákupní a prodejní týmy se nacházejí v Hong 

Kongském ústředí, zatímco tým kontroly kvality pracují ze základen v Shenzhenu  

a Hangzhou. Pro společnost XYZ funguje jako zprostředkovatel dodavatelů v Číně, firma 

XYZ s touto společností spolupracuje také jako s kontrolním nástrojem pro kvalitu pro 

výrobu realizovanou v Číně a tím pádem není nucena při každé výrobě posílat své 

zaměstnance do vzdálených továren, kontrolu provede společnost AVER PROMO Ltd.  
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MEDIAMAR BRAND Benelux 

Mediamar Group je lídrem na evropském trhu v oblasti reklamy a distribuce reklamních 

předmětů. Společnost byla založena v roce 1989 a skupina pracuje v 3 samostatných tržních 

kanálech a těmi jsou velkoobchod Mediamar Brands, mail-order/internet prodej  Eurogifts  

a kreativní kampaně PromOcean/Prodimpor. Tyto skupiny působí ve více než 50 zemích 

světa s hlavními provozními dceřinými společnostmi v 11 lokalitách a jsou zaměřeny 

především na evropský trh. Tato struktura je jedním z hlavních silných stránek skupiny. 

Mediamar Group má své vlastní nákupní pobočky v Hong Kongu a Šanghaji a další kontrolní 

střediska po celé Číně.  

 

V současné době má obrat cca 175 milionů eur a zaměstnává okolo 500 lidí v Evropě  

a na Dálném východě. Společnost XYZ v tomto případě nejvíce využívá prvně zmíněného 

kanálu a tím je velkoobchod reklamních předmětů Mediamar Brands, který slouží jako rychle 

řešení urgentních poptávek. Díky tomuto velkoskladu je společnost XYZ schopna rychle 

reagovat na přání zákazníka a zajistit tak dodávku v krátkém čase a i při objednání malého 

počtu kusů. Velkoobchod se nachází v Nizozemí a je schopen své katalogové dodávky 

realizovat  

do 3 týdnů a to v jakémkoliv množství, které je momentálně skladem, 

 

BALSA International Co Ltd 

Společnost byla založena v roce 1983 se sídlem na Tchaj-wanu a s továrnami v Shenzhenu. 

Společnost se přes 20 let zabývá výrobou a vývozem tašek, má mnohaleté zkušenosti 

s výrobou různých designů a typů tašek od nákupních, cestovních nebo kosmetických typů 

tašek, batohů, ledvinek nebo kabelek a mnoha dalších podobných výrobků.  Společnost vyrábí 

kabelky a různé typy tašek pro mezinárodní značky jako jsou Paul Frank, Paul and Shark, 

Benetton, Sisley, Mendoza, Fila nebo Carrefour.  

 

Omegacomerce Group Ltd 

Omegacommerce Group je největším výrobcem reklamních textilních výrobků jako jsou 

slunečníky, vlajky či bannery v Evropě. Společnost byla založena v roce 1999 a od roku 2006 

Omegacommerce Group Ltd má svůj vlastní nový výrobní objekt o celkové rozloze více než 

7500 m² a v roce 2009 se společnost rozšiřuje o druhou výrobní základnu ve městě Botevgrad 

o rozloze více než 10 000 m². Společnost je zároveň největším dovozcem značkových 

chladniček, mrazniček, pre-mix a post-mix. Mezi hlavní zákazníky patří výrobci piva, 
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nealkoholických nápojů, kávy a dalších nápojů v Bulharsku a dalších zemí Evropy  

a v poslední době i v Asii. Společnost XZY využívá služeb této společnosti převážně pro 

výrobu slunečníků, potahů na slunečníky, vlajek a bannerů. 

 

Afrodite textile Ltd. 

Afrodite je jednou z největších textilních společností v Pákistánu.  Společnost byla založena  

v roce 1973 a sídlí v Karáčí.  Zaměřuje se především na výrobu froté ručníků a bytového 

textilu do koupelen, kuchyní a ložnic. Firma exportuje své zboží po celém světě a její roční 

obrat je více než 180 milionů amerických dolarů. Mezi zákazníky společnosti patří 

světoznámé značky, jako je Tesco, Ralph Lauren, Zara Home a mnoho dalších. Společnost 

pracuje kromě běžných materiálů i s materiály jako je egyptská bavlna, organický materiál  

či bambusové vlákna. 

 

První dva zmínění dodavatelé lze nazvat tradingovými společnostmi, které samy o sobě 

výrobky nevyrábí, ale hledají menší továrny, které pro ně zadaný produkt vyrobí. Jejich 

velkou výhodou je lokalita, ve které se nachází a znalost místních poskytovatelů služeb. Pro 

společnost XYZ má tato spolupráce dopad na ceny které pak nabízí svým zákazníkům  

a na marži, kterou si tradingové společnosti přidávají na poptávané produkty. Proto se 

společnost XYZ snaží nacházet takové dodavatelé, ke kterým může jít „napřímo“. To sebou 

přináší značný risk, proto si společnost uvědomuje, jaká je síla stávajících partnerů. 

 

3.3.3.6 Vyjednávací síla zákazníků 

Vztah k zákazníkům je jedním z klíčových faktorů pro úspěšné fungování firmy. Představují 

hlavní část příjmů společnosti a podílí se tak na vzniku zisku. Tím je společnost schopna 

dosahovat jednoho ze základních cílů společnosti.  

 

Zákazníky společnosti XYZ můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 Coca Cola 

 Ostatní zákazníci 

 

Jedním z dlouhodobých cílů analyzovaného podniku je snaha udržet stávající zákazníky  

a zvyšovat množství nových zákazníků. Tento cíl se až do letošního roku dařilo naplňovat, jak 

ukazuje následující graf. 
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Graf č. 4: Procentuální rozdělení zákazníků za rok 2009  - 2013 

 

Pramen: Vlastní zpracování z podkladů z obchodního oddělení společnosti XYZ 

Jak je z grafu patrné, zákazníci tvoření společností Coca Cola hrají pro společnost velmi 

významnou roli. Poměr Coca Coly jako zákazníka představuje téměř 60 % a za poslední čtyři 

roky se změnil pouze nepatrně. Z toho vyplývá jejich silná vyjednávací pozice, která  

je způsobena především tím, jaké postavení zaujímá společnost na trhu. Toto vysoké procento 

je dáno tím, že společnost Coca Cola působí po celém světě a není pouze regionálním 

zákazníkem a tím je pro společnost XYZ mnohem jednodušší obsazovat nová teritoria  

na základě referencí od stávajících partnerů Coca Cola v již obsazených teritoriích. 

V některých zemích se vyskytuje až několik bottlerů najednou a většinou také alespoň jedna 

tzv. The Company. Například španělský trh sdružuje 7 bottlerů a The Company sídlící 

v Madridu, což představuje 8 zákazníků Coca Cola v jedné zemi.  

 

Pro společnost XYZ by byla ztráta tak významného zákazníka, jako je Coca Cola, velkou 

hrozbou. Ačkoli je v každé zemi několik na sobě nezávislých producentů této značky a ztráta 

jednoho teritoria neznamená ztrátu všech zákazníků, je nutné brát ohled na to, že na všechny 

bottlery a regionální The company dohlíží a působí mateřská společnost The Coca Cola 

Company sídlící v Atlantě, odkud proudí pokyny k marketingovým kampaním, a proto je 

nutné dodržovat všechny pokyny globálně a starat se o potřeby a přání tohoto zákazníka 

důsledně. 
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Společnost XYZ si tuto hrozbu plně uvědomuje, a proto se v posledních letech začíná 

orientovat i na ostatní zákazníky a získávat jiné významné společnosti s mezinárodní 

působností než je pouze Coca Cola. Každým rokem se procento ostatních zákazníků zvyšuje. 

Mezi ostatní významné zákazníky patří sdružení pivovarů SAB Miller plc., Molson Coors, 

Pivovary Lobkowitz, Unilever a mnoho dalších firem. Ačkoliv se jedná o nadnárodní 

společnosti, společnost XYZ získala tyto zákazníky těchto firem pouze v některých zemích,  

a proto jejich působení zatím není tak významné, jak je tomu u společnosti Coca Cola.  

 

Každý zákazník je pro podnik velmi důležitý, a proto společnost XYZ nehledí pouze  

na konečný zisk, ale realizuje i ty zakázky, které například nejsou tak finančně zajímavé,  

ale mohou otevřít dveře k jiným zakázkám do budoucna. Mnoho potenciálních zákazníků  

se rozhoduje na základě referencí a z toho důvodu je důležité věnovat každé zakázce 

patřičnou pozornost. Společnost XYZ si zakládá na individuálním přístupu k zákazníkům  

a schopnosti reagovat na jejich specifická přání a požadavky. Klade důraz na kvalitu produktů 

a služeb v kombinaci s konkurenceschopnou cenou. Těmito kroky se společnost snaží zajistit 

růst počtu zákazníků do budoucna. Společnost si uvědomuje, že nenabízí produkt na trhu 

nezbytný a z toho důvodu není v pozici, kdy si může zcela diktovat podmínky a ceny.  

Při vysokých cenách by došlo k omezení odběru, v krajním případě k přerušení investic  

do marketingových kampaní. 

 

3.3.3.7 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Trh reklamních předmětů je otevřený a nabízí volný vstup do odvětví, což je důležitý fakt, 

který by žádná společnost neměla podceňovat. Výhodou společnosti XYZ je její dlouholeté 

působení v oboru a tím získané četné reference. Hlavní cílem podniku je udržet si svůj podíl 

na trhu, najít a využít tržní mezeru a rozšiřovat se teritoriálně na další trhy.  

 

Vstup nových konkurentů na trh může vždy znamenat hrozbu pro každý podnik. Nikdy 

nemůžeme předvídat, s čím nově vstupující společnost přijde, jakou zvolí strategii, jaké bude 

mít inovace či ideje, s jakou konkurenční výhodou na trh vstoupí a jaký bude mít úspěch. 

 

Vstup nových konkurentů na trh může ovlivnit několik faktorů – kontakty, zkušenosti, 

kapitálová náročnost, licence, patenty apod. Jak už bylo několikrát zmíněno, cenová 

konkurenceschopnost hraje významnou roli. Společnost XYZ je obchodní společností  
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a ne výrobcem, proto se i tento vztah promítá do konečné ceny výrobku a dodavatelsko-

odběratelské vztahy a dohodnuté podmínky spolupráce jsou pro analyzovaný podnik stěžejní. 

 

Podnětem pro vstup nových konkurentů do odvětví je i atraktivita daného odvětví, podpora 

prodeje a reklama je v dnešní době součástí strategie každé firmy. Jako prevence omezení 

hrozby vstupu nových konkurentů na trh pomáhá podniku jeho délka existence a získané 

reference. Podniky, které mají dobré jméno a jsou na trhu známy jako zavedené, mohou 

získávat výhodnější podmínky od svých dodavatelů. Navíc jim také získané reference  

od zákazníků pomáhají zvýšit konkurenceschopnost oproti podnikům, které se snaží 

proniknout na daný trh. 

 

3.3.3.8 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů na trhu reklamních předmětů je obrovská.  Nabídka reklamních předmětů  

je široká a meze se v tomto oboru fantazii nekladou. Co je většině předmětů společné, je fakt, 

že se kvalitou a cenou příliš neliší vzhledem k výrazné cenové konkurenci panující na trhu. 

Proto je nezbytné přicházet s co největší diferenciací produktů. Je nezbytné nabízet takové 

služby, které předejdou tomu, aby si společnost Coca Cola marketingové předměty vyráběla 

sama a nepotřebovala služby společnosti XYZ.  

