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1  ÚVOD 

 

V současném světě, který se vyznačuje turbulentním charakterem prostředí a rostoucí 

globalizací, lze považovat konkurenceschopnost firmy za základní podmínku přežití 

organizace. V dnešní době tak pojmy, jako je konkurence a konkurenceschopnost, nabývají na 

svém významu. Stále častěji se stávají ústředním předmětem zájmu, jelikož právě tato slova 

jsou nejdůležitějšími činiteli úspěšnosti  organizace. V současnosti firmy musí čelit neustálým 

změnám a velké konkurenci. Aby společnost obstála v tomto konkurenčním boji, musí  

disponovat značnou konkurenční výhodou. Nalezení konkurenční výhody není snadné. 

Podstatou je, aby se firma co nejvíce odlišila od konkurence a poskytla zákazníkovi něco, co 

soupeř nemá. Je však nezbytné si uvědomit, že se nelze na danou konkurenční výhodu 

spoléhat dlouhodobě, neboť konkurence se ji bude snažit napodobit. Proto je důležité, aby 

organizace stále sledovala vývoj, změny a trendy na trhu. Dalším významným předpokladem 

pro to být konkurenceschopným, je vybrat vhodnou konkurenční strategii.   

 

Každý podnikatel usiluje o to, aby jeho firma prosperovala na trhu a tvořila zisk. Ke splnění 

tohoto cíle je zapotřebí překonat konkurenci a vyhovět potřebám zákazníků, jejichž 

požadavky na výrobky a služby se neustále zvyšují. Snaha podnikatele by měla být ovšem 

také zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, které jej obklopuje. Prostřednictvím 

této analýzy může podnikatel odhalit nedostatky, hrozící rizika, ale i naopak objevit nové 

skryté příležitosti a využít svých silných stránek.  

 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část bude věnována teoreticko-

metodologických poznatkům. Zde budou vymezeny hlavní pojmy jako je konkurence, 

konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a konkurenční strategie. Také bude zmíněno 

vymezení malých a středních firem, jelikož práce byla zpracovávána ve společnosti, která se 

svou velikostí řadí mezi malé firmy.  Dále budou uvedeny metody sloužící ke zhodnocení 

konkurenceschopnosti, tedy Porterova analýza pěti konkurenčních sil, finanční analýza, 

Balanced Scorecard a SWOT analýza.  

 

Druhou částí diplomové práce bude část analytická. V této části bude představena a stručně 

charakterizována společnost VN-Ú s.r.o. Společnost VN-Ú s.r.o. sídlí ve Vsetíně a jejím 

hlavním předmětem podnikání je kovovýroba. Předmět podnikání vychází z dlouholeté 
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tradice tohoto oboru ve Vsetíně. Firma působí na trhu již 21 let. Zmíněny budou rovněž 

klíčové mezníky v historii organizace. Dále bude popsán výrobní program společnosti a její 

vnitřní uspořádání. Následně budou prakticky aplikovány metody, jež byly uvedeny 

v teoretické části.  

 

Poslední kapitola bude obsahovat shrnutí, návrhy a doporučení. V této části bude uvedeno 

shrnutí výsledků, jenž vychází z použitých metod. Budou vymezeny návrhy a doporučení, 

které by mohly přispět k posílení konkurenční pozice organizace.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit konkurenceschopnost zvoleného podniku na základě 

vybraných metod sloužících k hodnocení a navrhnout příslušná opatření k jejímu zvýšení.  
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2  TEORETICKO -METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ 

KONKURENCESCHOPNOSTI 

 

Kapitola je zaměřena na teoreticko-metodologická východiska konkurenceschopnosti. 

Obsahuje  charakteristiku malých a středních podniků, vymezení základních pojmů 

konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční strategie  a metody 

k hodnocení konkurenceschopnosti.  

 

2.1  Charakteristika malých a středních podniků 

 

Odvětví malého a středního podnikání je nezbytnou součástí každé ekonomiky. Malé a střední 

podniky plní nezastupitelnou úlohu při zajišťování ekonomické stability, zaměstnanosti či 

zahraničního trhu.  Proto je snaha tyto firmy podporovat, zejména pak zlepšovat jejich růst, 

podmínky a především konkurenceschopnost. Definice malého a středního podnikání není 

jednotná. Komise EU ve svém doporučení tento pojem sjednocuje pro členské státy, kde mezi 

hlavní kritéria patří počet pracovníků, roční obrat, celková aktiva a nezávislost (viz Tab. 2.1). 

Malé a střední firmy tvoří 99,8 % ze všech podniků v EU, jejich počet se pohybuje okolo               

25 milionů (Mulačová, 2013). V ČR tento sektor představuje 99,8 % všech firem (Veber, 

2012). Malé a střední podniky disponují specifickými přednostmi, ale i nedostatky.  

 

Výhody:  

 

 poměrná flexibilita, rychlost reakce na změny podmínek,  

 poměrně velká schopnost absorbovat pracovní sílu,  

 možnost zaplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými firmami.  

 

Nevýhody spočívají v:  

 

 nesnadnějším přístupu ke kapitálu, informacím a znalostem,  

 horších možnostech eliminovat následky výkyvů externích vlivů v počáteční fázi 

vývoje a v menších bariérách při propouštění nadbytečné pracovní síly
1
. 

                                                 
1
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Malé a střední podniky ( jejich místo a role v české ekonomice). Czso.cz 

[online]. [cit. 2013-24-09]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090307.doc 
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Tab. 2.1  Klasifikace malých a středních firem 

Druh podniku Počet pracovníků Roční obrat Celková aktiva 

Mikrofirma 1 – 9 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR 

Malá firma 10 – 49 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR 

Střední firma  50 - 249 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR 

Zdroj: přepracováno z Mulačová (2013, str.47) 

 

2.2  Konkurence 

 

„ Firmy, které působí na stejném trhu, nabízí podobné výrobky a zaměřují se na podobné 

zákazníky jsou konkurenti “ (Ireland, 2011, s. 118).  

 

Konkurenci dle slovníku cizích slov lze vymezit jako „ soupeření, soutěžení, případně 

hospodářskou soutěž.“  Pojetí konkurence zasahuje do řady oblastí, a to nejen ekonomické, 

ale také sociální, kulturní, etické. V podnikání je velmi důležité zohledňovat všechny aspekty 

konkurence, byť ekonomický úhel je zásadní (Mikoláš, 2005, s.65). 

 

Konkurenci lze chápat jako dynamický proces, jenž dovoluje každému subjektu, který                

se účastní ekonomického procesu, tvůrčí svobodu a vede k optimálnímu uspokojení 

spotřebitelských potřeb (Krabec, 2009). 

 

Jak tvrdí Svatoš (2009, s. 156),  „konkurencí se rozumí všechny subjekty na straně nabídky, 

jež mají totožný zájem získat přízeň určité skupiny zákazníků, o níž usiluje i naše firma s cílem 

prodat jim své zboží.“  

 

Konkurence je založena na vztahu mezi dvěma a více subjekty. Než konkurent vstoupí                  

do konkurenčního vztahu, je zapotřebí, aby disponoval  dvěma předpoklady:     

 

 byl „konkurenční“, lépe řečeno vlastnil určitý konkurenční potenciál,   

 měl zájem vstoupit do konkurence, tzn. ovládal specifický potenciál, tedy podnikavost 

(Mikoláš, 2011). 
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2.3  Konkurenceschopnost 

 

Jak tvrdí Hučka (2011), konkurenceschopnost je ústředním pojmem všech ekonomik. 

Podstatnou roli sehrávala již v minulosti a lze říci, že si svoji výhradní pozici udrží                          

i v budoucnosti. Konkurenceschopnost podniku lze chápat jako způsobilost udržet si svůj tržní 

podíl, případně jej zvyšovat. Pakliže tento pojem skloňujeme ve vztahu k domácímu trhu, 

hovoříme o vnitřní konkurenceschopnosti. Naopak v souvislosti se zahraničním trhem 

mluvíme o vnější konkurenceschopnosti. Obecně za faktory konkurenceschopnosti trhu 

považujeme užitné atributy (jakost výrobku, místo původu), cenu a kvalitu dodání (pružnost 

dodávky, marketing). 

 

Konkurenceschopnost lze charakterizovat jako ekonomickou převahu dané národní 

ekonomiky či podniku nad konkurenci v oblasti hospodářské soutěže. Je nutné diferencovat 

konkurenceschopnost na makroekonomické a na mikroekonomické rovině                                       

a konkurenceschopnost podniku působícího na trhu. V makroekonomické rovině hovoříme                 

o výkonnosti konkrétní ekonomiky ve vztahu k jiné ekonomice, kde k vyjádření slouží různé 

indikátory, např. ekonomický růst. Mikroekonomická oblast měří konkurenceschopnost 

ukazateli, kterými jsou míra vzdělání či produktivita. Co se týká konkurenceschopnosti 

podniku, jedná se o dovednost vyrobit a prodat určitý produkt při zachování rentability. Pokud 

to bude nutné, společnost musí snížit cenu zboží a poskytnout vyšší jakost než konkurence 

(Marinič, 2008). 

 

2.3.1  Nové dimenze konkurenceschopnosti  

 

Literatura i podnikatelská praxe nevěnuje příliš velkou pozornost pojmům jako jsou identita, 

integrita, mobilita a suverenita podniku v souvislosti s konkurenceschopností. Přičemž jsou 

tyto kategorie významnými složkami konkurenčního potenciálu organizace.  

 

Identita firmy je souhrnem externích a interních znaků, které ji reálně identifikují v prostředí. 

Jedná se o nalezení vlastního JÁ podnikatelského subjektu v okolním světě. Identitou 

rozumíme objevení a pochopení poslání, role a vlastního obrazu podniku. Důležitým 

poznáním je, že identita firmy  je v současnosti klíčovým faktorem konkurenceschopnosti.  
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Integrita organizace spočívá v její soudržnosti. Obsahuje dva protiklady firmy.  Na jednu 

stranu je její flexibilita a dynamičnost dána tím, že pracovníci nebo jednotlivé části podniku 

mají svou vlastní identitu. Na druhou stranu však osobitost propojují s celkem, tedy s firmou.  

 

Mobilita představuje schopnosti a možnosti reagovat a adaptovat se na změny, které probíhají 

uvnitř i vně organizace. Je projevem podnikatelského subjektu v časoprostoru, jako 

přesouvání hmotných a nehmotných prvků, vztahů a činností organizace.  

 

Suverenita vymezuje pozici podniku v podnikatelském prostředí. Lze říci, že firma je 

suverénní tehdy, pakliže má reálnou možnost rozhodovat účelně a účinně o svém vývoji a tato 

rozhodnutí realizovat.  

 

Pokud charakteristiky identity, integrity, mobility a suverenity nejsou dostatečně vyzrálé, 

existuje jisté riziko ohrožení zdravého vývoje organizace. Nesoulad těchto kategorií ohrožuje 

vlastníky nejen ekonomicky, ale často také sociálně, politicky a existenčně. Z těchto důvodů 

již nestačí spatřovat konkurenceschopnost firmy pouze ve finančním zdraví, síle marketingu                  

a inovačního dynamismu, ale je podstatné sledovat konkurenční schopnost organizace                     

i z hlediska nových dimenzí. Tedy z pohledu identity, integrity, suverenity a mobility (viz 

Obr. 2.1).  

 

V rámci konkurenčního soupeření firem lze nové dimenze na trhu shledávat v různých 

podobách, např. jako:  

 

 souhrnný  design podniku,  

 kultura podnikatelské jednotky a její vnitřní klima,  

 celkové chování podniku nebo spojení firem,  

 komunikace v rámci firmy i vně,  

 produkty a jejich inovace,  

 image a „dobré jméno“ podniku.  

 

Vymezení nových dimenzí a parametrů konkurenceschopnosti přináší změny v selektování 

firem na trhu. Malé firmy mají obvykle lokální charakter a vyznačují se minimální mobilitou 

a suverenitou. Naopak transnacionální podniky jsou globálně mobilní. Jednoznačně lze však 
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říci, že jádrem konkurenceschopnosti každé firmy, je podnikatelská vize a strategie (Mikoláš, 

2011). 

 

Obr. 2.1  Model soudobé konkurenceschopnosti (IDINMOSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Mikoláš (2005, s. 85) 

 

2.3.2  Faktory konkurenceschopnosti českých podniků 

 

Konkurenceschopnost českých firem po vzniku samostatné České republiky byla ovlivněna 

množstvím příznačných událostí a dějů uvnitř ekonomiky země. Tyto děje lze shrnout                      

do dvou základních skupin, a to na situace, které ovlivnily celé národní hospodářství                         

a na zvraty uvnitř jednotlivých podnikatelských subjektů.  
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Mezi podněty, jenž významně ovlivnily konkurenční schopnost firem podnikajících na území 

ČR a významně tak přispěly ke změnám v této oblasti patří:  

 

 posilování koruny vzhledem k jiným měnám v prvním desetiletí 21. století,  

 ekonomický rozvoj v letech 1993-1996 a 2002-2008 doprovázený velkou poptávkou 

po pracovní síle a rychlým vzestupem mezd,  

 rozkvět vnitřního obchodu a  značných investic do jeho nové formy, dynamický nárůst 

nákupních center, prodejních řetězců,  

 mezinárodní investice do stávajících firem a příchod tak nových manažerských technik 

a přístupů,  

 soustavné snižování sazby daně ze zisku obchodních společností.  

 

Klíčovým prvkem pro exportní firmy, jež hrají v českém prostředí významnou roli byl a stále 

je vývoj koruny vůči euru, eventuelně dolaru.  

 

Pakliže na tržní prostředí nepůsobí rušivé vlivy (např. korupce), soupeří mezi sebou dva 

kvalitativně srovnatelné produkty, potom je jejich konkurenční schopnost závislá na ceně 

těchto produktů. Z toho vyplývá, že lze definovat další faktory ovlivňujících cenu: 

 

 náklady – zvláště náklady spojené s prací, produktivitou, sociální náklady,  

 zisk společností,  

 směnný kurz národní měny – v situaci, kdy se jedná o konkurenty z různých zemí.  

 

Postavení českých firem bylo dlouhodobě ovlivňováno posilováním domácí měny. Což je 

stavělo do znevýhodněné pozice, zejména co se týká jejich konkurenceschopnosti vůči 

zahraničním trhům. Ani situace v domácím prostředí nebyla příznivá, což bylo dáno 

zlevňováním dováženého zboží. Nutno mít na mysli, že tento tlak působí na některá odvětví. 

Jedná se obzvláště o ty obory výroby a služeb, kde finální produkt neobsahuje drahou vysoce 

kvalifikovanou práci, nenahraditelnou v zahraničí, nebo kde se nevyskytuje vysoká míra 

přidané hodnoty (Hučka, 2011).  
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2.3.3  Konkurenceschopnost malých a středních podniků 

 

Výsledky průzkumu společnosti SAP a Oxford Economics poukazují na to, že „malé a střední 

firmy netrpí nedostatkem sebevědomí. Stále více se ujišťují o tom, že jsou dostatečně vybaveny 

na úspěšné konkurování větším firmám,  a dokonce oproti nim mají jisté výhody“ (Moderní 

řízení, 2013, č. 8, s. 33). Průzkumu se účastnily malé a střední podniky (dále jen MSP) 

z celého světa, včetně České republiky, s ročním obratem mezi 20-750 miliony USD 

(Moderní řízení, 2013, č. 8, s. 33). 

 

Malé a střední podniky  na celém světě závratným způsobem začínají měnit své obchodní 

modely, produkci a tržní strategie. Svými investicemi do technologií zdokonalují operace, 

zvyšují efektivitu a konkurují větším podnikům. Úspěšnost MSP je stejně jako                                 

u nadnárodních korporací ovlivněna zvyšující se globalizací a konkurencí. V tomto globálním 

prostředí je  zapotřebí k dosažení jejich cílů a konkurenceschopnosti nástrojů, jenž poskytují 

obchodní sítě a technologické inovace.  MSP vytváří sítě po celém světě a také partnerství 

s dodavateli, kteří sídlí v jiných zemích než jsou jejich domácí trhy. Roste i spolupráce 

s jinými organizacemi prostřednictvím online obchodních sítí. Poukazují na to, že vytváření 

strategických partnerství a aliancí je důležitým prvkem při transformaci svých  firem                  

pro globální trh. Pro udržení konkurenceschopnosti je významná právě transformace jejich 

podnikání. Podstatnou roli v transformaci hrají investice do nových technologií a uzpůsobení 

obchodů mezinárodnímu trhu. Jedná se o technologie jako je mobilita, sociální média či 

business management software
2
. Klíčovým zdrojem konkurenční výhody pro MSP je 

mobilita. Respondenti výzkumu spatřují za největší přínos implementace mobility rozvoj 

inovací (Moderní řízení, 2013, č. 8, s. 33). 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 RYBA, Albert. Studie: Co dělají malé a střední podniky          pro vyšší konkurenceschopnost? Ictmanazer.cz 

[online]. [cit. 2013-09-24]. ISSN 1805-5486. Dostupné z: http://www.ictmanazer.cz/2013/07/studie-co-delaji-

male-a-stredni-podniky-pro-vyssi-konkurenceschopnost/ 
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2.4  Konkurenční výhoda  

 

Jak tvrdí Kislingerová (2008), je zapotřebí, aby organizace rozvíjela své zdroje a schopnosti, 

které jsou cenné, jedinečné, těžko napodobitelné a nahraditelné a zároveň významné. Pokud 

splní daná schopnost tato kritéria, získává firma jednu či více konkurenčních výhod, jíž lze 

využít ke zúročení příležitosti. 

 

Pojem konkurenční výhoda podniku není v literatuře a v praxi jednotně vymezena. 

Konkurenční výhodu lze definovat jako dlouhodobou schopnost firmy vytvářet větší či 

finálními zákazníky více vnímanou užitnou hodnotu. Konkurenční výhodu lze udržovat do té 

doby, dokud jedinečná strategie umožňuje produkovat spotřebiteli přidanou hodnotu nebo ji 

konkurence nenapodobí. Získání konkurenční převahy působí jako motivační faktor                       

pro jednání organizace, pro jeho vlastníky a vrcholový podnikový management. Tato převaha 

je rovněž silným pohonem a impulzem pro nalézání strategií, které k ní směřují. 

Z dlouhodobého hlediska se tak konkurenční výhoda stává důležitým faktorem 

k uspokojování požadavků zákazníků a zdrojem vedoucí k inovacím a k pokroku (Zuzák, 

2011).  

 

„Podniky si musí uvědomit, že žádná konkurenční výhoda není trvalá. Rychlost, s jakou jsou 

konkurenti schopni získat dovednosti potřebné k napodobení výhod, které firmě vytváří 

přidanou hodnotu, určuje, jak dlouho bude trvat konkurenční výhoda“ (Ireland, 2011, s. 5).  

 

Jirásek (2001) uvádí, že je nutné podporovat konkurenční výhodu v těchto směrech:  

 

 udržovat její rozvoj jako hlavní cíl podnikového rozvoje,  

 upevňovat klíčovou konkurenční výhodu dalšími podpůrnými konkurenčními převahy, 

 dle schopností vytvářet záložní výhody v případě oslabení hlavní konkurenční výhody, 

 v době, kdy konkurenční převaha tvoří silnou pozici, objevovat další, nové přednosti.  
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2.4.1  Zdroje konkurenční výhody 

 

Nelze vymezit pouze jediný zdroj konkurenční výhody. Podnikatelské jednotky musí stále 

vyhodnocovat obchodní politiky a vytýčit celkovou politiku, jež bude směřovat                                

ke konkurenční síle.   

 

Organizace může nalézat konkurenční výhodu těmito prostředky: 

 

Technologie – používání moderních technologií může být zdrojem obdržení konkurenční 

výhody. Organizace, která bude vyvíjet značné aktivity ve výzkumu a vývoji bude ve vztahu 

k trhu produktu ve výhodě. Bude propracovanější a mít větší kapacitu oproti ostatním. 

Možnost konkurovat inovacemi je pozitivem, která může být zabezpečena patentem. 

 

Kvalita a náklady – kvalitou rozumíme souhrn vlastností nutných pro uspokojení přání 

zákazníka. Je podstatné si ujasnit, kdo a jaké nároky na kvalitu klade. Pro mnoho firem je 

jakost služby nebo produktu nejdůležitější. Způsobilost vyrábět zboží či poskytovat službu 

nebývalé kvality ve srovnání s konkurenty, může zajistit zásadní strategickou výhodu. 

Náklady znamenají další silnou stránku organizace, protože se odráží v ceně pro odběratele.  

 

Flexibilita a rychlost – flexibilita čili pružnost představuje schopnost dodat zákazníkům 

odlišné typy zboží či služeb, nabízet různé kombinace portfolia. Flexibilita tak může přispět 

k vytvoření dlouhodobého a stabilního vztahu se zákazníkem. Stejně tak i rychlost neboli 

rychlost realizace objednávek, dodávek nebo kratší čekací lhůty se mohou stát silnou stránkou 

organizace oproti konkurenci.  

 

Přidané služby – v dnešním období globalizace jsou významným nástrojem konkurenční 

přednosti. Obecně platí, že zlepšování úrovně služeb poskytovaných zákazníkovi je klíčovým 

faktorem úspěchu společnosti na trhu.  

 

Jistota a reakce – ať už situace, kdy produkty jsou neustále k dispozici, mají servis                           

a uspokojují očekávání spotřebitele nebo rychlost reakce dělat věci požadovaným způsobem            

a kvalitně, porozumět zákazníkovým potřebám a hledat vhodné cesty pro jejich uspokojení, 

ústí ve značnou konkurenční výhodu. 
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Spolehlivost – být vytrvalým a spolehlivým dodavatelem může být zdrojem značné 

konkurenční přednosti. Umění zajistit opakovaně to, co je žádáno a tehdy, kdy je to 

požadováno a za danou cenu, je něco, čeho každý není schopen docílit (Štůsek, 2007). 

 

2.4.2  Udržitelnost konkurenční výhody 

 

V podnikání se konkurenti navzájem sledují ať už s větší nebo menší intenzitou. Jejich zájem 

začne narůstat nejpozději tehdy, když začnou ztrácet tržní podíl nebo je jim bráněno zvyšovat 

tržby. Přirozeně budou zjišťovat, v čem konkurence prosperuje lépe. Organizace s úspěšnou 

konkurenční výhodou ji nemůže dlouho utajit. Konkurent se proto bude snažit úspěšnou firmu 

napodobit a přeměnit konkurenční výhodu ve svůj prospěch. To ale nemusí být jednoduché. 

Pakliže dokáže firma delší dobu čerpat z konkurenční výhody, pak se výhoda stává trvalou.              

O tuto výhodu přichází však v momentě, kdy soupeř docílí nižších nákladů nebo získá 

znalostní výhodu. Z toho důvodu musí podnikatelský subjekt s konkurenční výhodou neustále 

sledovat chování konkurentů, jejich reakce a pružně odpovídat na různé způsoby pokusu                 

o jejich získání. Konkurenční výhodu je nutno chápat jako dynamickou a nikoliv statickou 

veličinu, jež musí být stále udržována a obnovována (Staňková, 2007). 

 

Spolu s globalizací trhů, diverzifikací výroby a vzrůstající kupní silou obyvatelstva přichází                 

i nový pohled na konkurenční vztahy. Spousta tradičních konkurenčních výhod na trhu ztrácí 

svou váhu a do popředí se dostávají výhody nového charakteru. Za tradiční výhody lze 

považovat úspory z hromadné výroby, úspory dané velikostí firmy, levnou pracovní sílu, 

vlastnictví kapitálu či přístup k surovinovým zdrojům. Naopak za konkurenční trendy 

současnosti jsou považovány inovace, modernizace, vzdělanost a kvalifikace, rychlost, 

flexibilita a kreativita. Dnes se již neusiluje o to, vyrovnat se soupeři ve výrobě srovnatelným 

produktem, ale být originální, specifický a jiný než ostatní, mít strategickou vizi. Až doposud 

bylo záměrem společnosti docílit vnitřní stability, mottem současnosti je změna (Šmajs, 

2012).  
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2.5  Konkurenční strategie  

 

Jakákoliv podnikatelská jednotka, která v daném odvětví vstupuje do soupeření, musí mít 

vytýčenou konkurenční strategii. Formulování konkurenční strategie znamená vymezení 

určitých zásad, jak bude firma konkurovat, jaké by měly být její cíle a opatření k uskutečnění 

těchto cílů. Podstatou je také uvedení organizace do vztahu k jejímu prostředí. Prostředí je 

velmi široký pojem, které zahrnuje sociální i ekonomické vlivy, nicméně zásadním aspektem 

prostředí, v němž firma působí, jsou ta odvětví, v nichž soupeří. Smyslem konkurenční 

strategie je najít v odvětví takovou pozici, kde podnikatelský subjekt bude maximalizovat 

hodnotu schopností a  obstojí konkurenčním silám (Porter, 1994).  

 

„Strategické konkurenceschopnosti je dosaženo tehdy, když firma úspěšně formuluje                        

a realizuje strategie, jež vytváří přidanou hodnotu. Strategie je integrovaný a koordinovaný 

soubor povinností a opatření určených k využití klíčových kompetencí a získání konkurenční 

výhody“ (Ireland, 2011, s. 4).  

 

Konkurenční strategie  zahrnuje ofenzivní jednání organizace vztahující se k obdržení lepší 

pozice na trhu a výhody nad soupeři, a zároveň defenzivní akce podniku směřující k obraně 

současné pozice. Konkurenční strategie organizace má vliv a také je ovlivněna událostmi               

na trhu a sekvencí tahů a protitahů soutěžících podniků (Sedláčková, 2006). 

 

Konkurenční strategie jsou založeny na rozsahu vymezení se konkurenčních podniků. Mohou 

mít vliv na konkurenční síly v odvětví a potažmo tak pozměňovat strukturu a atraktivnost 

odvětví (Srpová, 2011). 

 

Michael Porter  vytýčil čtyři základní konkurenční strategie k vyčlenění se vůči konkurentům. 

Jedná se o strategie celkové prvenství v nákladech, strategii diferenciace a zaměření. 

 

Celkové prvenství v nákladech – v tomto případě organizace usiluje o dosažení co 

nejnižších výrobních a distribučních nákladů, aby mohla stanovit nižší cenu než soupeři                   

a získat větší tržní podíl (Kotler, 2007).  
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Diferenciace – tato strategie vychází z unikátnosti výrobku, pro který v podstatě neexistují 

substituty. Je založena na efektivním výzkumu a vývoji, kreativním rozvoji produktu, silném 

marketingu. Smyslem diferenciace je udělat produkt odlišným proto, aby vyloučila 

konkurenty (Dvořáček, 2012).  

 

Zaměření – zde se podnik zaměří pouze na několik segmentů na trhu, místo aby se snažila                

o celý trh (Kotler, 2007). Segmentace prokazuje, že každý trh má své speciální preference.               

I v rámci segmentu lze uplatnit strategii zaměřenou na náklady nebo strategii odlišení se od 

konkurence (Dvořáček, 2012).  

 

2.6  Metody hodnocení konkurenceschopnosti  

 

Tato podkapitola obsahuje vymezení metod, které slouží k hodnocení konkurenceschopnosti. 