 

3.3.4 Hodnocení analýzy vlivu mikrookolí 

Vyhodnocení jednotlivých faktorů, které lze považovat za vlivy na konkurenceschopnost 

podniku, jsem provedla pomocí bodové stupnice 0-9 (0 - nepůsobí na vyjednávací sílu, nese 

sebou minimální míru ohrožení; 9 - má velký význam na vyjednávací sílu, maximální míra 

ohrožení). Vliv mikrookolí finálně shrnu pomocí aritmetického průměru, výsledné hodnoty 

jsou na stupnici 0-9 (9 znamená největší vliv na podnik). Hodnoty byly určeny pomocí 

rozhovorů s vedením společnosti, jak vedení vnímá vliv těchto konkurenčních sil. 

 

Hodnocení konkurence 

• Velký počet podniků působících v oboru - 9 

• Rivalita podniků působících na trhu - 8 

• Nízká diferencovanost nabídky - 7 

Konkurence: 8 
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Hodnocení vyjednávací síly dodavatelů 

• Závislost pouze na jednom dodavateli - 6 

• Význam dodavatelů schopných dodat velké množství - 8 

• Diferencovanost nabízeného zboží - 5 

• Existence sociálního auditu u dodavatele - 9 

• Cenová konkurence - 9 

Vyjednávací síla dodavatelů: 7,4 

 

Hodnocení vyjednávací síly zákazníků 

• Snadný přestup ke konkurenci - 5 

• Konkurenceschopná cena -  9 

• Velký počet podniků působící v oboru - 9 

• Teritoriální rozložení - 6 

• Zaměření pouze na jednoho zákazníka - 9 

• Důležitost každého zákazníka pro podnik - 8 

Vyjednávací síla zákazníků: 7,66 

 

Hodnocení hrozby vstupu nových konkurentů 

• Nízké náklady vstupu do odvětví pro obchodní podnik - 8 

• Reference - 8 

• Atraktivita reklamního prostředí - 7 

• Bariéry vstupu do odvětví -  7 

Hrozba vstupu nových konkurentů: 7,5 

 

Hodnocení hrozby substitutů 

• Snadná zastupitelnost produktů - 8 

• Kvalita a cena substitutů - 7 

• Náklady na přechod k substitutu - 1 

Hrozba substitutů: 5,34 

 

Ze stručného shrnutí vyplývá, že pro analyzovaný podnik je největší hrozbou vyjednávací síla 

zákazníků a to z důvodu klíčového postavení Coca Coly vůči společnosti XYZ. Další hrozbou 

je konkurence, která na trhu působí. Je nutné brát v potaz tyto hrozby a přizpůsobit tomu 

plánování dalších činností společnosti.  
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3.3.5 Konkurenční pravidla 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, konkurenční pravidla vymezují možnosti chování 

daného subjektu na trhu, jaké chování se považuje za přijatelné a jaké ne. Proto se následující 

text bude věnovat faktorům, které mezi tyto pravidla patří, zejména etické normy, zvyklosti  

a předpisy. 

 

Co se týče předpisů a zákonů, tato kapitola se prolíná s obecným okolím společnosti, které 

bylo analyzováno výše a jak již bylo zmíněno, společnost je nucena brát ohled na legislativu 

země, ve které se daný produkt prodává a ne pouze na legislativu země, ve které působí, 

respektovat tyto zákony i místní předpisy. Nutnost poznání konkurenčních pravidel daného 

trhu je nezpochybnitelná.
60

 

 

Vnímání etických norem už je poněkud složitější, protože pohled na etické či neetické 

chování může být na každém trhu vnímáno odlišně, především pokud firma působí v méně 

rozvinutých zemí, kde místní podmínky nemusejí odpovídat západním standardům. Aby tedy 

došlo k respektování etických norem a společnost se mohla chránit před ztrátou dobré pověsti, 

využívá etických a sociálních auditů, které by měly dohlížet na to, zda nedochází 

k porušování zákonů a to především pracovních podmínek v dané zemi.  

 

Není možné po méně rozvinutých zemích vyžadovat stejné pracovní podmínky, jako jsou 

běžné na západě, ale každá země má legislativně vymezen zákoník práce a právě sociální 

audit zaručuje, že ve společnosti dochází k jeho dodržování. Tímto společnost Coca Cola 

chrání svou značku a klade velký důraz na to, aby všichni její dodavatelé dbali na dodržování 

tohoto pravidla. Světem už několikrát oběhly fotografie ukazující malé dětí, které pracují ve 

velmi špatných podmínkách a odvádějící práci, která není příslušná jejich věku, což mělo za 

příčinu pokles prodeje. Lidé se nechtěli ztotožňovat s produktem, který pochází z takových 

podmínek, a proto je pro společnost nezbytné dodržovat tyto pravidla a dbát na to, aby je 

dodržovali i její dodavatelé. Pro dodavatelé je pak toto dodržování pravidel důležité. 

 

Třetí skupina konkurenčních pravidel jsou zvyklosti. Na rozdíl od předpisů však nejsou 

vytvářeny nadřízenými orgány nebo institucemi, ale na jejich vzniku se podílí subjekty na 
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trhu přímo působící - zákazníci, prodávající, či výrobci. Jejich chování vytváří to, co je dříve 

nebo později považováno za samozřejmost a málokdy jde kupujícího nebo prodávajícího 

přesvědčit, že je jiná možnost. Zvyklosti pro společnost XYZ mohou představovat prostor 

prosadit své odlišné chování na trhu a tím využít své strategie konkurenceschopnosti. 

Zvyklosti mohou být v tomto případě porušeny a na trh může být představeno zcela něco 

nového a tím se naskytuje možnost získat výhodu oproti konkurenci. Oproti právním 

předpisům a etickým normám, kde při jejich porušení dochází k sankcím a někdy i fatálnímu 

vlivu na působení společnosti, u zvyklostí tomu tak není, avšak ani zde to není bez rizika. 

Společnosti nehrozí postih ve smyslu penalizací, ale může se stát, že subjekty na trhu nové 

pravidlo chování nepřijmou.  

 

Pro společnost je poznání zvyklostí fakticky nejobtížněji zmapovatelnou oblastí 

konkurenčních pravidel. Na rozdíl od etických a formálních norem jsou zvyklosti 

variabilnější. Etika i samotné předpisy mohou utváření zvyklostí ovlivňovat, ale pouze  

do určité míry.  Individuální chování zákazníků nelze jednoznačně ovlivnit a zvyklosti se tak 

formují převážně samy.
61

 

 

3.5 Analýza hodnotového řetězce 

V následujícím textu budou analyzovány a zhodnoceny primární i podpůrné činnosti, které 

probíhají ve firmě. Analýza hodnotového řetězce popisuje současný stav společnosti. 

3.5.1 Primární činnosti 

Vstupní logistika 

Jako obchodní firma musí společnost XYZ disponovat dostatečnými skladovými prostory, 

aby nakoupené zboží měla kde uskladnit. Dále potřebuje kvalitní logistické zázemí, jež  

ve firmě představuje oddělení logistiky, které je složeno ze čtyř kvalifikovaných dispečerů, 

kteří mají na starost jednotlivá teritoria a starají se o export, import a dopravy realizované 

napřímo bez využití skladu v České republice. Společnost nevlastní žádné z přepravních 

zařízení a využívá vždy externích dopravců. 
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Společnost XYZ disponuje dvěma vlastními sklady. Jeden je umístěn přímo v budově 

společnosti, kde jsou uskladněny katalogové položky a všechny menší realizované výroby  

a druhý sklad se nachází nedaleko od Brna v místě, kde společnost realizuje částečnou 

výrobu. Zde se skladují převážně kostry slunečníků, jednotlivé díly k sestavování markýz  

a další výrobní materiál. V sezónních vytížených obdobích pak společnost využívá i externích 

skladů v okolí Brna. Každé zboží je pečlivě zkontrolováno a to nejen pracovníky skladu, ale  

i obchodníkem a nákupčím, který zakázku realizoval, poté je vše přepočítáno a přijato na 

sklad. 

Operace 

Přestože je společnost XYZ obchodní společností, vlastní také menší výrobní jednotku, která 

se zaměřuje především na kompletaci slunečníků, markýz a okrajově také na potisk 

reklamních předmětů. Tento výrobní závod se nachází v Boleradicích, ovšem tato výroba je 

pouze okrajová. To, že společnost není přímým výrobcem, neznamená, že se nepodílí  

na dalších nezbytných procesech, jako je například kontrola kvality, která je pro společnost  

ve vztahu se svými zákazníky nezbytná. V oddělení nákupu působí proškolení pracovníci, 

kteří dohlíží na testování vyráběných produktů.  Požadavek na testování vychází 

z legislativních předpisů Evropské unie nebo vnitřních předpisů konkrétní země, dále 

z nadstandardních požadavků přicházejících od společnosti Coca Cola. 

Výstupní logistika 

Jak z činnosti obchodní společnosti vyplývá, zboží je ze skladu dál distribuováno  

ke koncovým zákazníkům. Cílem společnosti je minimalizovat skladové zásoby a tím snížit 

výdaje na skladování, proto je vyvíjena snaha, aby zboží bylo ve skladech uchováváno  

co nejkratší možnou dobu, a hned po přijetí na sklad je zboží pokud možno expedováno 

k cílovému zákazníkovi. O vývoz zboží se stará zmíněné oddělení logistiky, které zboží 

vyveze dle Přepravní podmínky
62

 dohodnuté s klientem. Logistik dle této podmínky ví, jaké 

dokumenty jsou potřeba připravit k vývozu zboží a jakou zodpovědnost společnost  

za přepravu nese. Úkolem logistika je zabezpečit co možná nejlevnější a nejrychlejší dopravu 

k zákazníkovi. 
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Marketing a prodej 

Pro každou společnost je důležité se správně prezentovat navenek a co nejefektivněji oslovit 

své zákazníky. Jedním z marketingových nástrojů společnosti jsou webové stránky,  

na kterých zákazník najde spoustu užitečných informací, ať už se jedná o portfolio 

společnosti, kontakty na jednotlivé obchodní zástupce nebo odkazy na internetové obchody, 

přes které se zákazník jedním kliknutím dostane do obchodu a může začít objednávat. 

Společnost XYZ je vlastníkem tří internetových obchodů, které jsou dostupné pouze pro 

zaregistrované zákazníky. Jedním z nich je licencovaný e-shop Coca Cola, dále e-shop Česká 

pojišťovna a e-shop XYZ gifts. Jedná se o speciální nástroje, které společnost zavedla, aby 

byla schopná co nejlépe plnit přání svých zákazníků.  

 

Pokud se budu věnovat společnosti Coca Cola, veškeré marketingové aktivity společnosti 

XYZ mířící ke společnosti Coca Cola nesou speciální pravidla a vyžadují neustálou 

pozornost. Níže uvádím pravidla, kterými je nutné se řídit při nabízení produktů všem 

zákazníkům Coca Cola (jedná se především o Cola Cola Bottlers) a pokud by nebylo jasné, 

zda tento produkt může narušit následující pravidla, je nutné požádat o schválení z centrály 

Coca Cola v Atlantě. 

 

Odpovědný marketing – závazky UNESDA
63

 

Společnost Coca Cola se hlásí k odpovědnému marketingu skrze své členství v evropské 

nápojové asociaci UNESDA a dodržuje následující dobrovolné závazky: 

 neumisťuje v médiích jakoukoli reklamní komunikaci zaměřenou na děti do 12 let 

 varuje se přímého reklamního oslovení dětí, aby přesvědčovala rodiče ke koupi 

firemních výrobků. 