První metoda je Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Druhou metodou je finanční 

analýza se zaměřením na poměrové ukazatele. Další  metodou je metoda Balanced Scorecard. 

Poslední teoreticky popsanou metodou je SWOT analýza.  

 

2.6.1  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Významným prvkem pro úspěšný rozvoj podnikové strategie je analýza podniku samotného. 

(Mallya, 2007). Velice užitečným a často používaným nástrojem k analýze vnitřního okolí 

firmy je Porterův model pěti konkurenčních sil. Tento model je založen na předpokladu, že 

strategická pozice organizace je zejména ovlivňována působením pěti základních faktorů (viz 

Obr. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

KONKURENČNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Hrozba vstupu 

nových konkurentů 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

Vyjednávací síla 

zákazníků 

Hrozba substitutů  

Čím lze zvýšit bariéry 

vstupu? 

Čím lze snížit hrozbu 

substitutů? 

Čím lze zlepšit naši pozici 

vůči dodavatelům? 

Čím lze snížit vyjednávací 

sílu zákazníků? 

Jak zlepšit naši pozici vůči 

konkurenci? 

Obr. 2.2  Porterův model konkurenčního prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Keřkovský (2006, s. 53) 

 

Pozice dodavatelů může být v pojetí Porterova modelu vysoká především tehdy, pokud je 

dodavatel na daném trhu velkým, eventuelně zde působí omezený počet dodavatelů. 

Neexistují lehce dostupné substituty. Nakupující podnikatelský subjekt není důležitým 

zákazníkem pro dodavatele. Další příčinou může být to, že kupující nemá k dispozici potřebné 

tržní informace, nereagují příliš na změnu ceny či nemusí příliš omezovat náklady. Produkty, 

které zákazník poptává jsou vysoce diferencované. 

 

Vyjednávací síla zákazníků vůči dodavateli roste tehdy, jestliže odběratel je velkým či 

významným. Zákazník má k dispozici příslušné tržní informace, může poměrně snadno přejít 

ke konkurenci, existují lehce dostupné substituty  nebo v případě, kdy odběratel příliš 

neshledává rozdíly mezi produkty jednotlivých dodavatelů. Důvody mohou spočívat                       

i ve velké citlivosti kupujících na cenové změny.  

 

Nebezpečí vstupu nových konkurentů se snižuje pokud se jedná o odvětví s velkým 

stupněm regulace, existující podniky mohou na případný vstup reagovat agresivně, fixní 

náklady vstoupení do odvětví jsou značně vysoké,  odvětví má strukturu přirozených 
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monopolů, existující organizace mají významné nákladové výhody, je velmi těžké napojit se 

na vzniklé distribuční kanály nebo zboží je vysoce diferencované.  

 

Riziko vzniku substitutů se snižuje v případě, pokud neexistuje blízký substitut k danému 

výrobku a tehdy, pokud organizace, které nabízí substituty produkují s vyššími náklady nebo 

nezvyšují příliš nabídku. Riziko se snižuje i v situaci, kdy náklady přestupu na konzumaci 

substitutu jsou vysoké, cena produktu, jenž by mohl být nahrazen obdobným výrobkem, je 

pro spotřebitele přitažlivá (Keřkovský, 2006).  

 

Ke zvýšení rivality firem působících na daném trhu mohou přispět tyto okolnosti:  působí 

zde mnoho konkurentů, kteří jsou zhruba stejní co do velikosti a konkurenční síly, odvětví 

roste pomalým tempem, vyšší fixní náklady vyvolávají cenové války, trh je vyspělý a vznikají 

různé otřesy, bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké (Molnár, 2012). 

 

Výstupem Porterovy analýzy by mělo být vymezení nejen potenciálních hrozeb, ale rovněž                 

i příležitostí, jejichž využíváním by mohlo dojít k eliminaci zjištěných hrozeb působících                 

na firmu (Keřkovský, 2006).  

 

2.6.2  Finanční analýza  

 

Jak tvrdí Růčková (2011), firmy budou úspěšně fungovat v konkurenčním prostředí tehdy, 

pokud budou dokonale ovládat nejen obchodní stránku podnikatelské činnosti, ale i neméně 

důležitou stránku finanční. V souvislosti s tím, jak neustále dochází ke změnám 

ekonomického prostředí, se tyto projevy promítají i do změn samotných podniků, jenž jsou 

součástí tohoto prostředí. Úspěšná firma se v rámci svého hospodaření bez rozboru finanční 

situace již neobejde.  

 

Finanční analýza se využívá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

zjistit, zda je firma dostatečně zisková, má vhodnou kapitálovou strukturu,  je schopna včas 

dostát svým závazkům apod. Finanční analýza je nezbytnou součástí finančního řízení. 

Poskytuje zpětnou vazbu o tom, kam podnik v daných oblastech došel, kde se mu jeho 

předpoklady podařilo naplnit nebo naopak, kde došlo k nežádoucím situacím. Výsledky 

finanční analýzy poukazují na minulost, nicméně poskytují cenné informace pro budoucnost 
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organizace. Výsledky finanční analýzy slouží nejen pro vlastníky firmy, manažery, ale i pro 

investory, obchodní partnery, státní instituce apod. (Knápková, 2013).  

 

Kvalita dat, která je předpokladem pro provedení úspěšné finanční analýzy, je do značné míry 

ovlivněna použitými vstupními informacemi. Použitá vstupní data by měla být kvalitní                   

a zároveň komplexní. Obvykle finanční analýza vychází z těchto informací, které jsou 

účetního charakteru: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích. 

 

Poměrové ukazatele patří k nejčastěji využívaným nástrojům finanční analýzy. Důvodem je              

i to, že se výhradně zjišťují z údajů ze základních účetních výkazů. Poměrový ukazatel se 

vyjadřuje jako poměr jednoho či několika účetních údajů hlavních účetních výkazů k jinému 

údaji nebo k jejich skupině. Mezi poměrové ukazatele lze zařadit ukazatele likvidity, 

rentability, zadluženosti a ukazatele aktivity (Růčková, 2011). Vzorce jednotlivých ukazatelů 

jsou uvedeny v příloze (viz Příloha 1).  

 

 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita podniku představuje schopnost podniku uhradit své platební závazky včas. Likvidita 

je významná zejména z hlediska finanční rovnováhy podniku. Obvykle se využívají tři 

základní ukazatele (Růčková, 2011). 

 

Běžná likvidita vymezuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky firmy. Čím 

vyšší hodnotu tento ukazatel vykazuje, tím je větší pravděpodobnost zachování platební 

schopnosti podniku (Kovář, 2008).  Běžná likvidita by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 – 

2,5 (Růčková, 2011).  Pohotová likvidita je považována za přísnější kritérium platební 

schopnosti oproti běžné likviditě. Podstatná část oběžného majetku je v podniku vázána 

v podobě prostředků přinášející nízký nebo žádný úrok. Doporučený interval tohoto ukazatele 

je v rozmezí od 1,0 do 1,5. Okamžitá likvidita představuje poměr nejlikvidnější části 

oběžných aktiv se závazky splatnými do jednoho roku (Kovář, 2008).  Ukazatel by měl 

dosahovat hodnot 0,2 – 0,5 (Knápková, 2013). 
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 Ukazatele rentability  

 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu představuje měřítko schopnosti organizace 

tvořit nové zdroje, produkovat zisk využitím investovaného kapitálu. Vystihuje míru zisku, 

jež je v tržní ekonomice hlavním kritériem pro umístění kapitálu.  

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) vykazuje efektivnost firmy, přesněji řečeno 

produkční sílu. Výnosnost kapitálu vloženého akcionáři vyjadřuje rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE). Vlastní kapitál by měl být zhodnocen do té míry, aby pokryl výnosovou 

míru a rizikovou prémii. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než míra výnosu 

bezrizikového umístění kapitálu na finančním trhu. Rentabilita tržeb (ROS) vypovídá o tom, 

jak je podnik schopen dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Je odpovědí na to, kolik dokáže 

organizace vytvořit „efektu“ na 1 Kč tržeb.  

 

 Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele slouží ke zjištění, jak účinně a rychle používá podnik svůj majetek. Obrat, 

neboli rychlost obratu vypovídá o tom, kolikrát hodnota tržeb přesahuje hodnotu jisté položky 

aktiv. 

 

Mezi tyto ukazatele patří obrat celkových aktiv, který je dán poměrem tržeb a celkových 

aktiv (Kovář, 2008). Obecně platí, že čím vyšší hodnoty je dosahováno, tím lépe. Minimální 

doporučení výše je 1 (Knápková, 2013). Ukazatel obratu zásob říká, kolikrát se zásoby 

transformují na jiné formy oběžného majetku v daném období až po prodej produktů a další 

nákup zásob. Výsledná hodnota bude tím vyšší, čím kratší doba uplyne mezi vytvořením 

zásob a prodejem. Ukazatel doby obratu zásob je vyjádřen v časových jednotkách                         

a znamená, kolik dnů jsou oběžná aktiva umístěna ve formě zásob. Doba obratu pohledávek 

udává, za jak dlouho jsou v průměru hrazeny pohledávky. Znamená platební schopnost 

odběratelů. Doba splacení závazků vypovídá o platební disciplíně daného podniku (Kovář, 

2008).  
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 Ukazatele zadluženosti  

 

Zadlužeností rozumíme stav, kdy podnikatelský subjekt využívá k financování svých aktiv                  

a činností cizí zdroje. 

 

Mezi základní ukazatele patří ukazatel věřitelského rizika a ukazatel vlastního kapitálu. 

Součet těchto obou ukazatelů je roven jedné. Čím vyšší hodnota věřitelského rizika, tím větší 

je zadluženost firmy (Kovář, 2008). Doporučená výše ukazatele věřitelského rizika je okolo 

30 – 60 % (Knápková, 2013). Ukazatel úrokového krytí poskytuje informace o tom, kolikrát 

souhrnný efekt reprodukce přesahuje úrokové platby. Ukazatel zadluženosti vlastního 

kapitálu vypovídá o míře zadlužení podniku  (Kovář, 2008).  

 

2.6.3  Balanced Scorecard  

 

S nástupem informačního věku byly překonány mnohé předpoklady platné pro konkurenci 

v éře průmyslu. Podniky nezískávají konkurenční výhody pouze zavedením nových 

technologií do fyzických aktiv a zdárným řízením finančních aktiv a pasiv. K dosažení 

úspěchu v informačním věku je zapotřebí nových schopností. Možnost mobilizovat                           

a zužitkovat hmotná či neviditelná aktiva. Pokud podnik investuje do získání těchto nových 

schopností, nelze jeho úspěch měřit krátkodobě pomocí tradičního finančního modelu, jenž se 

orientuje pouze na minulost. Střet mezi potřebou organizace být dlouhodobě konkurenčně  

schopný a tradičním finančním modelem umožnil vzniknout nové metodě Balanced Scorecard 

(dále jen BSC).  

 

BSC představuje rámec pro sjednocení měřítek odvozených od strategie (viz Obr. 2.3). 

Přestože zachovává finanční měřítka minulé výkonnosti, aplikuje rovněž hybné síly budoucí 

finanční výkonnosti. Tyto hybné síly zahrnují zákaznickou perspektivu, perspektivu učení se              

a růstu a dimenzi interních procesů, které přispívají k vyšší dlouhodobé výkonnosti                         

a konkurenceschopnosti. BSC lze považovat za více než taktický či operační systém měřítek. 

BSC je využívám jako strategický manažerský systém k řízení dlouhodobé strategie.  
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Měřící vlastnosti BSC podniky využívají k uskutečňování manažerských procesů:  

 

 k ujasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů,  

 ke komunikaci a propojení plánů a měřítek,  

 k plánování a vytýčení cílů a sladění strategických iniciativ,  

 ke zlepšení důležité zpětné vazby a procesu učení se. 

 

Obr. 2.3  Metoda Balanced Scorecard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kaplan (2007, s. 20) 

 

Čtyři perspektivy BSC dovolují zajistit stabilitu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, 

mezi žádoucími výstupy a hybnými silami těchto výstupů a mezi tvrdými a měkkými měřítky.  

 

Finanční perspektiva – finanční měřítka jsou podstatná při shrnutí snadno měřitelných 

ekonomických důsledků již realizovaných akcí. Měřítka finanční výkonnosti vypovídají                 

o tom, kdy zavádění a následná implementace strategie firmy směřují k zásadním zlepšením. 

Finanční cíle obvykle souvisí se ziskovostí, vyjádřené např. pomocí provozního zisku, 

ekonomické přidané hodnoty (EVA), ROCE. Mezi další finanční cíle mohou patřit zvýšení 

prodeje či tvorba cash-flow.  

 

Zákaznická perspektiva -  v této perspektivě jsou vymezeny zákaznické a tržní segmenty 

(Kaplan, 2007). Spokojenost zákazníků je důležitá z hlediska dlouhodobého ekonomického 

Vize  

a 

 strategie 

Perspektiva učení 

se a růstu 

Finanční 

perspektiva 

Zákaznická 

perspektiva 

Interní podnikové 

procesy 
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úspěchu. Základem jsou vlastní silné stránky organizace, ze kterých se vytýčí cílová skupina, 

jež je co nejvíce segmentována. Poté se pokusíme nalézt nejzávažnější problémy dané cílové 

skupiny a ty řešit nabídkou vlastních produktů. Kvalita a způsob uspokojení požadavků 

zákazníků vede ke spokojenosti a věrnosti odběratelů (Lang, 2007).  

Základní skupinu měřítek v zákaznické perspektivě lze vymezit jako podíl na trhu, získávání 

nových zákazníků, udržení stávajících odběratelů, spokojenost odběratelů, ziskovost 

zákazníků (Kaplan, 2007).  

 

Perspektiva interních procesů – k dosažení spokojenosti zákazníků, zvyšování rentability                

a růstu obratu je důležité zaměřit se na vytvoření optimálních interních procesů v podniku 

(Lang, 2007). Každá organizace má jedinečný soubor procesů pro tvorbu hodnoty a plnění 

finančních cílů. Lze vymezit tři základní procesy – inovační proces, provozní proces, 

poprodejní proces. V rámci inovačního procesu firma pokouší zjistit nově se objevující či 

skryté potřeby zákazníků a výrobky přizpůsobovat těmto potřebám. V provozním procesu 

dochází k vytváření krátkodobé hodnoty. Zahrnuje všechny fáze od přijetí objednávky                   

od zákazníka až po dodání produktu. Poprodejní servis obsahuje záruční i nezáruční opravy, 

přijetí nefunkčních a vrácených výrobků (Kaplan, 2007).  

 

Perspektiva učení se a růstu – základní myšlenka této dimenze tkví ve vytvoření učící se                

a rostoucí organizace. Její cíle jsou založeny na vývoji potenciálních zaměstnanců, 

v optimalizaci organizačních procesů a informačních systémů. Pozitivní perspektiva učení se 

a rozvoje pracovníků je významným rysem dlouhodobého zabezpečení schopnosti podniku 

přežít. Tyto tzv. měkké faktory ovlivňují zejména pracovní motivaci, jež napomáhá k vývoji 

nových produktů, zkracuje průběžné doby výrobních cyklů na všech úrovních a zrychluje tak 

obchodní procesy (Lang, 2007).  Kaplan a Norton vymezili tři hlavní oblasti této perspektivy, 

a to schopnosti zaměstnanců, informačního systému, motivace, delegování pravomocí 

(Kaplan, 2007). 
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Při procesu tvorby metody BSC je vhodné využít postup, který znázorňuje vykonávané 

činnosti. Pro každé hledisko metody BSC jsou definovány a sledovány následující veličiny. 

 

 Nejprve dochází ke stanovení strategických cílů v každé perspektivě BSC. Při určování 

cílů je důležité mít na mysli měřitelnost a strategické akce pro jejich naplnění. 

 Následuje formulování vztahů příčin a důsledků. Zobrazením řetězců vztahů mezi danými 

strategickými cíli se vytváří vstupní data pro tvorbu strategické mapy. Strategická mapa 

poukazuje na vztahy mezi cíli v jednom hledisku a mezi hledisky ostatními, znázorňuje 

strukturu a dopady jednotlivých strategických akcí, naznačuje spolupráci mezi 

jednotlivými oblastmi řízení. Je to model strategického úspěchu.  

 Dalším krokem je výběr ukazatelů. Tyto ukazatele vyjadřují strategické cíle a měří 

dosažené výsledky. Jednomu strategickému cíli by mělo odpovídat co nejméně ukazatelů.  

 Důležitou činností je rovněž vymezení hodnot strategických cílů. Je zapotřebí, aby cíle 

byly nejprve popsány hodnotou. Po té je možné stanovit příslušné úkoly k jejich dosažení.  

 Konečným krokem je definovat strategické akce. Jedná se o akce, jenž jsou organizované 

přes interní procesy, vedoucí k dosažení stanovených cílů. Tyto akce se věcně i časově 

přidělují k realizačním týmům a jednotlivcům (Fotr, 2012).  

 

2.6.4  SWOT analýza 

 

SWOT analýza patří mezi jednoduché nástroje zaměřené na identifikaci klíčových faktorů, 

které mají vliv na strategické postavení firmy (Sedláčková, 2006).  Je to přístup, jenž posuzuje 

vnitřní a vnější okolí daného podniku. Název SWOT vychází ze zkratky kategorií čtyř faktorů 

okolí – silné stránky (Strong), slabé stránky (Weakeness), příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats). Silné a slabé stránky jsou spjaty s vnitřním okolím, naopak hrozby a příležitosti se 

vztahují k vnějšímu okolí (Dvořáček, 2012). 

 

Sestavením matice SWOT (viz Obr. 2.4) lze znázornit základní vztahy mezi silnými 

stránkami, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. Pomocí této matice je možné přímo 

generovat strategie, které určují další rozvoj organizace. Tyto strategie slouží jako vodítko 

k přijetí strategických rozhodnutí, formulaci cílů a opatření pro jejich splnění.  
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Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 

Vnitřní faktory 

 

Vnější 
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Obr. 2.4  Matice SWOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Grasseová (2012, s. 299) 

 

WO strategie – strategie hledání. WO strategie využívají příležitostí k eliminaci slabých 

stránek. K jejich realizaci je zapotřebí získání dalších zdrojů pro použití příležitostí.  

 

SO strategie – strategie využití. Tyto strategie jsou zaměřeny na využívání silných stránek 

podniku ke zhodnocení identifikovaných příležitostí. K tomuto kvadrantu organizace směřuje, 

vyjadřuje žádoucí stav. Je základem pro stanovení vize a cílů.  

 

WT strategie – strategie vyhýbání. WT strategie se řadí mezi obranné, jejichž smyslem je 

odstranit slabé stránky a vyhnout se ohrožení. V rámci organizace  jde o tzv. „boj o přežití“.  

 

ST strategie – strategie konfrontace. Organizace tyto strategie volí tehdy, je-li dostatečně 

silná na přímé střetnutí se s ohrožením (Grasseová, 2012).  
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3  ANALÝZA A ZHODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 

VYBRANÉHO PODNIKU  

 

Kapitola je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti VN-Ú s.r.o. V této 

kapitole bude představena zvolená společnost a zhodnocena současná situace 

konkurenceschopnosti. Ke zjištění konkurenčního prostředí bude aplikován Porterův model 

pěti konkurenčních sil. K analýze bude dále použita metoda BSC, prostřednictvím které 

budou určeny strategické cíle a akce ke zlepšení situace organizace. Zjištěné skutečnosti 

budou nakonec integrovány v metodě SWOT.  

 

3.1  Charakteristika společnosti VN-Ú s.r.o.  

 

Společnost VN-Ú s.r.o. je soukromou firmou, která má jediného vlastníka. Společnost byla 

založena 1.7. 1993. Na trhu již působí 21 let. Tradice této organizace vychází ze státního 

podniku MEZ Vsetín, který byl rozdělen vyčleněním na několik samostatných právních 

subjektů.  Základní kapitál společnosti činí 4,02 mil. Kč, roční obrat se pohybuje okolo                   

50 mil. Kč. Společnost zaměstnává 45 zaměstnanců. Firma VN-Ú sídlí v průmyslové oblasti 

města Vsetína. Před rokem 2000 investovala značné finanční prostředky do výstavby nových 

výrobních a kancelářských prostor. Touto aktivitou tak soustředila své výrobní kapacity                      

do samostatného areálu. Až do roku 1998 společnost vystupovala pod jménem VN-Údržba 

spol. s r.o. Tento název byl dán původním zaměřením na údržbu a opravy obráběcích strojů. 

Tyto obráběcí stroje v době založení totiž činily až 80 % produkce. V průběhu let                      

1994 – 1995 se však vyskytly zásadní změny v zaměření hlavní výrobní náplni, a tak se                 

od roku 1998 firma údržbě v podstatě   již nevěnuje.  

 

V současné době je hlavní výrobní činností firmy VN-Ú zpracování plechů CNC technologií 

– dělení s využitím laseru, ohýbání plechů na CNC ohraňovacích lisech, elektroerosivní 

řezání, výroba strojů a kovoobráběčství, lisování, sváření plechů a profilů, včetně nerezových 

materiálů, hliníku a dalších kovů, vypracování příslušného návrhu a technické dokumentace.  

Z celkové produkce firmy bezmála 80 % tvoří opakovaná výroba. Produkty společnosti 

nachází uplatnění jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí. V zahraničí dodává své výrobky 

zejména do Rakouska, Německa, Anglie, Francie, Švýcarska a Švédska.  
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Firma v posledních letech převážně dosahuje velmi pozitivních ekonomických výsledků 

s rostoucí tendencí.  Tyto dobré výsledky se odráží mimo jiné také v nákupu nových CNC 

technologií, v investiční výstavbě a  neustálém zlepšování pracovního prostředí. 

 

Hlavní smysl práce firmy spočívá v dosahování a udržování vysoké kvality a spolehlivosti 

výrobků, které se následně odráží ve spokojenosti zákazníků. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, 

že společnost zavedla certifikaci systému dle norem ISO ČSN EN 9001:2001 a                       

ČSN EN 729-2:1996 zaměřenou na svařování hliníku a nerezových ocelí. Organizace              

VN-Ú s.r.o. je mimo jiné i sponzorem v oblasti školství, zdravotnictví a různých sportovních 

aktivit
3
. 

 

3.1.1 Klíčové mezníky v historii společnosti  

 

Společnost za celou dobu své existence na trhu prošla určitým vývojem. Následující obrázek 

(viz Obr. 3.1) uvádí podstatné mezníky v historii organizace VN-Ú s.r.o., které se významně 

podílely na formování společnosti od jejího vzniku až do současnosti.  

 

Obr. 3.1 Klíčové mezníky společnosti VN-Ú s.r.o 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
3
 VN-Ú S.R.O. VSETÍN. O nás. VN-Ú.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: http://www.vnu.cz/o-

nas.html 
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3.1.2  Výrobní program podniku  

 

Společnost nabízí široké portfolio produktů, které je schopna vyrobit na přání zákazníka. 

Flexibilita ve výrobě je také jedním z klíčových úspěchů firmy. Ukázku výroby zachycují 

níže uvedené obrázky (viz Obr. 3.2 a Obr. 3.3). 

 

Specializace výroby:  

 

 kompletní zpracování plechu CNC technologií, laser TCL 3030, nůžky AMADA                   

a ohraňovací lis, svařování profilů a plechů, elektroerosivní řezání, kovoobráběčství; 

 soustružení  a frézování na zakázku, obrábění barevných kovů, nerezových materiálů, 

oceli, plastů, duralové slitiny a ostatních materiálů; 

 vypracování výkresové dokumentace k produktům, drobné opravy a práce v oblasti 

kovoobrábění a svařování kovů pro širokou veřejnost; 

 zhotovení tvarových a střižných lisovacích přípravků, včetně návrhu a technické 

dokumentace; 

  rozkládací regálové systémy pro obchodní využití, atypické profily, komponenty pro 

vybavení  hypermarketů;  

 tvarové prvky k výrobě bočnic, paletizační logistické systémy, závěsné systémy nosičů 

pro automobilové odvětví; 

 stoly, skříně, digestoře, svícny, rámy, zábradlí i nerezové či v kombinaci se dřevem, kryty, 

dekorativní předměty, výroba na zakázku, bytové doplňky, venkovní krby včetně 

vybavení, udírny
4
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 VN-Ú S.R.O. VSETÍN. O nás. VN-Ú.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: http://www.vnu.cz/o-

nas.html 
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Obr. 3.2 Paleta pro drobné montážní prvky 

 

Zdroj:  VN-Ú S.R.O. VSETÍN. Ukázky výroby. VN-Ú.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-01-28]. 

Dostupné z: http://www.vnu.cz/fotogalerie.html 

 

Obr. 3.3 Komponenty automatického regálového systému 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VN-Ú S.R.O. VSETÍN. Ukázky výroby. VN-Ú.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-01-28]. 

Dostupné z: http://www.vnu.cz/fotogalerie.html 

 

3.1.3  Vnitřní uspořádání společnosti   

 

Vzhledem k  zaměření společnosti VN-Ú s.r.o. a počtu pracovníků,  ji lze zařadit do kategorie 

„malých a středních firem“. Pro účely realizace svých aktivit firma zaměstnává 45 stálých 

pracovníků. V případě potřeby nakupuje externí výkony profesních pracovníků a služeb.  

 

Společnost VN-Ú s.r.o. vlastní jeden majitel, který je současně ředitelem i jednatelem 

v organizační struktuře. Systém řízení a správy organizace má vertikální uspořádání 

v hierarchii: vrcholové vedení – vedení úseku (výroba a montáž), pracovníci (viz Příloha 2). 
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Z důvodu velikosti organizace jsou některé funkce kumulovány nebo je jejich vykonávání 

zabezpečeno prostřednictvím externích pracovníků. 

 

3.2  Porterova analýza  

 

Ke zhodnocení konkurenční pozice byla vybrána Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 

Tato metoda je založena na pěti faktorech, které působí na organizaci. Pro každý faktor jsou 

vymezena kritéria, která reflektují daný aspekt konkurenčního okolí. Těmto kritériím jsou 

přiděleny body na základě odhadu expertů.  Experti udělí daným kritériím body v intervalu             

od 1 do 9. Mezní hodnoty intervalů jsou vždy u jednotlivých kritérií vysvětleny. Porterova 

metoda je v tomto případě zaměřena i na aspekt budoucnosti. Tým hodnotí nejen současnost 

(rok 2014), ale také budoucnost (rok 2016) (Keřkovský, 2006). Tým tvoří majitel společnosti 

a konstruktér firmy. Poté, co byly jednotlivé tabulky vyplněny, došlo k sečtení bodů daných 

kritérií pro rok 2014 a rok 2016 a byly vypočteny průměry. Jednotlivé vyplněné tabulky jsou 

uvedeny v příloze (viz Příloha 3). 