 

Společnost dále prosazuje dobrovolné závazky asociace UNESDA vůči Evropské platformě 

aktivit v oblasti stravy, fyzických aktivit a zdraví. Aby naplnila tyto závazky, rozhodla se od 

počátku roku 2007 dále neprodávat sycené nealkoholické nápoje v českých základních 

školách a nahradit je jiným portfoliem - balenými vodami, džusy, jinými nápoji 

v nízkokalorických variantách apod. v uzavřených baleních, které umožňují kontrolu 

spotřeby. Proces výměny proběhl v roce 2006 ve všech českých základních školách. 
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70 
 

Služby 

Pro úspěšné fungování na trhu si společnost XYZ plně uvědomuje, že spokojenost zákazníků 

je to nejdůležitější. Do služeb, které společnost poskytuje svým zákazníkům, patří prvotřídní 

zákaznický servis. Obchodnicí jsou vždy přátelští a snaží se ochotně vyhovět všem 

požadavkům zákazníků. Pro společnost je důležitá zpětná vazba, kterou se obchodníci snaží 

získat od svých klientů, aby následně docházelo k zlepšování služeb společnosti. Jednou ze 

služeb, kterou společnost poskytuje zákazníkům Coca Cola je tzv. helpdesk, který slouží 

především pro zákazníky nakupující drobné reklamní předměty, které jsou skladem  

a okamžitě k dodání. Zákaznící se na tento helpdesk mohou obrátit s jakýmkoliv problémem, 

který jim na internetovém obchodě vznikl. Hned na úvodní stránce internetového obchodu 

najdou kontakt na email nebo telefonní číslo, na kterém se jim bude věnovat kvalifikovaný 

pracovník. 

Obrázek č. 6: Helpdesk internetového obchodu 

 

Pramen: www. xyz-shop.cz 

 

3.5.2 Podpůrné činnosti 

Opatřování 

Protože se společnost XYZ zabývá z velké části jen obchodní činností, je pro ni klíčový vztah 

s dodavateli, od kterých zboží nakupuje a dále prodává. Nejvýznamnější dodavatele 
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společnosti jsem uvedla v kapitole, která analyzuje mikrookolí podniku. Společnost  

se nemůže spoléhat pouze na tyto hlavní dodavatele, kteří mají možnost diktovat si podmínky, 

ale musí vyhledávat i nové menší dodavatele a těm popřípadě pomáhat tak, aby bylo možno  

u nich realizovat potřebnou výrobu. 

Technologický rozvoj 

Společnost XYZ sama nevyvíjí žádné technologické inovace, pouze jich využívá a vybírá si 

takové dodavatele, kteří technologický pokrok následují a jsou ve své výrobě inovativní. Jen 

tak může analyzovaná společnost udržet krok s dobou a mít stále co nového nabídnout svým 

zákazníkům. Nelze jen sledovat, jestli dodavatelé nové technologie používají, ale případně 

jim i nový postup navrhnout. Technologiemi nejsou myšleny pouze výrobní linky, ale také 

materiál, využití energie či zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Řízení lidských zdrojů 

O zaměstnance společnosti se stará personální oddělení, které má na starost nejen nábor 

nových zaměstnanců, ale i péči o ně. Dle informací z personálního oddělení lze zaměstnance 

firmy rozdělit do dvou skupin - skupinu služebně starších zaměstnanců, kteří ve firmě působí 

více jak čtyři roky a druhou skupinu lidí, kteří jsou ve firmě méně než 2 roky. U skupiny 

zaměstnanců, kteří pracují ve společnosti déle než dva roky, dochází k největší fluktuaci. 

Společnosti se meziročně daří fluktuaci snižovat, ale i tak stále bojuje s více než 20 % 

fluktuací, jak je patrné z grafu, který uvádím níže. 
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Graf č 5.: přehled fluktuace zaměstnanců v letech 2011 - 2013 

 

Pramen: vlastní zpracování dle podkladů z personálního oddělení společnosti 

Při náboru nových zaměstnanců společnost nehledí pouze na dlouholeté zkušenosti v oboru, 

ale dává příležitost i mladým lidem, kteří prokážou obchodního ducha a logické uvažování. 

Personální oddělení plánuje pro zaměstnance nejrůznější akce, ať už to jsou školení pro 

zvýšení kvalifikace zaměstnanců, nebo různé týmové akce, které slouží nejen k stmelení 

týmu, ale i k pobavení zaměstnanců. Během roku společnost pořádá nejrůznější večírky nebo 

posezení pro zaměstnance. 

Infrastruktura firmy 

Majitelem a zároveň jednatelem společnosti je jedna a tatáž osoba. Vedení společnosti  

je kromě majitele sestaveno z dalších pěti ředitelů - ředitele obchodního oddělení, ředitele 

nákupního oddělení, dále působí ve vedení finanční ředitel, personální ředitel a ředitel 

servisního střediska. Jak vyplývá ze sestavy vedení, společnost disponuje obchodním 

oddělení, pod které lze zařadit oddělení marketingu a oddělení logistiky a sklad, nákupní 

oddělení, finanční oddělení, personální oddělení a servisní středisko, samostatně pak působí 

oddělení IT a grafické oddělení. 

Celá společnost pracuje s informačním systémem Microsoft Dynamic NAV. Tento systém  

je propojen napříč celou společností a pracují s ním všechna oddělení.  Veškeré zboží, které je 

přijato či vyskladněno, je zaznamenáno v tomto systému. V systému jsou zavedeny všechny 

faktury a firma pomocí tohoto informačního systému sleduje cash-flow a pracuje s mnoha 
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dalšími nástroji, které tento systém umožňuje.  Tento systém je úzce propojen se systémem 

„Target“ - nástrojem pro komplexní podporu práce nejen v organizačních, personálních  

a mzdových útvarech podniků, ale i pro vrcholový management společnosti.
64

 Target 

a Microsoft Dynamics NAV jsou nástroji k plánování obratů a marže společnosti, každý 

z obchodníků naplánuje roční obrat, který pak schvaluje se svým nadřízeným, plány se pak 

čtvrtletně aktualizují. 

 

3.5.3 Význam hodnoty pro zákazníka 

Nejen samotný produkt a jeho funkce mají pro koncového spotřebitele nebo steakholdery 

společnosti Coca Cola hodnotu, ale i historie a pozadí daného produktu nese svůj určitý 

význam. Právě tyto faktory je nutné zvážit při samotné výrobě produktu. V momentě, kdy 

zákazník zná původ produktu a proces jeho výroby, má větší přehled o tom, co kupuje  

a požitek z koupě je v daném případě vyšší. Stejně tak tomu je u steakholderů, kteří získávají 

větší povědomí o společnosti a zároveň určitou jistotu své případné investice. 

 Finanční hodnota je jasně daná, jedná se o cenu, kterou musí zákazník za daný 

produkt vynaložit. Cenu určuje společnost a při jejím tvoření je nutné vyčíslit všechny 

náklady, které vznikly při produkci předmětu a stanovit optimální marži.  Tato cena 

musí být utvořena tak, aby byl zákazník ochoten daný produkt koupit a utratit tak své 

peníze.  

 Funkční hodnota se vztahuje k tomu, jakým způsobem bude daný předmět 

zákazníkovi sloužit. Jestli daného zákazníka vůbec osloví a pomůže tak společnosti 

dosáhnout toho, že zákazník bude svou koupi opakovat. Jedním z hlavních faktorů je 

kvalita daného produktu. Na to se ve společnosti klade velký důraz. Dalším hlavním 

aspektem je jedinečnost produktu, protože jedině tak společnost dosáhne toho,  

že zákazníka osloví a přinutí ho ke koupi. 

 Individuální hodnota se zaměřuje na zákazníka samotného. Koncový zákazník se 

musí cítit něčím výjimečný, když si daný produkt koupí. Proto společnost XYZ musí 

respektovat všechny podmínky spolupráce se společností Coca Cola, aby nedošlo 

k narušení vnímání této značky a jejího značkového produktu a aby zákazník dal vždy 

přednost Coca Cole před jinými neznačkovými nápoji. Stejně tak tomu bude  

u stakeholderů, kteří musí věřit ve společnost, kterou podporují. 
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 Sociální hodnota se týká převážně image a prestiže společnosti. To, jak je společnost 

vnímána svými zákazníky, je velice důležité. Pokud se společnost prezentuje navenek 

jako sociálně odpovědná společnost, mají zákaznici záruku, že produkty, které kupují, 

pochází ze stabilních podmínek a nedochází při jejich výrobě k porušování lidských 

práv. Pokud by jméno společnosti bylo pošpiněno, může dojít k poklesům prodeje, jak 

se tomu například stalo v momentě, kdy světem oběhly fotografie malého chlapečka, 

který na kolenou šije fotbalový míč s potiskem značky Coca Cola. Od té doby, aby 

společnost zamezila těmto případům, začala striktně dohlížet na to, kde jsou její 

produkty vyráběny a v jakých podmínkách.  

V následujícím obrázku popisuji vliv principů sociálního auditu, kterými se řídí jednotlivé 

subjekty a jejich provázanost. Společnost Coca Cola promítá tyto principy do vztahu ke 

svým dalším dodavatelům, například ve výrobě nápojů. Je v zájmu Coca Coly, aby na 

veřejnost působila pozitivně v rámci dodržování sociálních principů. Dodržováním těchto 

principů pomáhá zlepšovat svůj obraz vůči veřejnosti. Coca Cola tímto zvyšuje svou 

hodnotu pro své stakeholdry, ale i pro samotného zákazníka. Tyto principy jsou 

aplikovány na všechny subjekty, které pro své fungovaní používá. Společnost XYZ se řídí 

těmito principy a dále je aplikuje na své dodavatele, kteří jsou výrobci daných 

marketingových produktů se značkou Coca Cola. 

Obrázek č. 7: Princip vlivu sociálního auditu a tvorba hodnoty pro zákazníka 

Pramen: vlastní zpracování 
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3.6 Analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů společnosti XYZ  

a společnosti Coca Cola 

Společnost XYZ působí na trhu s reklamními předměty a produkty na podporu prodeje, kde 

vládne silný konkurenční boj a rozhodujícími faktory pro získání zakázky jsou kvalita 

výrobku, rychlost reakce na poptávku, plnění termínů a konkurenceschopná cena, které vedou 

ke spokojenosti zákazníka. Aby byla obchodní společnost XYZ schopna nabídnout 

konkurenceschopnou cenu, je pro ni důležitý vhodný výběr dodavatele a vyjednání 

výhodných podmínek. Jako licencovaný distributor reklamních předmětů pro Coca Colu musí 

plnit i její specifické požadavky. 

 

3.6.1 Požadavky a princip spolupráce společnosti Coca Cola se svými partnery 

Společnost Coca Cola spolupracuje s širokou sítí dodavatelů a to nejen dodavatelů surovin 

k výrobě nápojů, ale i při výrobě všech marketingových výrobků, obalů a služeb. Dopad, 

který mají tito dodavatelé, je pro společnost velice významný. Jakékoliv pochybení jednoho 

z dodavatelů může mít velmi vážné důsledky na úspěšnost celé společnosti. Společnost 

pečlivě dohlíží na činnost svých dodavatelů, aby docházelo k plnění jejich standardů. 

Velký důraz při výběru dodavatelů je kladen na ochranu životního prostředí, kdy dodavatelé 

jsou vybíráni i podle toho, jak působí ve svých společnostech na životní prostředí v oblastech 

jako je např. spotřeba energie a ochrana klimatu, tvorba obalů či ochrana vodních zdrojů. 