 

3.2.1  Vyjednávací síla zákazníků  

 

Společnost VN-Ú s.r.o. není závislá na několika málo významných odběratelích. V současné 

době má mnoho zákazníků z různých odvětví. Většina odběratelů jsou jiné firmy. Počet 

koncových zákazníků je minimální. Mezi důležité zákazníky patří především          

BIOELEKTRO, s.r.o., BENE TRADE s.r.o., SE-MI ENGINEERING s.r.o.,                         

TES VSETÍN s.r.o., B&B commercial activity s.r.o., AGROL spol. s r.o. Do budoucna však 

očekává, že významnost zákazníků mírně poroste.  Tým hodnotitelů nepovažuje produkt               

za příliš významný z hlediska jeho podílu na výdajích. Náklady přechodu zákazníka k soupeři 

jsou posuzovány jako vysoké. Společnost VN-Ú s.r.o. nabízí široké portfolio produktů                 

a dokáže prakticky vyhovět jakémukoliv přání zákazníka, včetně zpracování příslušné 

technické dokumentace na produkt. U větších zakázek navíc požaduje zálohu. Tým 

hodnotitelů nemá obavy z toho, že by zákazník v tomto odvětví začal podnikat. Firma 

podstoupila v minulosti dvě finančně náročné investice na nákup CNC strojů, čímž si výrazně 

posílila konkurenční výhodu. Disponuje řadou dalších potřebných strojů a lisů. Ziskovost 

zákazníka pokládá společnost za průměrnou.  

 



 

33 

 

Z paprskového grafu (viz Graf 3.1) je patrné, že vyjednávací síla zákazníků není považována 

za vysokou. Dosahuje průměrné hodnoty 3,2 bodů. Do budoucna se očekává mírné zesílení 

vlivu zákazníků na průměrnou hodnotu 3,6 bodů.  

 

Graf 3.1  Vyjednávací síla zákazníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.2.2  Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Firma nakupuje dodávky materiálu, výrobků a služeb od dodavatelů, kteří respektují 

podmínky kvality pro finální produkt a zároveň splňují i další kritéria a požadavky. 

Společnost vede evidenci ověřených dodavatelů a tyto dodavatele pravidelně hodnotí podle 

stanovených kritérií. Mezi typická kritéria pro hodnocení patří kvalita dodávky, termínová 

spolehlivost dodávek, flexibilita, cenové relace a záruky. Hodnocení se provádí s roční 

periodou. Společnost VN-Ú s.r.o. má poměrně mnoho dodavatelů na dodávky potřebných 

materiálů. Dodavatele lze rozdělit na dodavatele hutního materiálu, výrobních nástrojů, 

výrobních strojů a zařízení a ostatního spotřebního materiálu (např. pomůcky pro svářeče). 

Vyjednávací síla dodavatelů je považována za nízkou. Na trhu je poměrně značné zastoupení 

dodavatelů potřebných surovin, z toho důvodu není problém zabezpečovat dodávky                    

od různých dodavatelů.  Hrozbou dodavatelů je i existence substitutů v oboru. Co se týká 
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hrozby vstupu dodavatelů do analyzovaného odvětví, tak je spatřována jako 

nepravděpodobná. Organizovanost pracovní síly v odvětví je považována za nízkou.  

 

Jak je patrné z grafu (viz Graf 3.2), vyjednávací síla dodavatelů není považována                         

za významnou. Dosáhla nejnižších hodnot ze všech sledovaných faktorů. Pro rok 2014 byla 

ohodnocena 2,4 body. Odhad do roku 2016 přináší optimistický pohled ve snížení 

vyjednávací síly dodavatelů. Hodnota odhadu činí 2,2 bodů.  

 

Graf 3.2  Vyjednávací síla dodavatelů  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.3  Hrozba substitutů 

 

Na trhu existují určité substituty .  Zejména pro výrobní stroje a zařízení. Společnost               

VN-Ú s.r.o. však ohrožují minimálně, protože objem výroby do tohoto oboru není vysoký. 

Jinak jsou výrobky specifické, takže substituty v podstatě nelze jednoznačně vymezit. Firma 

je schopna zabezpečit výrobu jakýchkoliv produktů podle individuálních přání zákazníků, 

takže se riziko substitutů snižuje. Produkty jsou zhotovovány podle zvláštních potřeb 

odběratelů. Proto ani konkurence v odvětví substitutů není vnímána za výraznou. Kritérium 

hrozba substitutů v budoucnu není z pohledu společnosti považována za významnou. 
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Předpokládá jejich vyšší ceny. Naopak očekává, že se užitné vlastnosti výrobků budou 

zlepšovat.   

 

Grafické znázornění hrozby substitutů zachycuje graf (viz Graf 3.3). Hrozba substitutů 

dosáhla v roce 2014 průměrného počtu bodů 3,6 a v roce 2016 průměrného počtu bodů 4. Do 

roku 2016 tým expertů očekává především zlepšení užitných vlastností produktu.   

 

Graf 3.3  Hrozba substitutů  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.2.4  Hrozba vstupu do odvětví  

 

Podnikání v oblasti kovovýroby představuje již značné riziko. Zejména pro zabezpečení 

činností jsou důležité různé technologie, stroje, nářadí. Např. CNC strojní nůžky, lasery, 

brusky, frézky, vrtačky, ohraňovací lisy apod. Zakoupení řady technologií vyžaduje finančně 

náročné investice. Potřeba disponovat určitým značným kapitálem a speciálními 

technologiemi, know-how, prostory je poměrně vysoká. Podle týmu hodnotitelů je přístup 

k surovinám, energiím, pracovní síle i k distribučním kanálům relativně snadný. Naproti tomu 

možnost organizace po vstupu do odvětví snadno odejít je považována za nelehkou cestu.  
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Z grafu je patrné (viz Graf 3.4), že hrozba vstupu do odvětví je vnímána jako vyšší. V roce 

2014 dosahuje průměrného počtu bodů 5,2. Výhled do budoucna však poskytuje poněkud 

optimističtější pohled ve snížení hrozby vstupu do odvětví.  

 

Graf 3.4  Hrozba vstupu do odvětví  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.2.5  Konkurenční rivalita 

 

Mezi hlavní konkurenty společnosti VN-Ú s.r.o. lze zařadit společnosti Sleipnir s.r.o.,               

Kovar a.s. a firma Král – zámečnictví, kovovýroba. Konkurence je spatřována zejména  

v zámečnické oblasti,  v oblasti drobných tvarových součástí, součástí s vysokou přesností pro 

měřící techniku. Jedná se však většinou o dodávky do stavebnictví. V současné době dochází 

k úbytku konkurence.  Co se týká diferenciace konkurentů působících  v odvětví, předpokládá  

se její zvýšení.  Tým hodnotitelů společnosti VN-Ú s.r.o. však považuje diferenciaci jimi 

nabízených produktů za relativně vysokou. Diferenciace produktů je zejména založena na 

širokém portfoliu výrobků, důrazu na kvalitu a flexibilitu ve výrobě.  Zvýšení konkurenční 

rivality v odvětví je dáno očekáváním pomalého růstu poptávky, vysokými náklady výstupu 

z odvětví a posílením diferenciace produktů ze strany konkurentů. Graf 3.5 zachycuje rozsah 

konkurenční rivality v odvětví. 
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Co se týká konkurenční rivality v odvětví je očekáváno její mírné zesílení. V roce 2014 je její 

průměrná hodnota 4,1 bodů. Do roku 2016 došlo ke zvýšení o 0,01 bodů na 4,2 bodů. 

Příčinou této změny je předpoklad vysokých nákladů výstupu z odvětví a zesílení šíře záběru 

konkurence.  

 

Graf 3.5  Konkurenční rivalita v odvětví 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.2.6  Interpretace výsledků Porterovy analýzy  

 

K analýze konkurenčního prostředí u společnosti VN-Ú s.r.o. byla aplikována Porterova 

metoda pěti konkurenčních sil s těmito výsledky.  

 

Společnost VN-Ú s.r.o. má mnoho odběratelů z různých odvětví. Převážnou většinu tvoří jiné 

firmy. Zastoupení koncových zákazníků je minimální. Náklady přechodu ke konkurenci jsou 

vysoké. Firma si zakládá na široké specializaci a dokáže pružně reagovat na požadavky 

zákazníků, včetně zabezpečení materiálu i technické dokumentace. U větších zakázek, než 

začnou být realizovány, je požadována záloha. Vzhledem ke kapitálové i technologické 

náročnosti je nepravděpodobné, že by zákazník v tomto odvětví začal podnikat. Vyjednávací 

síla zákazníků není vysoká. Hodnocení je ve výši 3,2 bodů pro rok 2014 a 3,6 bodů pro rok 

2016. Do budoucna se očekává mírné zesílení vlivu zákazníků.  
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Vyjednávací síla dodavatelů je pro firmu VN-Ú s.r.o. malá, přestože je považována 

významnost zákazníků pro dodavatele za relativně nízkou. Společnost má mnoho dodavatelů 

zabezpečující dodávku potřebného materiálu. Hrozba vstupu dodavatelů do odvětví je 

nepravděpodobná. Dodavatelé obdrželi nejnižší ohodnocení. Pro rok 2014 je hodnocení                

ve výši 2,4 bodů a 2,2 bodů pro rok 2016.   

 

Co se týká substitutů, ty ohrožují firmu zejména v oblasti produkce výrobních strojů                      

a zařízení. Hrozba však není významná vzhledem k nízkému objemu výroby do tohoto oboru. 

Jinak společnost VN-Ú s.r.o. vyrábí specifické produkty podle přání zákazníků.  Hrozba 

substitutů je nízká, obdržela 3,6 bodů v roce 2014 a 4 body pro rok 2016. 

 

Lze očekávat, že hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví bude ubývat na významu. 

Přestože přístup k distribučním kanálům je snadný, bariérou vstupu se může stát především 

jeho kapitálová náročnost. „Cesta zpět“ po vstupu do odvětví je tak považována za obtížnou. 

Pro rok 2014 obdržela hrozba vstupu do odvětví 5,2 bodů a 4,7 bodů pro rok 2016 .  

 

Na základě výsledků provedené analýzy je možné předpokládat, že množství soupeřů a jejich 

konkurenční schopnost bude klesat. Společnost VN-Ú s.r.o. si zakládá na vysoké diferenciaci 

jejich produktů, kterou chce do budoucna více posílit.  Vzhledem ke snaze více proniknout na 

zahraniční trhy lze očekávat určité zesílení diferenciace konkurentů z hlediska země původu, 

strategie či síly. Rivalita konkurence v odvětví získala bodové ohodnocení 4,1 bodů pro rok 

2014 a 4,2 bodů pro rok 2016. 

 

V následujícím obrázku (viz Obr. 3.4) je znázorněno grafické shrnutí Porterovy metody pěti 

konkurenčních sil.  
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Obr. 3.4 Souhrnné výsledky Porterovy metody 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Keřkovský (2006, s. 53) 

 

3.3  Metoda Balanced Scorecard  

 

Jako nástroj pro zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti byla zvolena metoda BSC. 

Jedná se o komplexní metodu, která je založena nejen na finančních hlediscích, ale rovněž 

pracuje i s tzv. měkkými faktory. Těmi jsou zákaznická perspektiva, hledisko interních 

procesů, perspektiva učení a růstu, jenž podstatně ovlivňují konkurenceschopnost organizace                   

a pomáhají určit strategické akce, kroky k jejímu zvýšení a naplnění strategických cílů.  

 

3.3.1  Poslání, hodnoty a strategické záměry  

 

„Posláním společnosti je dosahování vysoké kvality a spolehlivosti produktů a jejich 

prostřednictvím spokojenosti zákazníků.“ 

 

Společnost VN-Ú s.r.o. si zakládá na takových hodnotách, jako jsou zejména vysoká kvalita 

svých výrobků a flexibilita ve výrobě.  

 

Konkurenční rivalita 

v odvětví 

 

2014 – 4,1 bodů 

2016 – 4,2 bodů  

Hrozba vstupu 

nových konkurentů 

 

2014 – 5,2 bodů  

2016 – 4,7 bodů  

 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

 

2014 – 2,4 bodů 

2016 – 2,2 bodů  

Vyjednávací síla 

zákazníků 

 

2014 – 3,2 bodů 

2016 – 3,6 bodů  

Hrozba substitutů 

  
2014 – 3,6 bodů 

      2016 -  4 body 
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Mezi  hlavní strategické záměry, na které se chce společnost v nejbližší době zaměřit patří:  

 

 Rychlá výchova nových, mladých odborníků  

 Obnova klíčové technologie  laseru 

 Automatizace svářečských prací 

 Nová krev do vedení 

 Pružnost ve výrobě  

 Propagace vlastních výrobků 

 

3.3.2  Analýza perspektiv  

 

a) Finanční perspektiva  

 

K rozpoznání finančního hlediska organizace byla provedena finanční analýza.  K rozboru 

finanční situace společnosti byly použity poměrové ukazatele. Jedná se o ukazatele likvidity, 

rentability, aktivity a zadluženosti.  Poměrové ukazatele byly vypočteny za léta 2009 -2012 

dle vzorců uvedených v příloze (viz Příloha 1). Potřebné údaje k jejich výpočtům byly 

čerpány z účetních závěrek příslušných let (viz Příloha 4, 5). Jednotlivé propočty vybraných 

ukazatelů se nachází v příloze (viz Příloha 6). 

 

 Ukazatele likvidity  

 

Mezi ukazatele likvidity patří běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. Pomocí 

těchto ukazatelů se posuzuje schopnost organizace splácet krátkodobé závazky.  Vypočtené 

hodnoty jsou znázorněny v tabulce (viz Tab. 3.1).  

 

Tab. 3.1 Výsledné hodnoty likvidity   

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita  -2,49 1,40 1,56 1,45 

Pohotová likvidita  -2,45 1,39 1,40 1,08 

Okamžitá likvidita -0,99 0,05 0,18 0,09 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U běžné likvidity (viz vzorec 2.1) je doporučená hodnota v rozmezí 1,5 – 2,5. Toto rozmezí 

je splněno pouze v roce 2011. Výše běžné likvidity činila v tomto roce 1,56, což bylo 

způsobeno poklesem krátkodobých závazků. V ostatních letech je výše běžné likvidity pod 

hranicí doporučené hodnoty. V roce 2009 bylo dokonce dosaženo záporné hodnoty, což je 

zapříčeno zápornou položkou krátkodobých závazků z důvodu čerpání dotace z EU                       

na revitalizaci výrobních prostor.  

 

U pohotové likvidity (viz vzorec 2.2) je stanoven interval 1,0 – 1,5. V tomto případě                    

se firma pohybuje ve vymezeném intervalu v letech 2010-2012. V roce 2012 však došlo 

k výraznějšímu poklesu na hodnotu 1,08. Příčinu lze spatřovat v nárůstu zásob. V roce 2009 

bylo opět dosaženo záporné hodnoty z důvodu záporné položky krátkodobých závazků.  

 

Co se týká okamžité likvidity (viz vzorec 2.3), její doporučená výše od 0,2 do 0,5 není 

splněna v žádném roce. Naopak její hodnoty se nachází pod hranicí žádoucích hodnot. 

Záporná hodnota ukazatele okamžité likvidity v roce 2009 je odrazem záporné položky 

krátkodobých závazků. Nicméně v roce 2011 se výše okamžité likvidity přibližovala optimu. 

Nízké hodnoty v roce 2010 a 2012 jsou dány zejména snížením krátkodobého finančního 

majetku a růstem krátkodobých závazků. Do výsledků ukazatelů likvidity se promítlo také 

čerpání úvěrů v roce 2009 a v roce 2010. Vývoj ukazatelů likvidity zachycuje níže uvedený 

graf (viz Graf 3.6). 

 

Graf 3.6  Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Ukazatele likvidity nedosahují příliš pozitivních výsledků. Obecně lze říci, že nejlepších 

výsledků bylo dosahováno v roce 2011, kdy společnost efektivně splácela své krátkodobé 

závazky. Platební schopnost organizace není zcela pozitivní, na jejím odrazu se podílí i 

čerpání úvěrů v letech 2009 a 2010. Nicméně ani tak nelze striktně konstatovat závěry. Bylo 

by vhodné vyhodnotit ukazatele u konkurenčních firem a ukazatele likvidity sledovat 

v kratším časovém horizontu, tím objektivněji zhodnotit situaci ve firmě (Růčková, 2011).  

 

 Ukazatele rentability  

 

Ukazatele rentability hodnotí úspěšnost firmy při dosahování stanovených cílů. Za  ukazatele 

rentability byly zvoleny rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu                        

a rentabilita tržeb. K výpočtům byl použit čistý zisk po zdanění (EAT).   Tab. 3.2 zachycuje 

hodnoty rentability. 

 

Tab. 3.2 Výsledné hodnoty rentability 

Ukazatele rentability  2009 2010 2011 2012 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA)      (%) 4,10 10,90 -9,42 2,49 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)       (%) 7,12 20,32 -18,13 5,05 

Rentabilita tržeb (ROS)                             (%) 3,33 9,12 -7,21 1,60 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – (viz vzorec 2.4) dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 

2010, kdy její výše činila 10,90 %. V roce 2011 je však hodnota ukazatele záporná z důvodu 

dosažené ztráty. Ztráta byla zapříčiněna neplánovanými investicemi na odkup strojního 

zařízení od krachujících firem.  Nicméně v roce 2012 se výše ukazatele rentability celkového 

kapitálu dostala do kladných hodnot. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) – (viz vzorec 2.5) je důležitým hlediskem 

pro vlastníky. Nejvyšší výnosnosti kapitálu, vloženého do společnosti, bylo dosaženo v roce 

2010. V roce 2011 došlo k výraznému poklesu, až do záporných hodnot.  
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Rentabilita tržeb (ROS) – (viz vzorec 2.6) má obdobný průběh jako předchozí ukazatele. 

Výnosnost tržeb má rostoucí trend do roku 2010. V tomto roce je její hodnota nejvyšší,                 

tzn., že 1 koruna tržeb přinesla 9,12 % zisku. Rok 2011 byl záporný. Hodnota ukazatele 

rentability tržeb činila –7,21 %. V roce 2012 nastalo zotavení. Ukazatel dosáhl kladné 

hodnoty.  

 

Graf 3.7 ukazuje vývoj ukazatelů rentability v letech 2009 – 2012. 

 

Graf 3.7 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

  

Při hodnocení ukazatelů rentability lze souhrnně konstatovat, že jejich vývoj byl do roku 2010 

příznivý. Všechny sledované ukazatele nabývaly rostoucích hodnot. V roce 2010 přitom bylo 

dosaženo nejlepších výsledků, což bylo zapříčiněno zejména růstem zisku. Rok 2011 byl 

bohužel ztrátový, což se promítlo i do záporných hodnot ukazatelů. V roce 2012 však 

analyzované ukazatele vykazují kladných hodnot. Růst ukazatelů rentability lze očekávat                   

i v dalším roce. Podle sdělení vlastníka společnosti byl rok 2013 rokem úspěšným.  
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 Ukazatele aktivity  

 

Ukazatele aktivity poskytují informace o tom, jak organizace efektivně nakládá se svým 

majetkem. Vypočtené hodnoty aktivity společnosti VN-Ú s.r.o. zachycuje tabulka (viz Tab. 

3.3). 

Tab. 3.3 Výsledné hodnoty aktivity 

Ukazatele aktivity  2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,23 1,20 1,31 1,56 

Obrat zásob 239,20 340,36 27,00 11,03 

Doba obratu zásob                       (dny) 1,53 1,07 13,52 33,08 

Doba obratu pohledávek             (dny)    56,15 151,98 103,08 89,34 

Doba obratu závazků                   (dny) 0 113,08 84,22 90,15 

* Hodnota 0 u ukazatele doba obratu závazků je uvedena z důvodu záporné položky krátkodobých závazků, 

která byla zapříčiněna čerpáním dotace z EU na revitalizaci prostor 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv (viz vzorec 2.7) překračuje minimální doporučenou hodnotu tohoto 

ukazatele, kterou je 1. Lze tedy říci, že firma efektivně využívá svá aktiva. Ukazatel obratu 

celkových aktiv se vyvíjí příznivě. Ve všech sledovaných letech dochází k nárůstu jeho 

hodnoty.  

 

Ukazatel obratu zásob (viz vzorec 2.8) má klesající tendenci. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2010, tedy 340,36 obratů.  V roce 2011 a 2012 došlo k rapidnímu poklesu, 

důvod lze spatřovat v nárůstu zásob oproti předchozím letům.  

 

Doba obratu zásob (viz vzorec 2.9) vyjadřuje, kolik dní jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob (Kovář, 2008).  Ve sledovaných letech roste počet dnů, ve kterých jsou oběžná aktiva 

vázána v zásobách. V roce 2012 byla hodnota nejvyšší. Činila 33,08 dnů. Oproti rokům 2009 

a 2010 došlo k nárůstu o více než 30 dnů.  

 

Doba obratu pohledávek (viz vzorec 2.10) vyjadřuje platební schopnost odběratelů. Tento 

ukazatel dosahuje vysokých hodnot. V roce 2010 její výše byla 151,98 dní. Přesahuje tak 
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sjednanou dobu splatnosti faktur, která činí obvykle 30 dní. Nicméně tato situace je 

způsobena především zaměřením výrobního programu na výrobou konstrukcí fotovoltaických 

elektráren. Na výrobu těchto konstrukcí byla smluvně sjednána mnohem delší doba splatnosti, 

která činí v tomto případě 120 dní.  

 

Doba obratu závazků (viz vzorec 2.11) značí platební schopnost společnosti. Doporučuje se, 

aby doba obratu závazků byla delší než doba obratu pohledávek (Růčková, 2011). Toto 

doporučení je splněno až v roce 2012. V roce 2009 je uvedena hodnota 0 z důvodu záporné 

položky krátkodobých závazků. V situaci, kde by nastaly velké odchylky mezi dobou 

splatnosti pohledávek a dobou splatnosti závazků, by mohlo dojít k ohrožení platební 

schopnosti organizace. Sjednaná doba splatnosti závazků činí zpravidla 30 dní, u hlavních 

dodavatelů je sjednána doba splatnosti faktur v délce 60 -90 dní.  

 

Graficky znázorněný vývoj ukazatelů aktivity zachycuje graf (viz Graf 3.8). 

 

Graf 3.8 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při analýze ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že obrat celkových aktiv se vyvíjí pozitivně. 

Z důvodu nárůstu zásob v letech 2012 a 2011 došlo ke zhoršení ukazatelů obrátka zásob                  

a doba obratu zásob. Společnost by se měla především zaměřit na splatnost faktur                        

od odběratelů a usilovat o to, aby doba splatnosti pohledávek byla kratší než doba obratu 

závazků.  
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 Ukazatele zadluženosti  

 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o finanční struktuře organizace, která se skládá z cizích                 

a vlastních zdrojů. Tabulka 3.4 zobrazuje vypočtené hodnoty ukazatelů zadluženosti.  

 

Tab. 3.4 Výsledné hodnoty zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel věřitelského rizika          (%) 42,45 46,34 48,14 50,46 

Ukazatel vlastního kapitálu           (%) 57,60 53,66 51,96 49,35 

Úrokové krytí 35,54 25,76 -25,99 19,82 

Zadluženost vlastního kapitálu     (%) 73,69 86,37 92,64 102,24 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Hodnota ukazatele věřitelského rizika (viz vzorec 2.12) ve sledovaných letech má rostoucí 

tendenci. V roce 2012 jeho hodnota činila 50,46 %. Tento ukazatel má však příznivý vývoj, 

jeho výše se nachází v doporučeném rozmezí 30 – 60 %. Firma disponuje tedy dostatečným 

množstvím aktiv k úhradě cizích zdrojů.  

 

Ukazatel vlastního kapitálu (viz vzorec 2.13) má naproti tomu klesající charakter. Zatímco 

v letech 2009 – 2011 převažovalo využití vlastních zdrojů k financování, v roce 2012 nastala 

změna. Organizace více využívala cizí zdroje financování. Součet ukazatele věřitelského 

rizika  a vlastního kapitálu by měl být roven jedné. Toto doporučení je splněno. 

 

Ukazatel úrokového krytí (viz vzorec 2.14) říká, kolikrát zisk převyšuje úroky. Společnost 

dosahuje vysokých hodnot s výjimkou v roce 2011, kdy je jeho hodnota záporná. Což je 

způsobeno záporným výsledkem hospodaření. Tento ukazatel vypovídá o značné schopnosti 

organizace splácet úvěr.    

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (viz vzorec 2.15) informuje o míře zadlužení. 

Nabývá rostoucích hodnot. Tato situace je dána tím, že firma zvyšuje podíl cizích zdrojů                

na financování svých aktivit. V roce 2009 společnost čerpala dotaci z EU ve výši 7,5 milionu 

korun na revitalizaci výrobního areálu, přičemž celková hodnota projektu činila 11,2 milionu 
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korun. Tento rozdíl ve výši 3,7 milionu korun byl doplácen z úvěru, jehož splatnost je v roce 

2014. V roce 2010 firma uskutečnila neplánované investice ve výši 11,6 milionu korun na 

odkup strojních zařízení v důsledku úpadku tří firem, kteří byli stálými zákazníky. Tato částka 

byla snížena o dluhy zákazníků vůči společnosti a zbytek byl pokryt z leasingu.  

 

Graf 3.9 poskytuje pohled na vývoj ukazatelů zadluženosti.  

 

Graf 3.9 Vývoj ukazatelů zadluženosti  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Kapitálovou strukturu společnosti VN-Ú s.r.o. lze považovat za poměrně vyváženou. 

Ukazatelé věřitelského rizika a vlastního kapitálu mají vyrovnaný vývoj. Průběh ukazatele 

úrokového krytí informuje o schopnosti firmy splácet úvěr.  

 

b) Zákaznická perspektiva  

 

Zákaznická perspektiva je orientována na zákazníky. Významným cílem každé organizace je 

uspokojování potřeb zákazníků a jejich udržení. Ani ve společnosti VN-Ú s.r.o. tomu není 

jinak. Hlavním smyslem jejich práce je dosahovat a udržovat vysokou kvalitu výrobků, jež se 

promítne do spokojenosti zákazníků. Proto rovněž zavedla certifikaci systému podle norem 

ISO ČSN EN 9001:2001 a ČSN EN 729-2:1996. Spokojenost zákazníků není zjišťována 

přímo prostřednictvím dotazníkového šetření. Přehled o spokojenosti zákazníků se odvíjí               

od toho, jak se plní termíny zakázky, z počtu stížností a návrhů na změnu. Spokojenost 
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zákazníků a kvalitně odváděnou práci společnosti VN-Ú s.r.o. odráží i reference významných 

firem. Tyto reference firmy jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti. Jedná se 

především o společnosti, kterým VN-Ú s.r.o. dodává výrobky náročné na kvalitu.  

 

 

V rámci zákaznické perspektivy je důležité provést segmentaci trhu. Zákazníky VN-Ú s.r.o. je 

možno rozdělit na následující segmenty.  

 

 Zákazníci z České republiky a zahraniční odběratelé.  

 Zákazníci dle zakázkové výroby a opakované výroby. Zakázková výroba je 

vyžadována převážně tuzemskými odběrateli a představuje malý objem na celkové 

výrobě. Většinu produkce tvoří opakovaná výroba, kde dochází podle potřeb 

k úpravám a inovacím.  

 Zákaznické segmenty podle průmyslu, ve kterém působí. Společnost VN-Ú s.r.o. 

spolupracuje se zákazníky z různých odvětví. Jedná se o průmysl energetický, 

automobilový, výroba strojů a zařízení, zemědělství, fotovoltaický průmysl a optické 

přístroje, potravinářství, chemický průmysl, stavebnictví a kovový nábytek. 