Velký důraz je kladen zejména na bezpečnost práce a dodržování lidských práv. Dětská práce 

a nucené práce jsou výslovně zakázány, dodavatelé musí plně respektovat svobodu 

sdružování a zajistit svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí. Tyto principy jsou 

nyní zahrnuty do parametrů při výběrových řízeních a jejich dodržování kontroluje nezávislý 

audit.
65

 

 

Vztah společnosti XYZ a společnosti Coca Cola je znázorněn na obrázku č. 5 - Dodavatelský 

řetězec společnosti Coca Cola, kde jsou nastíněny vazby, které společnost Coca Cola má 

s jednotlivými partnery a jaká je jejich úroveň. 
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 http://www.coca-colahellenic.cz/Socialniodpovednost/Prostedtrhu/Spoluprcesdodavateli/ (online) 
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76 
 

3.6.2 Omezený výběr dodavatelů licencovaných produktů 

Stejně jako si společnost Coca Cola klade podmínky kde a za jakých podmínek je zboží 

vyráběno, jsou i určité produkty, které společnost XYZ může nakupovat pouze  

od licencovaných dodavatelů, kteří jsou přímo určeni společností Coca Cola. U těchto 

produktů nemá společnost XYZ jinou možnost než nakoupit zboží u těchto dodavatelů  

za daných podmínek a za nabízenou cenou. Mnohdy tedy dochází k tomu, že zákaznicí 

kontaktují tyto preferované dodavatele napřímo a nevyužívají tak služeb analyzované 

společnosti. Jedná se o níže uvedené produkty a dodavatele. 

Licencované produkty  

•  Šité míče – licencovaní dodavatelé - ADM, Creata, co-brand s Adidasem  

•  Sklo - licencovaní dodavatelé - ARC, PASABAHCE, LIBBEY, Rastal  

•  Produkty ve tvaru Coca Cola lahvičky naplněné tekutinou (vázy, hrnečky, 

sportovní láhve) 

 

3.6.3 Dodavatelé společnosti XYZ  

Při nákupním rozhodování vybírá společnost mezi dvěma typy dodavatelů: 

1. Hlavní dodavatelé – tito dodavatelé byli popsáni v kapitole Vyjednávací síla dodavatelů. 

Jak bylo zmíněno dříve, jejich velká výhoda spočívá v tom, že disponují zdroji na dodání 

většího objemu zboží a to pohotově a zároveň nabízejí široký sortiment výrobků. Díky těmto 

faktorům pak dochází k tomu, že si mohou stanovovat podmínky vztahu se společností XYZ. 

2. Lokální nebo evropští dodavatelé menšího typu – tito dodavatelé mohou pro firmu 

znamenat velký přínos, protože mají zájem i o malé dodávky a záleží jim na budování jejich 

pověsti a obvykle velice pružné komunikují. Proto je pro analyzovanou společnost důležité 

rozvíjet a udržovat vztahy také s těmito typy dodavatelů. 

 

Pokud chce společnost využívat lokálních, evropských a také menších dodavatelů i pro 

výrobky realizované pro společnost Coca Cola, je nezbytné, aby ověřila, zda splňují 

podmínky spolupráce nastavené společností Coca Cola a zvážila případné zajištění splnění 

těchto podmínek.  

  

Aby Coca Cola akceptovala nabízený produkt od svých dodavatelů, musejí tito dodavatelé 

zaručit, že daný produkt pochází od výrobce, kde dochází k plnění standardů na výrobu, 
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dodržování vhodného pracovního prostředí apod. Tímto Coca Cola jako mezinárodní značka 

pečuje o svou pověst a předchází tak nebezpečí, že tato značka bude spojována s porušováním 

základních lidských práv a nedodržovaní zákoníku práce dané země.  

 

Pro zabezpečení původu zboží se značkou Coca Cola je ve výrobních podnicích realizován 

sociální audit Coca Cola, který prověří veškeré výrobní podmínky a legitimitu výrobního 

procesu. Každá výroba realizovaná pro tuto společnost se reportuje a tak Coca Cola získává 

přesnou zpětnou vazbu o původu svých reklamních předmětů. Aby se tedy společnost XYZ 

mohla ucházet o působení jako distributor reklamních předmětů pro Coca Colu, musí dbát na 

dodržování těchto podmínek a hledat takové dodavatele, kteří sociální audit splňují. 

 

Najde-li společnost XYZ potenciálně vhodného a cenově konkurenceschopného dodavatele 

propagačních předmětů, je pro ni víc než výhodné, aby připravila danou společnost na splnění 

podmínek sociálního auditu Coca Cola, aby následně mohla využít služeb této společnosti na 

dodání výrobků splňujících dané požadavky. Díky výběru potenciálních vhodných dodavatelů 

a následné spolupráci na zpracování sociálního auditu společnost XYZ získává konkurenční 

výhodu před ostatními dodavateli, kteří toto know how nemají a touto spoluprací může 

společnost XYZ zefektivnit své procesy. 

 

Z výše uvedených faktů lze konstatovat, že vhodné nastavení spolupráce mezi dodavateli by 

mělo patřit mezi strategické priority, protože zásadně ovlivňují chod společnosti a její 

celkovou hodnotu. 

 

3.7 SWOT analýza 

Správně provedená SWOT analýza, ve které jsou shrnuty všechny klíčové faktory, dokáže 

napomoci k správnému navržení strategických cílů a postupu jejich realizace.
66

 SWOT 

analýzu jsem v této práci využila pro shrnutí předešlých analýz, které jsem zpracovala 

v předcházejících částech mé diplomové práce. V případě mé diplomové práce posloužila 

jako souhrn faktorů vedoucí k posílení konkurenceschopnosti. Podklady jsem čerpala nejen 

z předcházejících analýz, ale i z rozhovorů s vedením společnosti a dostupných informací na 

internetu.  
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K celkovému vyhodnocení SWOT analýzy využiji bodovou stupnici 0-9 bodů (0 – nejmenší 

dopad na podnik, 9 – největší dopad na podnik), pomocí které určím úroveň významu či 

dopadu jednotlivých faktorů na podnik. SWOT analýzu jsem postavila na bodech, které 

považuji za podstatné pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. 

Tabulka č. 2: SWOT analýza podniku 

Silné stránky Body 

Silný nákupní tým vyhledávající kvalitní dodavatele 7 

Dlouhodobá tradice působení na trhu a dostatek referencí 8 

Schopnost připravit dodavatele na sociální audit 9 

Vlastnictví licence globálního dodavatele reklamních předmětu Coca Cola 9 

Slabé stránky  

Stabilní tým zaměstnanců zabývající se aplikací sociálního auditu 7 

Problémy při stanovování konkurenceschopné ceny při splnění všech podmínek 8 

Rychlost reakce na poptávku 6 

Příležitosti  

Nové technologické postupy u nových i stávajících dodavatelů 7 

Pracovní právo v zemích, kam společnost exportuje 5 

Nalézt takové dodavatele, které je možné auditovat a použít pro spolupráci s Coca 

Colou 

7 

Prohloubení znalostí auditu a jeho aplikace umožní výběr z velké škály dodavatelů 9 

Hrozby  

Ekonomická a politická situace na trhu 4 

Změna legislativních norem 5 

Možnost ztráty hlavního zákazníka 9 

Vyjednávací síla Coca Coly jako stěžejního zákazníka. 9 

Silná konkurence v odvětví. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mezi nejvýznamnější silné stránky podniku patří nejen vlastnictví licence globálního 

dodavatele reklamních předmětu pro společnosti Coca Cola, ale i schopnost a znalost 

připravit firmou vybraného dodavatele na sociální audit, který je nezbytný pro výrobky 

vyráběné pro společnost Coca Cola. Tito dodavatelé nemají možnost nebo důvod tento audit 
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realizovat, ale disponují nízkou cenou a kvalitními produkty, proto si je společnost XYZ 

vybrala a pomůže jim s přípravou, aby na sociální audit mohli dosáhnout a mohli se tak stát 

jejich partnerem.  

 

Aby vůbec společnost takové dodavatele našla, musí vlastnit silný nákupní tým, který je další 

předností společnosti XYZ. Neopomenutelnou další významnou silnou stránkou firmy  

je tradice a dlouholeté působení v oboru. Díky zkušenostem, které společnost získala za více 

než dvacet let působení na trhu, měla možnost nasbírat řadu referencí, které jim pomáhají 

pronikat na nové trhy a odkazovat se na již realizované zakázky pro společnosti stejné značky 

působící na jiném trhu.  

 

Již zmíněný sociální audit je úzce provázaný i s příležitostmi firmy, kdy prohlubování znalostí 

aplikace auditu společnosti umožní úspěšné realizování u svých dodavatelů. Společnosti  

se tak otevírají nové dveře u dodavatelů, které se zaměřují na vývoj nových technologií. 

Navázáním spolupráce s těmito dodavateli společnost může dosáhnout silné konkurenční 

výhody před ostatními konkurenty. 

 

Naopak za významnou hrozbou společnosti lze považovat zaměření se na zákazníka jedné 

značky - Coca Coly, přestože to pro společnost znamená řadu zákazníků rozmístěných po 

celém světě, strategie této značky je řízena centrálně společností The Coca Cola Company 

v Atlantě v USA. 

 

Všechny výše zmíněny faktory, které mají vliv na podnik, jsou spolu úzce provázány, už jen 

dlouholetá tradice a úspěšnost nákupního týmu souvisí se schopností vybírat své potenciální 

dodavatele tak, aby firma dosáhla konkurenceschopné ceny a uspokojila potřeby svého 

stěžejního zákazníka. Aby nedošlo ke ztrátě hlavního zákazníka Coca Cola, je nutné 

přizpůsobit se pravidlům, které tento partner žádá, což je velice úzce spojeno s vyhledáváním 

nových dodavatelů, kteří splňují dané požadavky. V případě, že nákupní tým nalezne 

takového dodavatele, který by byl schopný zajistit konkurenceschopnou cenu, ale nedisponuje 

sociálním auditem, je právě na společnosti XYZ, aby ho s existencí sociálního auditu 

seznámila a nabídla mu pomoc s realizací auditu, aby se mohl stát kvalitním dodavatelem 

splňujícím dané podmínky. Hlavním principem je dodržování sociální odpovědnosti, která 

zaručí, že nedojde k ohrožení pověsti firmy. Důkladnou znalostí aplikace sociálního auditu 

společnost XYZ získává výhodu před svými konkurenty. 
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4 Doporučení, návrhy řešení pro společnost XYZ 

Konkurenceschopnost podniku závisí na několika faktorech. Ve své práci jsem se snažila 

popsat vztah, který má analyzovaná společnost XYZ se společností Coca Cola jakožto jejím 

hlavním zákazníkem. Na základě provedených analýz vyplynulo, že spolupráce se společností 

Coca Cola nese specifické požadavky. Aby společnost XYZ udržela své postavení 

licencovaného dodavatele, musí dodržovat tyto podmínky a to lze jedině prostřednictvím 

kvalitních auditovaných dodavatelů. Aby společnost XYZ nebyla závislá pouze na hlavních 

dodavatelích s vysokou vyjednávací silou a mohla získávat i dodavatele další, kteří jsou 

schopni nabídnout konkurenceschopnou cenu, ale nesplňuji všechny nutné požadavky,  

se snaží společnost XYZ pomáhat těmto společnostem s realizací sociálního auditu a získat 

tím možnosti stát se výrobcem produktu s logem Coca Cola.  

 

V této návrhové části mé diplomové práce jsem si vybrala potenciálně úspěšného dodavatele, 

který se společností XYZ již nějakou dobu spolupracuje, ale sociálním auditem momentálně 

nedisponuje. V následujícím textu navrhnu realizaci sociálního auditu pro vybraného 

dodavatele a přípravu na něj. Těmito návrhy a realizací samotného auditu a získáním 

plnohodnotného dodavatele pro společnost XYZ znázorním, jak by společnost mohla posílit 

svou konkurenceschopnost vůči ostatním dodavatelům reklamních předmětů s logem Coca 

Cola. 

 

Tento návrh tedy slouží převážně společnosti XYZ, aby ji utvrdil v tom, co se snaží na své 

dodavatele aplikovat a ukázal, jak je důležité své nynější know-how prohlubovat. Pokud 

společnost XYZ bude následovat tento směr, posílí tak svůj vztah se společnosti Coca Cola  

a bude tak pro ni ještě zajímavějším partnerem. 

 

Potenciálních partnerů (dodavatelů společnosti XYZ), u kterých by byl sociální audit 

potřebný (aby mohli dodávat reklamní předměty s logem Coca Coly pro XYZ), je hned 

několik. Pro svou diplomovou práci jsem zvolila konkrétní jednu firmu EQA. S tímto 

partnerem se již delší dobu vedou jednání o realizaci auditu a její vedení s provedením auditu 

souhlasí. Audit přináší výhody nejen pro společnost XYZ, ale zvyšuje prestiž samotné 

společností EQA. Společnost, na které bude sociální audit představen, si nepřeje být 

zveřejněna, proto pro její název budu používat fiktivní název EQA s.r.o. Tato společnost je 

v mé diplomové práci uvedena pouze jako příklad, u které je možné audit realizovat. Byla 
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zvolena z důvodu dlouhodobé spolupráce, kdy se osvědčila při výrobě pro menší zákazníky  

a nyní ji společnost XYZ chce využívat i pro výrobu pro společnost Coca Cola.  

 

Společnost EQA jsem si vybrala jako příklad pro aplikaci auditu, protože ve svých kapacitách 

výroby je schopna konkurovat dodavatelům z Asie a zároveň nabízí konkurenceschopnou 

cenu. Její předností je kratší lhůta dodání než u asijských partnerů, proto díky nim společnost 

XYZ dokáže vykrýt i takové poptávky, které mají velice krátký termín dodání. Výroba v Asii 

je v daném případě nereálná, protože jen samotný transport zboží trvá více než 1 měsíc. 

Dalším klíčovým faktorem je možnost lepší kontroly výroby, kterou společnost XYZ může 

při výrobě u lokálních dodavatelů osobně provádět a snížit tak vysoké náklady, které jsou 

vynakládány při cestování do Asie právě za účelem kontroly. 

 

V následujících kapitolách popíšu navrhovaný systém realizace auditu, co takovému auditu 

předchází a jaký je jeho průběh. Nebudu se zabývat konkrétní realizací sociálního auditu  

ve jmenované společnosti, pouze navrhnu jeho průběh a možné výsledky. Cílem je znázornění 

problematiky sociálního auditu a následné vydefinování přínosů, které mají dopad na úspěšné 

fungování společnosti XYZ a jejich partnerů. 

 

 4.1 Společnost EQA 

EQA působí na trhu reklamních předmětů již od roku 1992 a je dceřinou společností německé 

firmy EQA KG, která patří k největším výrobcům 3D reklamy v Evropě. Dceřiné společnosti 

se stejným oborem činnosti jsou v rámci Evropy ve Švýcarsku, Francii, Nizozemí a Polsku. 

Podpora importu je realizována z poboček Hong Kong, Shanghai a Ningbo. 

  

Od počátku své činnosti se společnost zabývá výrobou a prodejem reklamních předmětů, 

které rovněž potiskuje dle individuálního přání zákazníka. Firma disponuje moderně 

vybavenou tiskárnou pro reklamní potisk s denní kapacitou 200 000 potisků. Z hlavních 

oborů, ve kterých společnost působí v České republice, byla zmodernizovaná lisovna plastů. 

Firma vlastní kvalitní výrobní zázemí pro produkci široké škály plastových reklamních 

předmětů, autoškrabek, hraček, klíčenek, potravinových dóz, sportovních potřeb, atd.  

Společnost se stále rozrůstá a rozšiřuje své technologické kapacity. V roce 2006 došlo 

k výstavbě nové výrobní haly o výměře 3000 m
2
. Byla rozšířena výroba a zvětšeny skladové 
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prostory na plochu 5700 m
2
 s kapacitou 3000 europalet, což umožňuje flexibilnější reakci 

při expedici zboží. 
67

 

 

4.2 Příprava na audit 

Rozhodne-li se společnost realizovat sociální audit, měla by se na něj pečlivě připravit a může 

využít know-how společnosti XYZ, která tento audit pomáhala realizovat u některých  

ze svých dodavatelů. Odborníci přes kvalitu ve firmě už vědí, na které slabé stránky by se 

společnost měla připravit a předejít tak neúspěchu s případným nesplněním podmínek auditu. 

Společnost přezkoumává jednotlivé auditované oblasti, jako jsou bezpečnost práce, mzdová 

politika firmy, životní prostředí a další. 

 

Dle mého názoru lze společnost EQA považovat za fungující společnost, ze svých zkušeností 

a informací od auditorských společností se domnívám, že v tomto případě bude příprava na 

audit trvat cca 3-4 měsíce, protože se společnost nepotýká s problémy porušujícími 

požadavky na pracovní prostředí. Další čas zabere rezervování termínu kontroly auditora, zde 

společnost musí počítat přibližně s měsíční lhůtou. S odstraněním problému při přípravě na 

audit společnost musí počítat s vícenáklady na odstranění těchto nedostatků a také s náklady 

na odborné prohlídky. Konkrétní částky budou zmíněny v kapitole níže. 

 

4.3 Sociální audit  

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, sociální audit může mít velký vliv na společnost  

a patří mezi strategické rozhodování firmy. Lze říci, že sociální audit zahrnuje 4 základní 

dimenze: zaměstnaneckou politiku, ekonomický rozvoj společnosti, environmentální politiku 

a dobročinnost. Tyto oblasti pokrývají jak zájmy stakeholderů, tak zájmy zaměstnanců. 

Sociální audit má pozitivní význam pro management podniku a společnosti na něj navázané, 

působí tedy nejen na interní prostředí firmy, ale i navenek. Úspěšné plnění auditu má za 

následek zvýšení spokojenosti ze strany zákazníka a v konečném důsledku je maximalizován 

celkový užitek společnosti. 

Není stanoven přesný standard etického auditu. Nadnárodní firmy mohou vycházet ze 

směrnice OECD „Corporate Governance“. Tato směrnice není pro firmy závazná, slouží 

pouze jako doporučení a firmy ji mohou používat jako pomůcku pro zavádění etického 
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chování do firem. Jednotná forma etického auditu není možná také z toho důvodů, že 

jednotlivé firmy jsou individualitami samy o sobě a není možné vytvořit etický audit, který by 

bylo možné implementovat na všechny firmy bez rozdílu. U každé firmy je nutné stanovit si 

důležité oblasti, na které je třeba se zaměřit. Etický audit pak stanoví výsledek, z něhož 

vyplynou následně nápravná opatření a doporučení.
68

  

 

Velké mezinárodní firmy mají vlastní požadavky pro splnění sociálního auditu, jsou 

vyjádřeny např. v sociálním auditu pro MC Donalds, existuje také vlastní sociální audit pro 

Disney atd. V mém případě budu ve společnosti realizovat sociální audit dle požadavků 

společnosti The Coca Cola Company. Sociální audit je prováděn nezávislými auditorskými 

firmami, mezi které patří Intertek, Bureau Veritas, CSCC a další.  

 

4.3.1 Auditorské společnosti s oprávněním provádění sociálního auditu pro společnost 

TCCC 

Níže uvedené společnosti jsou zde zmíněny, protože jsou preferovanými auditorskými 

společnostmi pro Coca Colu. Společnost Coca Cola uznává sociální audit realizovaný pouze 

úzkou skupinou auditorských společností a já jsem si pro účely této diplomové práce vybrala 

dvě níže uvedené. 

Bureau Veritas 

Skupina Bureau Veritas Group pomáhala zákazníkům dodržovat normy a předpisy související 

s jakostí, ochranou zdraví a bezpečností, ochranou životního prostředí a sociální 

zodpovědností. Společnost zajišťuje komplexní řadu služeb zahrnující kontroly, testování, 

audity, certifikaci, klasifikaci lodí a související technickou pomoc, školení a zajišťování 

dodávek z cizích zdrojů. Velké i malé organizace, bez ohledu na to, zda soukromé nebo 

veřejné, se mohou využít podpory této firmy při ochraně svých značek, prostředků  

a podnikání. 
69

 

Intertek 

Intertek působí ve více 100 zemích světa. Pracuje s firmami jak na úrovni lokálních, tak  

i globálních podniků. Kontroluje, aby produkty byly zdravotně nezávadné, splňovaly předpisy 

kvality, bezpečnosti a sociální zodpovědnosti a zároveň byly v souladu s životním prostředím 
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a to prakticky pro jakýkoliv světový trh. Intertek pomáhá získat společnostem konkurenční 

výhodu pomocí spolehlivého testování a certifikací pro rychlejší schválení dle platných 

norem, prostřednictvím rychlého, efektivního vstupu na jakýkoli světový trh. Pomáhá  

se zajištěním kvality skrze celý dodavatelský řetězec, prostřednictvím inovativního vedoucího 

postavení v souladu se standardy sociální odpovědnosti, snížením nákladů a minimalizací 

bezpečnostních a zdravotních rizik a v neposlední řadě s vybudováním důvěryhodné 

značky. 
70

  

 

4.3.2 Aplikace sociálního auditu 

V případě podniku, který uvádím jako příklad v mé diplomové práce, by byl sociální audit 

proveden společností Intertek, která je společností The Coca Cola Company (dále jen TCCC) 

pověřena prováděním sociálních auditů ve firmách spolupracujících se společností TCCC.  

Součástí programu zaměřeného na dodavatele firmy TCCC je celosvětové realizace výše 

uvedeného auditu v partnerských firmách. Smyslem auditu je potvrdit, že ve firmě  

je dodržováno pracovní právo dle Zákoníku práce, ale i další zákony a směrnice související  

s výplatou mezd, dodržováním pracovní doby, přesčasových hodin, dodržováním ochrany  

a bezpečnosti zdraví při práci, ověření sociálního postavení zaměstnanců ve firmě, atd. a zda 

je partnerská firma v souladu s požadavky firmy TCCC.  

Součástí auditu je především: 

- všeobecná diskuse s managementem firmy 

- prohlídka prostor firmy 

- ověření údajů zpracovávaných v personálním a mzdovém oddělení (výplatní pásky, 

pracovní smlouvy, záznam odpracovaných hodin, případně další dokumenty jako pracovní 

řád, přijímací dotazník, atd.). 

- ověření dokumentů souvisejících s ochranou a bezpečností zdraví při práci (analýza 

rizik, kniha pracovních úrazů, požární řád, záznamy o provádění kontrol hasicích přístrojů, 

zápisy Inspektorátu bezpečnosti práce, záznamy o školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a další dokumenty dle Zákoníku práce a Zákona o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci) 
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- ověření dokumentů z oblasti ekologie (nakládání s odpady, kontrola zdrojů znečištění, 

apod.) 