Společnost se tak snaží vytvořit si diverzifikované portfolio zákazníků.  

 

Mezi nejvěrnější zákazníky, kteří spolupracují s firmou VN-Ú s.r.o. prakticky od jejich 

založení patří AGROL spol. s r.o, SE-MI ENGINEERING s.r.o.,                                       

OPTICS TRADE, spol. s r.o., B&B commercial activity s.r.o., Hansen und Reinders CS spol. 

s r.o., Výtahy Vsetín, MORAVOS s.r.o. 

 

Mezi hybné síly spokojenosti odběratelů patří rovněž čas, kvalita a cena.  

 

Co se týká cenové politiky, společnost sleduje, jak se vyvíjí situace na trhu a stanovuje si také 

určité procento zisku. V automobilovém průmyslu je to běžně okolo 8 % zisku                           

a ve strojírenství 15 % zisku. Pokud jsou si vědomi, že konkurence by nebyla schopna 

výrobek zhotovit, tak je procento zisku až ve výši 30 %.   
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Na kvalitu je kladen velký důraz. Usiluje se o dosahování vysoké kvality. Reklamace se 

neobjevují příliš často. Většina neshod vzniká kvůli chybným technologickým výkresům či 

špatně definovaným požadavkům zákazníků.  

 

Z hlediska času je podstatné rychle se přizpůsobit požadavkům zákazníků. VN-Ú s.r.o. plní 

požadavky zákazníků a snaží se je realizovat v co nejkratším čase.  

 

c) Perspektiva interních  procesů  

 

Perspektivu interních podnikových procesů je vhodné rozdělit do dílčích procesů. 

Nejznámější klasifikace interních procesů je na inovační, provozní a servis poprodejní.  

 

Inovační proces se orientuje na nalezení nových potřeb zákazníků. Společnost VN-Ú s.r.o. se 

snaží  uspokojovat potřeby odběratelů. Zákazníkům nabízí široké spektrum výrobního 

sortimentu. Mimo to je značný důraz kladen na pružnost ve výrobě, která umožňuje se rychle 

přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu. Organizace je schopna v podstatě vyrobit 

produkt podle přání zákazníků , zpracovat k němu příslušnou dokumentaci, popřípadě 

doporučit změny. Společnost disponuje řadou technologií. Modernizace výrobních 

technologií probíhá průběžně, protože jejich zakoupení vyžaduje značné finanční investice. 

Plánování investic do nových technologií a zařízení se odvíjí od sledování požadavků 

zákazníků. Společnosti VN-Ú s.r.o. se naskytla velká příležitost. Jedná se o sdružení firem se 

stejným zaměřením. Smyslem je zvětšení rozsahu činností, kvůli dosahu na velké zakázky v 

zahraničí. Tyto zakázky byly v minulosti zatraceny především kvůli malému počtu 

pracovníků a obratu. Hlavním cílem je zaměřit se na náročné zakázky a využít svůj potenciál.  

 

Provozní proces zahrnuje činnosti od přijetí objednávky od odběratele až po dodání výrobku.  

Celý provozní proces začíná poptávkou zákazníka, na kterou se vypracuje odpovídající 

nabídka. Poté zákazník reaguje na zaslanou nabídku, a to buď odmítnutím nebo zasláním 

objednávky. Objednávka je podkladem pro zahájení výroby. Objednávka se zavede                       

do systému a přidělí se jí číslo zakázky. Vytvoří se podružná dokumentace a zabezpečí se 

potřebný materiál. Následně se zahájí výroba na pracovištích. V některých případech se při 

výrobě využívá kooperace nebo externích služeb. Posledním procesem je expedice a doprava 

hotových produktů k zákazníkovi. Dodávky jsou zajišťovány vlastní přepravou přímo 
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k zákazníkovi nebo pomocí přepravních společností. Přepravní společnosti jsou využívány 

zejména v případě většího objemu zakázky.  

 

V rámci poprodejního servisu společnost poskytuje zákazníkům záruku 2 roky, v některých 

případech až 5 let. Dále poskytuje montáž, případně záruční opravy. Ty se týkají zvláště 

významných zakázek. Společnost je schopna zabezpečit i dopravní služby. Snaží se co nejvíce 

vyhovět potřebám odběratelů.  

 

d) Perspektiva učení se a růstu 

 

Řízením lidských zdrojů v organizaci se zabývá jednatel firmy. Prováděním některých 

činností personálního řízení je pověřena asistentka. Na příslušné pracovní pozice jsou 

vybíráni pracovníci, kteří disponují potřebnými kvalifikačními předpoklady a způsobilostí 

k realizaci příslušných aktivit. Výběr nových zaměstnanců do společnosti je uskutečňován ve 

většině případů na základě přímého oslovení potenciálních zaměstnanců. Kontakty k oslovení 

případných pracovníků se získávají formou doporučení, oslovení firem v úpadku. Při výběru 

je kladen důraz na dlouholetou praxi, ale také dostupnost z hlediska blízkosti bydliště 

pracovníků. Společnost se chce vyvarovat eventuálním vymlouváním se na vzdálenost 

bydliště  v případě potřeby práce přesčas.  V současné době je v organizaci 5 řídících 

pracovníků, na pozici administrativy a účetnictví jsou to 2 pracovníci, na úseku kontroly             

1 pracovník,  3 režijní dělníci a 34 výrobních dělníků. 

 

Společnost vytváří roční plán školení a výcviku zaměstnanců, kterým zajišťuje udržování 

odborné způsobilosti, zvyšování kvalifikace pracovníků a doplňování znalostí.  

Zaměstnanci pravidelně absolvují profesní školení, to se týká zejména svářečů, vazačů, řidičů 

a obsluhy vysokozdvižných vozíků. Dále školení BOZP, kurzy a školení pro zvyšování 

profesní odbornosti a kvalifikace, školení v rámci systému řízení jakosti.  

 

V souvislosti s hlediskem učení se a růstu je důležité zmínit i oblast motivace zaměstnanců,             

a to formou zaměstnaneckých výhod. Všem zaměstnancům jsou poskytovány stravenky. 

Klíčoví zaměstnanci, kteří jsou ve společnosti od začátku jejího založení, potom využívají 

výhody týkající se spoření a pojištění. V současné době je fluktuace malá. Ze začátku 

podnikání, než se společnost stabilizovala, byla fluktuace pracovníků poměrně velká. Nyní se 
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vyskytuje fluktuace převážně přirozená způsobená úmrtím, odchodem do důchodu. 

Spokojenost zaměstnanců není pravidelně zjišťována, neprovádí se dotazníkové šetření. 

Majitel společnosti uvedl, že ke zjištění spokojenosti pracovníků dochází většinou na 

neformálních akcích s pracovníky.  

 

K vytvoření dlouhodobého růstu organizace a jejího zdokonalování jsou důležité informace, 

způsob jejich předávání a informační systémy. Vedení společnosti zajišťuje účinný způsob 

sdělování informací potřebných pro uskutečňování řídících, obchodních, výrobních procesů              

i činností souvisejících s řízením kvality. Příslušné informace jsou předávány různými 

formami interní komunikace. Je využívána přímá komunikace při osobním styku, porady a 

pracovní schůzky, telefonická komunikace, písemná a optická komunikace, propagace, 

prostředky výpočetní techniky.  

 

Mezi informační systémy používané společností patří informační systém DUNA. Tento 

systém je využíván pro vedení účetnictví, fakturace, výrobu zakázek a sklady. Dále u stroje 

laser používají systém TOPS 100. Dokumentace je zpracovávána v programech                        

Solid Edge 20, AutoCad a TruTops Cad.  

 

3.3.3  Tvorba metody Balanced Scorecard  

 

Tvorba modelu Balanced Scorecard se opírá o využití výsledků zjištěných z vymezeného 

poslání, strategických záměrů a z provedené analýzy daných  perspektiv. Pro jednotlivé 

perspektivy budou odvozeny strategické cíle a měřítka. Vzájemné vztahy strategických cílů 

mezi perspektivami budou zobrazeny pomocí strategické mapy.  Pro každé měřítko zároveň  

budou stanoveny cílové hodnoty, kterých chce organizace dosáhnout. Za cílovou hodnotu 

bude považován rok 2015 a výchozím rokem bude rok 2012.  K vymezeným cílům budou 

navrženy strategické akce, které bude zapotřebí realizovat k jejich úspěšnému naplnění.  

 

a) Stanovení strategických cílů, měřítek a akcí finanční  perspektivy  

 

Ke zhodnocení finanční situace organizace byla použita analýza poměrových ukazatelů. Tento 

rozbor umožnil určit oblasti, které by měla organizace sledovat. Ve  finanční perspektivě jsou 

definovány čtyři hlavní strategické cíle a k nim jsou vymezena daná měřítka (viz Tab. 3.5).  
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Vybraná měřítka vychází z poměrových ukazatelů a hodnot jednotlivých výkazů.                       

Za všeobecný cíl společnosti je považováno zvyšování finanční výkonnosti. 

 

Tab. 3.5 Strategické cíle, měřítka a hodnoty finanční perspektivy 

Strategický cíl Měřítko cíle Jednotky 

Skutečná 

hodnota 

(rok 2012) 

Cílová 

hodnota 

(rok 2015) 

Zvýšení zisku Čistý zisk  V tis. Kč 812 7 000 

Růst tržeb Tržby za vlastní výrobky a služby V tis. Kč 50 853 100 000 

Zlepšení likvidity  Ukazatel okamžité likvidity Hodnota 0,09 0,2 

Snížení doby obratu 

pohledávek 
Doba obratu pohledávek Dny 84,07 60 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Prvním, důležitým strategickým cílem je zvýšení zisku. Za měřítko tohoto cíle byl zvolen 

čistý zisk. V roce 2012 činí skutečná hodnota čistého zisku 812 000 Kč.  Tato výše čistého 

zisku je ovlivněna ztrátou z předchozího roku 2011, kdy organizace podstoupila neplánované 

investice na odkup strojů od krachujících firem. Nákup strojů však umožnil firmě získat           

a využít nový potenciál, jenž se promítl již do kladných hodnot čistého zisku v roce 2012. 

Požadovaná cílová hodnota čistého zisku je 7 000 000 Kč. Tato hodnota se jeví za reálnou, 

jelikož podle slov vlastníka společnosti byl rok 2013 velmi úspěšným rokem, kde výše čistého 

zisku dosáhla okolo 4 000 000 Kč.  

 

Dalším cílem je růst tržeb. Měřítkem růstu tržeb jsou tržby za vlastní výrobky a služby. Zde je 

požadována cílová hodnota téměř dvojnásobná oproti roku 2012. Je žádoucí také zlepšení 

likvidity, jejíž vývoj bude sledován prostřednictvím okamžité likvidity. Zde je očekáváno, že 

do roku 2015 její výše dosáhne hodnoty 0,2.  U strategických cílů zvýšení zisku, růstu tržeb a 

zlepšení likvidity je obtížné určit konkrétní strategické akce. Splnění požadovaných hodnot u 

těchto cílů do značné míry závisí na plnění cílů v ostatních perspektivách. Dalším cílem je 

snížení doby obratu pohledávek. Současná hodnota činí 84,07 dní. Jako cílová hodnota byla 

stanovena doba splatnosti pohledávek 60 dní. Společnost by si měla se svými zákazníky 

upřesnit dobu splatnosti, dlužníky upomínat k úhradě nezaplacených faktur. Popřípadě 

zákazníky motivovat k brzkému placení prostřednictvím výhod.  
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b) Stanovení strategických cílů, měřítek a akcí zákaznické perspektivy  

 

Stanovení cílů v zákaznické perspektivě má těsnou vazbu na cíle finanční perspektivy. 

Zákazníci jsou klíčovým zdrojem příjmů společnosti. Tabulka 3.6 ukazuje cíle, na které je 

potřeba se v dalších obdobích zaměřit pro získání a udržení věrnosti svých zákazníků.  

 

Tab. 3.6 Strategické cíle, měřítka a hodnoty zákaznické perspektivy 

Strategický cíl Měřítko cíle Jednotky 

Skutečná 

hodnota 

(rok 2012) 

Cílová 

hodnota 

(rok 2015) 

Navýšení počtu  zákazníků Počet přijatých objednávek Počet 2 727 4 000 

Zvýšení zakázek u 

zahraničních odběratelů 
Tržby za přímý vývoz V tis. Kč 4 807 18 000 

Aplikace hodnocení 

spokojenosti odběratelů  
Výsledky dotazníkového šetření % - 95 

Zvýšení povědomí o firmě 
Podíl objednávek přijatých od 

nových odběratelů 
% 15 20 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Prvním cílem je navýšení počtu zákazníků. Měřítkem tohoto cíle je počet přijatých 

objednávek. V roce 2012 byl počet přijatých objednávek 2 727. Žádoucí hodnotou je počet  

4 000 objednávek. Navýšení počtu zákazníků by měla organizace dosáhnout prostřednictvím 

udržování široké nabídky sortimentu, flexibility ve výrobě a vysoké kvality produktů. 

Poskytováním výhod při výrobě objemnějších zakázek.  