- provedení osobního pohovoru s vybranými zaměstnanci 

- ukončení auditu a shrnutí případných nedostatků  

K optimalizaci průběhu auditu se doporučuje přítomnost osoby, resp. osob obeznámených  

s problematikou bezpečnosti práce, ekologie a také s oblastí personální a mzdovou. 

Celý proces auditu respektuje české zákony a to včetně zákona na ochranu osobních údajů. 

Proto veškeré dokumenty, kterých se to týká, vyžaduje Intertek bez osobních údajů (znovu 

vytištěné bez osobních údajů, s překrytými / začerněnými osobními údaji, příp. odstřiženou 

částí bez osobních údajů). Cílem je úspěšné provedení auditu s minimálním narušením 

pracovního procesu. 

 

4.3.3 Oblasti zahrnuté v sociálním auditu  

 Nucená práce 

 Dětská práce 

 Pracovní doba (včetně přesčasů) 

 Odměna za práci 

 Bezpečnost a zdraví při práci 

 Právo na odbory 

 Zákaz diskriminace 

 Životní prostředí 

 

4.3.4 Průběh auditu 

Audit začíná takzvaným „otevíracím meetingem“ s vedením společnosti. Na této schůzce je 

nezbytná účast odpovědné osoby z vedení firmy, která má na starost audit a dále pak osoby 

odpovědné za oblast personalistiky ve firmě. Neměla by rovněž chybět mzdová účetní a osoba 

obeznámená s problematikou bezpečnosti práce a ekologie. Hlavními tématy v této diskuzi 

jsou počet zaměstnanců, kolik z nich je ve výrobě a na jakých pozicích, dále poměr 

zastoupení mužů a žen. Vedení společnosti by mělo nastínit fungovaní společnosti, přiblížit 

jaké má firma zákazníky, vyjádřit procentuálně zastoupení obratu vzhledem k zákazníkům. 

Dále auditory zajímají fakta jako výpis z Obchodního rejstříku, licence, majetek firmy a další.  
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Je důležité zmínit, že firma provádí pravidelné školení svých zaměstnanců v rámci BOZP a že 

se staví kladně k sociální politice, pořádá akce pro zaměstnance, např. teambuildingové akce, 

vánoční večírek, sportovní akce a podobně. 

 

Auditory zajímá celkové prostředí společnosti a především prohlídka výrobních prostor, kde 

kontrolují označení únikových východů, volné únikové cesty, revize hasicích přístrojů, 

nosnost regálů, použití ochranných pracovních pomůcek, volný přístup k elektrické rozvodné 

skříni, kontrola ventilace a další bezpečnostní opatření. 

 

Následuje kontrola dokumentů, která probíhá formou namátkové kontroly a její délka závisí 

pouze na zadání ze strany auditora. Nedílnou součástí kontroly je i personální a mzdová 

oblast. Auditory zajímá především personální složky zaměstnance, jaký je k nim přístup a kdo 

jimi disponuje. Z dokumentů se kontrolují především pracovní smlouvy (kontrola věku 

zaměstnanců), výplatní pásky (až 2 roky zpětně), záznam odpracovaných hodin/ docházka  

(až 2 roky zpětně), lékařské prohlídky (nástupní i pravidelné), další dokumenty jako pracovní 

řád, přijímací dotazník, atd. Dalšími podstatnými informacemi jsou zprávy o spolupráci  

v sociální oblasti, tedy sponzoring, spolupráce se školami a jinými státními institucemi, např. 

Úřadem práce apod. 

 

Další oblastí podléhající auditu je oblast ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Mezi hlavní 

zásady patří jednoznačná identifikace rizik v pracovním prostředí jako je traumatologický 

plán, evakuační plán, kniha pracovních úrazů, požární řád, záznamy o školení zaměstnanců 

v oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana, revize elektrických 

zařízení/ elektrických spotřebičů, revize hromosvodů, plynového zařízení + tlakové nádoby, 

odborné prohlídky výtahu, klimatizace, apod. 

 

V auditu je rovněž zahrnuta oblast ekologie. V případě zmiňované firmy jde především o to, 

jaké materiály jsou použity, například u barev se auditoři zajímají o to, jak jsou uskladňovány, 

jak se nakládá s odpady (např. jak se likvidují prázdné plechovky od barev, jak se likviduje 

zbylé ředidlo). V neposlední řadě probíhá rovněž kontrola zdrojů znečištění. 

 

Jak již bylo zmíněno, personální politika je nedílnou součástí, proto v rámci auditu probíhají 

pohovory s vybranými zaměstnanci v reprezentativním vzorku (cca 25% z celkového 
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množství). V daném případě by měly rozhovory trvat cca 10-15 min a měly by na něm zaznít 

zejména následující otázky: 

 

 Jste v práci spokojený? Jak se Vám komunikuje s nadřízeným? 

 Byl jste proškolen na BOZP a PO? Kdy to bylo naposled? 

 Jak často a kdy máte přestávky na svačinu/ oběd? 

 Jste si vědomý nějakého problému týkající se životního prostředí? 

 Absolvoval jste protipožární cvičení a evakuační plán? 

 Dostáváte od zaměstnavatele na práci ochranné pomůcky? 

 Máte adekvátní počet dostupných a čistých WC?  

 Máte přístup k pitné vodě? 

 Používáte elektronickou kartu na příchod a odchod ? 

 Jak často dostáváte výplatu? A jak?  

 Je možné o pracovních problémech mluvit s nadřízeným?  

 

Celý audit je ukončen za účasti vedení společnosti, auditoři shrnou případné nedostatky  

a vydají závěrečnou zprávu. Celý proces auditu respektuje české zákony, a to včetně zákona 

na ochranu osobních údajů. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány bez osobních údajů 

(začernění/ překrytí/ odstřižení osobních údajů), fotodokumentace (nefotí se lidi ani 

technologie; fotí se celkový pohled na provozovnu, únikové cesty, únikové východy a další). 

 

4.3.5 Výsledky auditu 

Výsledky auditu se rozlišují do 4 barevných kategorií – červený, zelený, žlutý a oranžový 

v závislosti na počtu získaných bodů. Tyto barevně označené výsledky se dělí na dvě 

kategorie, výsledky pro TCCC akceptovatelné – zelený a žlutý a výsledky pro TCCC 

neakceptovatelné – oranžový a červený. 

ČERVENÝ (28 a více bodů) 

Znamená hrubé nevyhovění požadavků auditu. V tomto případě má výrobní zařízení 6 měsíců 

na to, aby napravilo všechny nedostatky, které byly objeveny. Po třech měsících se auditorská 

společnost znovu vrátí do společnosti a audit se provede znovu. V zařízeních, kde bylo 

využíváno „dětské pracovní síly“, nucených prací, zneužívání nebo pracovních podmínek 

ohrožujících zdraví, může dojít k okamžitému odebrání licence. 
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ORANŽOVÝ (8 – 27 bodů) 

Vyjadřuje nesplnění požadavků auditu. V tomto případě má výrobní zařízení 3 měsíce na to, 

aby napravilo všechny nedostatky, které byly objeveny. Po třech měsících se auditorská 

společnost znovu vrátí do společnosti a audit se provede znovu. 

ŽLUTÝ (1 až 7 bodů) 

V případě, že auditoři ve společnosti našli jen malé nesrovnalosti. Společnost může nadále 

pokračovat ve výrobním procesu pro TCCC. Do 90 dní od obdržení výsledku musí společnost 

drobné nesrovnalosti napravit a potvrzené doklady poslat do auditorské společnosti. V tomto 

případě je audit platný opět 1 až 3 roky. 

ZELENÝ (0 bodů) 

Ukazuje, že požadavky auditu byly zcela splněny. V tomto případě má audit platnost  

1 až 3 roky, než dojde k dalšímu prověření.  

 

4.3.6 Délka auditu 

Délka auditu závisí na velikosti společnosti. Pokud budeme uvažovat společnost s více než  

50 zaměstnanci, můžeme počítat s tím, že audit zabere minimálně 3 dny, pokud se auditu 

budou účastnit alespoň 2 auditoři, 4 a více dnů v případě, že bude přítomen pouze jeden 

auditor. 

 

4.3.7 Cena auditu 

Cena opět závisí na velikosti firmy a na volbě auditorské společnosti. Cena auditu zpracovaná 

společností Intertek v případě uvedené společnosti bude od 750 USD/ manday  (člověkoden = 

sazba za jeden den auditorské práce) + cestovní náklady + příslušné DPH. Pro porovnání 

uvádím níže i ceny dalších auditorských společností pro porovnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Tabulka č. 3: Ceník auditu společnosti CCCS 

Služba Zahrnuto 
Poplatek za 

společnost/návštěva 

Jednorázová návštěva 

 Předauditový balíček 

 Jednorázová návštěva 

 Cestovní výdaje 

1400 USD 

Re-audit 
 Re-audit 

 Cestovní náklady 
1100 USD 

Následná kontrola 
 Následná kontrola 

 Cestovní náklady 
700 USD 

Pramen: vlastní zpracování z interních dokladů společnosti XYZ 

V případě, že nedojde ke splnění požadavků auditu a společnost si zažádá o re-audit, zaplatí 

za návštěvu auditora dalších 1100 USD. Pokud proběhne ve společnosti re-audit, je nutná  

i následná kontrola. Náklady na následnou kontrolu jsem uvedla v tabulce výše. V případě 

splnění podmínek je audit platný až 3 roky. Zrušení auditu musí být nahlášeno písemně 

minimálně 48 hodin před dnem auditu. Pokud se tak nestane, poplatek za zrušení bude 

účtován ve výši 500 USD. 

 

4.4 Zhodnocení navrhovaných opatření a předpoklady jejich realizace 

V předešlých kapitolách bylo popsáno, jak samotný audit probíhá. Zkoumané oblasti 

umožňují dodavateli vystupovat na trhu jako společnost, která se prezentuje jako sociálně 

odpovědná. Dbá na environmentální prostředí a stará se o své zaměstnance, proto se nemůže 

stát, že spolupráce s ní může být pro ostatní partnery riskantní. Toto tvrzení je klíčem 

spolupráce s mezinárodní společností Coca Cola, jak již bylo výše uvedeno, společnost působí 

po celém světě, a proto je každým dnem pod dohledem všech svých zákazníků a jakékoliv 

pochybení by mohlo znamenat velké ztráty. Proto si tedy Coca Cola pečlivě vybírá své 

partnery.  Společnost XYZ je již řadu let dodavatelem společnosti Coca Cola, pro Coca Colu 

je jedním z řady dodavatelů marketingových produktů, ale Coca Cola samotná je pro 

společnost XYZ klíčovým zákazníkem, proto snaha udržet si tento vztah je u ní na prvním 

místě. 

 

Jedním z hlavních pravidel, které společnost XYZ musí ve vztahu k Coca Cole dodržovat,  

je dodávat pobočkám Coca Coly po celém světě výrobky z auditovaných továren. Cílem je 
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zabránit tomu, aby byla poškozena pověst společnosti například tím, že jejich výrobky 

pochází z dílny, kde pracují děti nebo je zde se zaměstnanci špatně zacházeno.  

 

Shrnutím všech analýz v této práci se potvrdilo tvrzení, že aplikace sociálního auditu  

na subdodavatele společnosti XYZ je klíčová pro udržení vztahu s jejím klíčovým 

zákazníkem - společností Coca Cola, pro kterou je nepřípustné využívat pro své globální 

kampaně produkty z neauditovaných továren. Pokud chce společnost XYZ zachovat svou 

pozici licencovaného globálního dodavatele společnosti Coca Cola, musí toto pravidlo 

respektovat a následovat. 

 

Následující kroky společnosti XYZ by měly vést ke zkvalitnění zdrojů a to především 

prostřednictvím posily v nákupním týmu, který je klíčový pro vyhledávání nových 

dodavatelů. Společnost XYZ se již delší dobu potýká s problémem fluktuace na pozici 

referent kvality nákupu. Člověk na této pozici se zabývá certifikací vyráběných produktů  

a realizování auditů ve vybraných firmách, komunikací s úřady, výzkumnými ústavy  

a auditorskými společnostmi. Na této pozici se během posledního roku vystřídali již dva 

zaměstnanci a je velmi obtížné najít kvalitního člověka, který by tento nápor v komunikaci  

se zahraničními institucemi vydržel.  

 

Mé doporučení pro společnost je nalézt vhodného člověka a zainvestovat do této pozice, 

popřípadě ji časem rozšířit minimálně o jedno další místo. Náklady na vytvoření dalšího 

pracovního místa mohou být vykompenzovány zakázkami, které společnost může získat při 

dosažení nižších cen, než nabízí konkurence a zároveň nabídkou kvalitních služeb. 

 

Dalším krokem, jak posílit know-how společnosti v oblasti sociálního auditu, je zaměření  

se na přípravu firem na audit, umění odhalit všech slabých stránek společnosti ještě před tím, 

než k samotnému auditu dojde, případné slabé stránky napravit a pokusit se tak o hladký 

průběh kontroly. To lze učinit vydefinováním principů podobných sociálnímu auditu dle 

požadavků TCCC pod názvem sociální audit dle požadavků XYZ, aplikováním tohoto auditu  

na společnost, která má být auditovaná a tím odhalit případné nedostatky ještě před zahájením 

auditu s auditorskou společností. Následný audit již s přítomností auditorských společností by 

měl proběhnout v pořádku. Tento postup vyžaduje kvalitní tým lidí, kteří disponují 

informacemi a zkušenostmi s prováděním auditu. 
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4.4.1 Harmonogram realizace 

Po dokončení bude tato práce prezentována na vedení firmy a spolu s ní i veškeré návrhy, 

které z této práce vzešly. V průběhu vzniku práce jsem se aktivně podílela na jednání  

se společností EQA o možnosti realizace auditu. Tento audit by měl proběhnout na jaře roku 

2015. Dle výše uvedených informací se bude společnost připravovat cca 3 měsíce. Pokud 

firemní odborníci usoudí, že je společnost připravena, přizve se auditorská společnost, která 

má na vyslání auditora další měsíc. Samotný audit by pak měl proběhnout během 2 dnů. 

Půjde-li tedy vše podle zmíněného plánu, společnost by mohla splnit audit v srpnu roku 2015. 

Avšak všechny náklady a časový harmonogram musí být ještě jednou přezkoumány a bude 

vyžadováno schválení všech zúčastněných stran. 

 

Předpokládaný harmonogram realizace audit: 

 První rozhodnutí o realizaci auditu: březen 2015 

 Zahájení přípravy na audit: duben - červen 2015 

 Sjednání termínu auditu s auditorskou společností: červen - srpen 2015 

 Realizace samotného sociálního auditu: srpen 2015 

 V případě splnění auditu přesměrování výroby pro Coca Colu do vybrané společnosti: 

září 2015 

 Setkání se s vedením společnosti a zhodnocení přínosů: prosinec 2015 

 

4.4.2 Přínosy pro společnost XYZ spojené s realizací sociálního auditu pro potenciální 

dodavatele 

Hlavním přínosem pro společnost je upevnění svého postavení vůči společnosti Coca Cola. 

Díky aplikaci sociálního auditu na své dodavatele společnost XYZ dodává Coca Cole takové 

produkty, které odpovídají jejímu sociálně odpovědnému přístupu a stává se tak pro Coca 

Colu ještě zajímavějším partnerem. XYZ svým know-how získává náskok před svými 

konkurenty, kteří nedisponují dostatečnými zkušenostmi. Čím více zakázek společnost XYZ 

získá od svého stěžejního zákazníka, tím větší zisk bude schopná generovat. S většími příjmy 

vznikne prostor na další investice a rozšiřovaní stávajícího týmu.  

Pokud bude společnost schopná vytvořit stabilní tým lidí zabývající se touto problematikou, 

může získat daleko vetší časový prostor na vyhledávání nových dodavatelů, které může 

kontaktovat napřímo a připravit je na to, aby byli schopni vyrábět produkty dle předepsaných 

pravidel pro tak náročného zákazníka jako je Coca Cola. Ve chvíli, kdy společnost Coca Cola 
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nabere jistoty, že spolupráce se společností XYZ splňuje všechna stanovená pravidla, nevidím 

důvod, aby Coca Cola neupřednostňovala společnost XYZ před společnostmi, které 

nedokážou udržet tempo se stále náročnějšími pravidly spolupráce.  

Dalším přínosem je i renomé společnosti, která je schopná dokázat původ svého zboží 

z auditovaných továren, jelikož podobné požadavky mají další světoznámé společnosti, které 

se XYZ snaží oslovit nebo si u nich postupně buduje pozici stálého dodavatele. Těmito 

společnosti je například Unilever, který působí na většině světových trhů. Jak již bylo 

popsáno výše, původ výrobku a jeho historie jsou čím dál více okolím sledovány a stávají se 

velmi důležitými. 

 

4.4.3 Rizika pro společnost XYZ spojená s realizací sociálního auditu pro potenciální 

dodavatele 

Riziko, které společnosti XYZ hrozí v případě rozhodnutí se pro aplikaci sociálního auditu na 

vybraného dodavatele je takové, že dodavatel, který byl společností vybrán pro realizování 

zakázky, auditem neprojde. Jelikož dodavatelé bývají z velké většiny vybírání pro konkrétní 

zakázky, už na začátku při první poptávce se s realizací auditu počítá. Náklady na audit jsou 

tedy rozpočítány v ceně produktu a s touto cenovou nabídkou pak společnost XYZ přistupuje 

ke svému zákazníkovi společnosti Coca Cola. Pokud by vybraný dodavatel auditem neprošel, 

společnost XYZ by čelila potížím s re-auditem, což by bylo spojeno se zvýšením nákladů, ale 

i prodloužením dodací lhůty. V nejhorším možném případě je nutné vyhledat nového 

auditovaného dodavatele a akceptovat jím nabízené ceny. Tím může dojít k vysoké ztrátě 

v dané zakázce pro XYZ a také mohou hrozit postihy ze strany zákazníka za nedodržení 

stanovených lhůt. Společnost by tento fakt měla zvážit již na začátku v konkrétní kalkulaci  

a počítat s rezervou na případné problémy.  

 

Společnost by se také měla tato rizika snažit minimalizovat. Nejlepší způsob k minimalizaci 

rizik je v tomto případě vyhledání takového dodavatele, který již jednou v minulosti auditem 

prošel nebo vlastní audit jiné mezinárodní společnosti, např. Disney audit apod. V tom 

případě by společnost měla alespoň minimální jistotu v tom, že společnost je v pořádku 

z hlediska sociálních a etických aspektů a s obnovou, případně splněním auditu dle požadavku 

TCCC, by neměla mít problém. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo najít faktory, které povedou k posílení 

konkurenceschopnosti společnosti XYZ ve vztahu ke svému hlavnímu zákazníkovi, 

společnosti Coca Cola. 

 

Úvodní část práce byla věnována teoretickým východiskům dané problematiky, byly 

představeny teorie hodnotového řetězce, strategického řízení, konkurence a její typologie, 

teorie konkurenčního prostředí a metod sloužících k analýze společnosti. Byly objasněny 

principy dodavatelsko-odběratelských vztahů, na jejichž základě byly definovány postupy  

na zlepšení těchto vztahů. 

 

V praktické části byla představena jak analyzovaná společnost, tak společnost Coca Cola, 

která v tomto případě představuje hlavního zákazníka. Byly popsány základní údaje obou 

společností a znázorněn princip jejich spolupráce. Prostřednictvím několika analýz bylo 

zmapováno jak obecné okolí společnosti, tak interní prostředí firmy, kde byl posuzován trh, 

na kterém působí, skupina zákazníku, která je pro firmu významná a konkurence, která  

ji ohrožuje.  

 

Na základě těchto jednotlivých analýz byla sestavena SWOT analýza, která shrnula silné  

a slabé stránky společnosti, její příležitosti a hrozby. Mezi klíčové silné stránky podniku patří 

nejen vlastnictví licence globálního dodavatele reklamních předmětu pro společnosti Coca 

Cola, ale i schopnost a znalost připravit firmou vybraného dodavatele na sociální audit, který 

je nezbytný pro výrobky vyráběné pro společnost Coca Cola. Tito dodavatelé nemají možnost 

nebo důvod tento audit realizovat, ale disponují nízkou cenou a kvalitními produkty, proto si 

je společnost XYZ vybrala a pomůže jim s přípravou, aby na sociální audit mohli dosáhnout  

a mohli se tak stát jejich partnerem. Aby společnost takové dodavatele vůbec našla, musí 

disponovat silným nákupním týmem, který je další předností společnosti XYZ. V neposlední 

řadě je další významnou silnou stránkou tradice firmy a dlouholeté působení v oboru. 

 

Na základě poznatků, které vyplynuly ze všech realizovaných analýz, lze konstatovat,  

že právě sociální audit je jedním z klíčových faktorů pro posílení konkurenceschopnosti 

společnosti XYZ. Coca Cola na celém světě využívá řady dodavatelů pro výrobu jejich 

propagačních materiálů, ale čím dál víc klade důraz na sociální odpovědnost a image firmy, 
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kdy ne všichni dodavatelé jsou schopni plnit tyto principy spolupráce, a proto je nezbytné, 

aby společnost XYZ tyto principy striktně dodržovala a udržela s tím tak svou konkurenční 

výhodu oproti ostatním konkurentům, kteří toto know-how nemají. Strategie společnosti  

by se měla otázce sociálních auditů věnovat i nadále a prohlubovat v ní své znalosti. Stejně 

jako se nákupní oddělení snaží vyhledávat nové dodavatele, tak by oddělení kvality, které  

má na starost zabezpečení průběhu auditu, mělo prohlubovat své znalosti a napomáhat co 

nejvíce budoucím partnerům připravit jejich prostředí tak, aby požadavky auditu splnily. 
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Slovník cizích pojmů 

Bottlingoví partneři – jsou společnosti, které nakupuji od společnosti TCCC koncentráty, 

nápojové báze a sirupy a poté je plní do lahví. Vlastní práva prodávat produkty pod značkou 

Coca Cola a zároveň jsou zodpovědní za marketingové aktivity podporující prodej této 

značky. Produkty nadále distribuují do prodejních sítí, které pak prodávají výrobky pro 

spotřebitele. 

Event agentura - je agentura, která má na starost upoutat pozornost a získat 

zájem potencionálního zákazníka, avšak nikoliv běžnými akcemi, ale uspořádáním události, 

která přinese nevšední zážitek. 

Manday – „člověkoden“, je náklad, který je nutno vynaložit za člověka za den. 

Merchandising - soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního 

řetězce s cílem zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas  

a za správnou cenu. Souhrn činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem 

zlepšit všeobecnou vizualitu v místech vystavení.
71

 

Outdoor produkty – produkty určené pro venkovní použití. 

POS materiál – „Point of sale“ materiál, představují reklamní materiály a produkty využívané 

v místě prodeje (prodejny, supermarkety, provozovny služeb, atd.) pro propagaci konkrétního 

výrobku či určitého druhu sortimentu. POS/POP materiály jsou součástí sales promotion 

zaměřujícího se na upoutávání pozornosti a ovlivňování nákupního chování potenciálního 

zákazníka pomocí nástrojů, které zajišťují přímý kontakt zákazníka s produktem. POP/ POS 

komunikace představuje nejvýznamnější spouštěč impulzivního nákupního chování 

spotřebitelů.
72

 

  

                                                           
71

 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=merchandising 
72

 BOČEK, Martin. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. 1. vyd. 

Praha: Grada, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-2840-7. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788024728407
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Přílohy 

Příloha 1: Seznam dokumentů k SOCIÁLNÍMU AUDITU - podrobné informace 

 

Seznam dokumentů k SOCIÁLNÍMU AUDITU - 
podrobné informace  

      

 Název 

firmy 

    

 Adresa sídla /ulice, město, PSČ/    

 Adresa výroby/ ulice, město, PSČ/    

      

 Vedení firmy/ jednatel    

 Osoba zodpovídající za audit    

 Osoba zodpovídající za personální oblast    

 Osoba zodpovídající za mzdovou oblast    

 Osoba zodpovídající za BOZP & PO    

 Osoba zodpovídající za techniku, životní prostředí   

      

  DOKUMENTY OBECNÉHO 

CHARAKTERU 

TERMÍN SPLNĚNO 

(ANO/NE) 

POZNÁMKA 

  Výpis z OR     

  Firemní prezentace MP    

  Firemní struktura MP    

  Výpis z katastru nemovitostí    

      

  PERSONÁLNÍ OBLAST TERMÍN SPLNĚNO 

(ANO/NE) 

POZNÁMKA 

  Pracovní řád firmy    

  Jak probíhá přijímací řízení  
(např. přijímací dotazník) 

  Pracovní smlouvy (správná týdenní  
pracovní doba - 40 h/ týden, podpis,  
dodržení minimální mzdy, ...) 

  Směrnice - pracovní doba    

  Smlouva o poskytování závodní preventivní 
 lékařské péče 

  Lékařské prohlídky - nástupní    

  Lékařské prohlídky - periodické    

  Zpráva o výsledku kontroly ze zdravotní  
pojišťovny  

  Zpráva o výsledku kontroly ze správy  
sociálního zabezpečení (kontrola  
pojistného, provádění nemocenského 
 pojištění a plnění úkolů v důchodovém  
pojištění) 

      

      

      

  MZDOVÁ OBLAST TERMÍN SPLNĚNO POZNÁMKA 
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(ANO/NE) 

  Docházka zaměstnanců (správně  
přestávky po 4h, výpis přesčasů,  
návštěvy lékaře) 

  Mzdové listy/ výplatní pásky zaměstnanců  

      

  Výpomoc brigádníků - mzdové listy   

      

  OBLAST  BOZP & PO TERMÍN SPLNĚNO 

(ANO/NE) 

POZNÁMKA 

  Kdo zajišťuje oblast BOZP - internista ?   

                                              externista? 
 (sml o dílo - BOZP + živnostenský list/ 
certifikát k vykonávání činnosti) 

      

  Zásady k zajištění BOZP a PO v  
podmínkách firmy - identifikace rizik  
v prac. prostředí 

  Organizace a rozsah školení z BOZP a PO  

  Roční prověrka BOZP 2007/2008   

  Traumatologický plán/ evakuační plán   

  Kategorizace prací    

  Kniha pracovních úrazů (návaznost na  
hlášení prac.úrazů a výkaz na výplatnici) 

      

  Lékarničky (vhodný obsah - nejlépe  
schválený lékařem, správná dostupnost?) 

  Označení nouzových východů    

  Volné únikové cesty (žluté čáry na podlaze,  
černo-žluté bezpečnostní čáry) 

      

  Záznam o školení zaměstnanců z  
bezpečnosti práce a požární ochrany 

  Záznam o školení zaměstnanců z první  
pomoci 

 

  Stanovení požární hlídky    

  Záznam o školení zaměstnanců  
Zařazených do požární hlídky 

  Záznam ze školení odborné způsobilosti 
 řidičů 

 

  Jmenování zajišťování praktického  
výcviku řidičů motor. vozíků 

  Jmenování zajišťování teoretického  
výcviku řidičů motor.vozíků 

  Doklady o technické kontrole  
vysokozdvižných vozíků 

  Záznam o proškolení řidiču motor. vozíků  
(technický průkaz, pravidelné proškolení 
+lék. prohlídky) 

      

  Zpráva - periodická o revizi elektrických  
zařízení (elektro v budovách) 

  Zprávy o revizi elektrospotřebičů (které  
nemají revizi, nesmí při auditu být na 
pracovišti - např. rádio) 

  Zprávy o revizi strojů a ručního nářadí   

  Zpráva o kontrole a provozuschopnosti 
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 - air condition 

  Zpráva o revizi el. zařízení - ventilace   

  Zpráva o revizi hromosvodů    

  Zpráva o revizi plynového zařízení  
+ zpráva o revizi tlakové nádoby  
+ lékařská prohlídka 

  Protokol o zkouškách pro výkon obsluhy 
 tlakových nádob stabilních, plynového  
zařízení 

  Odborné prohlídky výtahu     

  Požární řád    

  Požární kniha    

  Směrnice - osobní ochranné pracovní  
prostředky  

  Osobní karta osobních ochranných  
pomůcek (každý zaměstnanec  
vlastní kartu) 

  Faktury nakoupených pracovních  
pomůcek 

 

  Návody u strojů a zařízení/ technologické 
 postupy/ proškolení lidí, kteří s nimi pracují 

      

  Přístup k hlavním uzávěrům vody/ plynu/ 
 elektřiny 

  Nosnost podlah    

  Nosnost regálů    

  Přístup k pitné vodě?    

  Jsou ve firmě odpočinkové místnosti 
 - dělení pro ženy a muže? 

  Dostatek čistých WC?    

  Je ve firmě zavedeno nouzové osvětlení?  

  Alarm?    

      

      

  OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TERMÍN SPLNĚNO 

(ANO/NE) 

POZNÁMKA 

 POUŽÍVANÉ NEBEZPEČNÝ LÁTKY:    

  Nakládání s odpady    

  Kontrola zdrojů znečištění    

      

  Skladování hořlavin (bezpečnostní  
kontejner) 

 

  Bezpečnostní listy barev/ ředidel    

      

  Smlouva o poskytování služeb v oblasti  
životního prostředí / likvidace  
nebezpečného odpadu 

  Faktury za odvoz odpadu    

  Rozhodnutí (MÚ) o souhlasu s  
nakládáním nebezpečného odpadu 

      

  DOBROČINNOST, OSTATNÍ VĚCI 

SPADAJÍCÍ DO SOCIÁLNÍ POLITIKY 
FIRMY 

TERMÍN SPLNĚNO 

(ANO/NE) 

POZNÁMKA 

  Aktivity - outdoor a teambuilding aktivity,  
školení pro zaměstnance - jazykové, 
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 odborné, IT, …) 

  Benefity    

  Sponzoring    

  Spolupráce se státními institucemi 
 (např. ÚP) 

 

  Spolupráce s nějakou vzdělávací institucí  
(např. SŠ/ VŠ) 

  OSTATNÍ TERMÍN SPLNĚNO 

(ANO/NE) 

POZNÁMKA 

  Jak komunikují pracovníci s vedením 
 firmy? Mají nějakého "odborového  

předáka"? 

  Řešení přestupků/ kázeňských přestupků 
 - jsou udělovány pokuty? 

      

  Byly vždy VČAS vyplaceny pracovníkům 

 výplaty??? 
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Příloha 2: Zvací dopis 
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Příloha 3: Hlavní podmínky spolupráce pro partnery společnosti Coca Cola 

 

Guiding Principles for Suppliers to The Coca-Cola Company 

1. Laws and Regulations / documents 

Contract/employee documents/age documents-identification card copy (not expired) 

Probationary period should comply with the length of labor contract 

Business license available, and comply with current location 

Government approval for legal youth workers ( 16-18) 

Complete physical examination should be provided to all legal youth worker. 

2. Child Labor 

Contract / personnel documents / ID copy not expired 

Child labor in history is not allowed. 

3. Forced labor 

No forced labor exists in factory 

4. Abuse of Labor 

No abuse of labor exists in factory 

5. Collective Bargaining 

Association with any union( making sure no restriction ) 

No restriction of collective bargaining 

6. Wages and Benefits 

Wage standard/ payroll with signatures by employees/payment method – cash/ 

Regular rate for overtime hours conducted on regular days, rest days, public holidays  

Minimum wages should be paid to probationary employees. 

Paid leave policy available in documents 

No deduction for any reason – training fee/ deposit/fine 
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Workers should not be charged for uniform or name tags/ tools 

No disciplinary deduction policy being posted or documented. 

Buy social insurance for employee as required.  

At least one rest day should be guaranteed 

Non-working days caused by factory should be paid  

7. Working hours and Overtime 

Comply with time records  

Time card with signatures by employee 

Time card should be maintained for at least 12-24 months for review. 

Dayly hours/ weekly hours/ overtime  

Approval certificate from local government for over times (labor depart) 

Total overtime and overtime for each day: should be controlled within legal limit 

Any policy/ time record or time card/ attendance sheets should sign by employee/  

Piece records  - any wage calculated by piece.  

8. Healthy and Safety 

Fire service inspection certificate issued by fire service department available 

Fire alarm should be installed in facility 

Fire extinguisher should be not expired / properly mounted and charged / marked 

Fire extinguisher/ water gun should not be blocked.  

Emergency yellow line on all workshop and warehouse floor should be marked. 

Pulley guards should be set up 

Emergency exit sign should be available and marked in all exits.  

Emergency light should be installed at all exits of production building and dormitory. 

Anti-explosion light should be installed in warehouse. 
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Door open outward 

Adequate first-aid supplies be available for every floor or department/ dormitory 

Restroom should be clean and sanitary/ with sufficient supplies - soap, toilet paper, towel,  

And should be separated by gender. 

Toilet no. should be enough, esp. for female.  

Evacuation plot plan should be posted in all workshop/warehouse/office/dormitory 

Electrical hazards warning should be available where necessary. 

Canteen available/ but not in the same building of production 

Electrical control panels should covered/ switches in control panel labeled/marked. 

Aisles are clear and marked, should not be blocked. 

Adequate ventilation for workshop should be good. 

Dangerous chemical: correct storage/correct labeled.  

Empty chemical container should not be exposed to element.  

Dangerous warning sign should be posted outside the chemical storage room. 

Material Safety Data Sheets for all chemicals are posted in chemical usage areas and 

provided to all workers. 

Eye wash lotion should be installed near the chemical usage and storage area.  

Fire drill : should be conducted by all employees in the dormitory and production 

building, at least once for every 6 months. 

First aid training should be provided to selected employees and keep record 

First aid kits available on all work floors/dining room/ dormitory, including all necessary 

item 

Hazard evaluation should be conducted to determine where personal protective 

equipment is required.  
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Dormitory available and enough space for each employee.  

Appropriate personal protective equipments should be provided to the employees 

      Such as goggles/ masks/ earplugs/ gloves 

Canteen/kitchen: hygiene certificate before operation 

All employee working in Canteen should be provided physical examination. 

Electrical wires should not be exposed outside.  

Certificate to prove that water used in factory comply with drinking standard. 

Fire escape mask should be installed.  

 

9. Environmental 

No illegal direct discharge to environmental 

No outlawed chemicals being used in factory 

Dangerous chemicals: see above 

10. Employees interview: 

Make sure what all employees being interviewed told is consistent with all documents 

and records.  --- VERY IMPORTANT. 