 

Druhým cílem je zvýšení zakázek u zahraničních odběratelů. Plnění tohoto cíle bude 

sledováno pomocí hodnoty tržby za přímý vývoz. Skutečná hodnota tržeb za přímý export 

činila 4 807 000 Kč. Do roku 2015 společnost očekává výši těchto tržeb v hodnotě                    

18 000 000 Kč. Takový nárůst tržeb za přímý vývoz je očekáván i z toho důvodu, že v roce 

2013 se již výše těchto tržeb pohybovala okolo 16 600 000 Kč.   Důležitou strategickou akcí 

ke zvýšení počtu zahraničních zakázek je využití příležitosti vytvořit družstvo kooperujících 

firem. Díky kapitálové i výrobní provázanosti by firma dosáhla na realizaci významných 

zahraničních zakázek. Dalším požadavkem je zavedení systému hodnocení spokojenosti 

zákazníků, kterou v současné době organizace nezjišťuje. Spokojenost zákazníků je vhodné 

vyhodnocovat skrze výsledky dotazníkového šetření. Společnost tak získá důležitou zpětnou 
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vazbu a případné návrhy ke zlepšení loajality. Očekává se spokojenost 95 %. Záměrem 

společnosti je také zvýšit povědomí o firmě. Jako měřítko byl zvolen podíl objednávek 

přijatých od nových zákazníků. U toho cíle se očekává zvýšení na 20-ti % podíl objednávek 

přijatých od nových odběratelů. Strategické akce, které se pojí s tímto cílem, jsou 

marketingového charakteru. K propagaci společnosti lze využít reklamy, ať už v tištěné 

podobě nebo reklamy  v rádiu a televizi. Příležitostí by mohly být veletrhy, aktualizace 

internetových stránek či kladné reference od spolupracujících firem.  

 

c) Stanovení strategických cílů, měřítek a akcí perspektivy interních procesů 

 

Cíle definované v této perspektivě jsou důležité jak pro vytváření hodnoty pro odběratele, tak 

i pro společnost. Stanovené strategické cíle a měřítka zachycuje tabulka (viz Tab. 3.7). 

 

Tab. 3.7 Strategické cíle, měřítka a hodnoty perspektivy interních procesů 

Strategický cíl Měřítko cíle Jednotky 

Skutečná 

hodnota 

(rok 2012) 

Cílová 

hodnota 

(rok 2015) 

Bezporuchový provoz Podíl zmetků % 2 1 

Kvalita poskytovaných 

výrobků 
Podíl reklamací % 8 5 

Dodržení termínové 

spolehlivosti dodávek 
Podíl zakázek zhotovených včas % 83 90 

Obnova výrobních 

technologií a zařízení  

Náklady na nové technologie a 

zařízení  
V tis. Kč 1 000 1 000 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Prvním strategickým cílem společnosti je bezporuchový provoz. Za měřítko tohoto cíle byl 

zvolen podíl zmetků. Podíl zmetků v roce 2012 činil 2 %. Většina zmetků je opravitelných a 

obvykle k jejich vzniku dochází z důvodu záměny materiálu, seřízení stroje nebo odchýlení se 

od rozměru. Snahou by bylo eliminovat podíl zmetků na 1 %. Ke snížení zmetkovitosti může 

přispět zvýšená četnost kontrol, obnova strojů, nepřetěžování strojů a provádění pravidelné 

údržby. Velmi důležitým cílem, na který je kladen značný důraz, je dosahování a udržování 

kvality. Vhodným ukazatelem, který bude odrážet kvalitu výrobků, je podíl reklamací. 

V současné době firma neeviduje mnoho reklamací, podíl činí 8 %. Do budoucna by byl 

žádoucí podíl 5 %. Případné reklamace vznikají obvykle z důvodu chybných výkresů nebo 
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nesprávně stanoveným požadavkům. Prevencí proti zabránění vzniku reklamací by proto mělo 

být jasné definování a pochopení požadavků. 

 

Dodržení termínové spolehlivosti dodávek je dalším strategickým cílem. Pro plnění tohoto 

záměru bylo zvoleno měřítko podíl zakázek zhotovených včas. U tohoto měřítka je očekáváno 

zvýšení ze současných 83 % na 90 %. Pro uskutečnění tohoto cíle je vhodné se zaměřit  na 

zefektivnění výrobních procesů. Vedení organizace také usiluje o obnovu výrobních 

technologií a zařízení. Měřítkem obnovy výrobních zařízení jsou náklady na nové technologie 

a zařízení. Organizace chce udržovat tyto náklady na nové výrobní zařízení na hodnotě 

1 000 000 Kč. Investice do nových strojů a technologií umožňuje nejen úsporu nákladů, ale 

také větší preciznost ve výrobě.  

 

d) Stanovení strategických cílů, měřítek a akcí perspektivy učení se a růstu 

 

Poslední perspektiva učení se a růstu stanovuje cíle a měřítka, které podporují růst organizace. 

Pro růst a rozvoj společnosti jsou důležití zaměstnanci. Jedná se o hybnou sílu, jenž pomáhá 

dosahovat cíle, definované v předchozích perspektivách. Strategické cíle a měřítka zachycuje 

níže uvedená tabulka (viz Tab. 3.8) 

 

Tab. 3.8 Strategické cíle, měřítka a hodnoty perspektivy učení se a růstu 

Strategický cíl  Měřítko cíle Jednotky 

Skutečná 

hodnota 

(rok 2012) 

Cílová 

hodnota 

(rok 2015) 

Spokojenost zaměstnanců Dotazníkové šetření  % - 90 

Udržení zaměstnanců  Počet zaměstnanců  Počet 45 45 

Zvyšování odborné 

způsobilosti a kvalifikace 

zaměstnanců 

Počet certifikátů  Počet 8 8 

Rozvoj jazykové dovednosti 

managementu 

Úroveň znalostí na základě 

testu  
% 80 90 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Cílem společnosti je spokojenost zaměstnanců. Jako měřítko zjišťování spokojenosti 

zaměstnanců bylo zvoleno dotazníkové šetření. V současné době společnost nemá žádný 

systém pro vyhodnocování spokojenosti pracovníků. Proto se zde skýtá možnost vytvořit  
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dotazník, pomocí kterého by společnost získávala přehled o spokojenosti svých pracovníků. 

Společnost by získala zpětnou vazbu a případné náměty ke zlepšení. Organizace by očekávala 

spokojenost zaměstnanců ve výši 90 %. Mezi strategické akce, jenž by pomohly přispět                        

ke spokojenosti pracovníků je rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod, organizace 

neformálních akcí se zaměstnanci, přijímání podnětů od zaměstnanců nebo pochvala za dobře 

odvedenou práci. 

 

Strategickým záměrem společnosti je udržení  a stabilizace zaměstnanců. Tento cíl může být 

vyjádřen počtem zaměstnanců. Společnost by chtěla zachovat stejný počet zaměstnanců 

z roku 2012 i do budoucna. Mezi cesty, jak zajistit udržitelnost pracovníků je jejich neustálá 

motivace, vhodné pracovní prostředí, příjemné pracovní vztahy nebo platové ohodnocení 

odpovídající pracovnímu výkonu.  

 

Společnost usiluje o zvyšování odborné způsobilosti a kvalifikace svých zaměstnanců. Plnění 

tohoto cíle může být vyjádřeno počtem získaných certifikátů. Zde je žádoucí i nadále 

zachovávat počet 8 certifikátů. Zabezpečovat odbornost a kvalifikaci pracovníků je vhodné 

formou různých školení a kurzů. V souvislosti s vývozem i na zahraniční trhy, je snaha                    

o rozvoj jazykové dovednosti managementu. V současné době společnost zajistila pro své 

zaměstnance jazykové kurzy angličtiny. Jako měřítko k tomu cíli byla vybrána úroveň 

znalostí cizího jazyka. Pro vyhodnocování úrovně jazykových znalostí by bylo vhodné zavést 

písemný test. U toho měřítka je žádoucí zvýšení jazykové úrovně o 10 %.  

 

Propojením jednotlivých strategických cílů, jenž byly definovány pro všechny čtyři 

perspektivy, vznikne strategická mapa. Strategická mapa je zobrazením vztahů příčin                      

a následků, přičemž tyto vztahy jsou znázorněny pomocí šipek. Strategická mapa pro 

společnost VN-Ú s.r.o. je uvedena v příloze (viz Příloha7). 

 

3.4  SWOT analýza  

 

Ke zhodnocení konkurenční situace společnosti byla rovněž využita SWOT analýza. Tato 

metoda slouží jako nástroj strategické analýzy. Účelem této analýzy bylo identifikovat silné 

stránky, slabé stránky vycházející z vnitřního okolí a hrozby a příležitosti, které jsou dány 

vnějším prostředím. Na základě posouzení těchto prvků bude následně vygenerována tomu 
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odpovídající strategie. SWOT analýza byla sestavena s využitím softwarové podpory                        

a nástroje Microsoft Excel.  

 

Nejprve bylo nutno určit vnější a vnitřní faktory organizace. Tyto faktory byly vymezeny 

v rámci konzultace s vedením společnosti. Jednotlivé identifikované prvky byly zařazeny               

do odpovídajících tabulek v daném softwarovém programu (viz Příloha 8, 9).  

 

Poté proběhlo ohodnocení silných a slabých stránek společnosti. Vymezení důležitosti bylo 

provedeno zvlášť pro silné stránky a slabé stránky. Pro stanovení jejich významu byla použita 

metoda párového srovnání. Jednotlivé nadefinované silné stránky byly vždy porovnány                

ve dvojici a významnější z páru byla zapsána do tabulky (viz Příloha 10). Následně byl 

v každém řádku tabulky sečten počet preferencí dané zjištěné stránky, tedy kolikrát byla 

stránka významnější. Poté došlo k součtu priorit za tým, jelikož párové srovnání prováděli dva 

členové týmu (viz Příloha 11). Totéž bylo provedeno i u slabých stránek                               

(viz Příloha12, 13). Nakonec byly silné a slabé stránky seřazeny podle počtu priorit. 

Uspořádaný seznam jednotlivých silných a slabých stránek zobrazují tabulky (viz Tab. 3.9           

a Tab. 3.10).  

 

Tab. 3.9 Seznam silných stránek podle důležitosti  

  Seznam silných stránek  Počet priorit 

C Flexibilita ve výrobě 18 

A Šíře specializace výroby 17 

F Vysoká kvalita výrobků  16 

B Moderní technologické vybavení  11 

E Dobré jméno podniku  11 

G Kvalifikovaný personál 11 

D Pevné vztahy se zaměstnanci  10 

H Kompletní servis na jednom místě  7 

I Dlouholetá tradice 4 

J Výhodné umístnění podniku  3 

K Sponzorské akce  2 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Tab. 3.10 Seznam slabých stránek podle důležitosti  

  Seznam slabých stránek  Počet priorit 

A Nedostatečná propagace vlastních výrobků 6 

B Informační systém 4 

C Malá formalizace organizační struktury  2 

D Špatné vztahy s obyvateli blízkých domů 0 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

 

Další krok spočíval ve stanovení důležitosti příležitostí a hrozeb plynoucích z vnějšího 

prostředí. Zjištěné příležitosti znamenají pro organizaci určitý přínos, který je posuzován 

z hlediska jeho atraktivity dopadu a pravděpodobnosti vzniku příležitosti. Pro hodnocení 

atraktivity dopadu i pravděpodobnosti vzniku přínosu byly použity bodovací škály. Tyto 

stupnice znázorňují pět hlavních úrovní (viz Tab. 3.11 a Tab. 3.12). Výsledná úroveň přínosu 

byla určena vždy vynásobením atraktivity dopadu příležitostí a pravděpodobností jejích 

vzniku (viz Příloha 14). 

 

Tab. 3.11 Atraktivita dopadu příležitosti  

Vyjádření atraktivity dopadu 

příležitosti  
Počet bodů  

Zanedbatelná 1 

málo významná 2 

významná  3 

velmi významná  4 

zásadně významná  5 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

Tab. 3.12 Pravděpodobnost vzniku příležitosti  

Vyjádření pravděpodobnosti vzniku 

příležitosti 
Počet bodů 

téměř nemožná (1-20 %) 1 

výjimečně možná (21-40 %) 2 

běžně možná (41-60 %) 3 

vysoce pravděpodobná (61- 80 %) 4 

hraničí s jistotou (81-100 %)  5 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Po zjištění úrovně přínosu byl vytvořen seznam příležitostí seřazených od nejvyšší hodnoty 

k nejnižší. Výčet uspořádaných hrozeb znázorňuje tabulka (viz Tab. 3.13).   

 

Tab. 3.13  Seznam příležitostí podle úrovně přínosu 

  Seznam příležitostí  Úroveň přínosu  

E 
Vytvoření družstva dle zákona č. 

90/2012 Sb. 
25 

A Dotace 12 

C Získání nových zákazníků 9 

D Legislativa na zpracování odpadu 8 

B Úbytek konkurence 6 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

 

Obdobný postup byl zvolen i při hodnocení hrozeb. Hrozby na rozdíl od příležitostí znamenají 

pro danou organizaci určité riziko. Proto při stanovení jejich důležitosti vycházíme 

z rizikovosti ohrožení, které vyplývá ze závažnosti dopadu hrozeb a pravděpodobnosti jejich 

vzniku. Pro ohodnocení závažnosti dopadu hrozby a její pravděpodobnosti byla využita 

obdobná bodová stupnice jako u příležitostí. Bodová stupnice je uvedena v tabulce (viz Tab. 

3.14 a Tab. 3.15) 

 

Tab. 3.14 Závažnost dopadu hrozby  

Vyjádření závažnosti dopadu hrozby  
Počet bodů  

zanedbatelná 1 

málo významná 2 

významná  3 

velmi významná  4 

nepřijatelná  5 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012)  
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Tab. 3.15 Pravděpodobnost vzniku hrozby  

Vyjádření pravděpodobnosti vzniku 

hrozby  
Počet bodů 

téměř nemožná (1-20 %) 1 

výjimečně možná (21-40 %) 2 

běžně možná (41-60 %) 3 

vysoce pravděpodobná (61- 80 %) 4 

hraničí s jistotou (81-100 %)  5 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

 

Očekávaná úroveň rizika dané hrozby je dána součinem závažnosti dopadu hrozby                           

a pravděpodobnosti jejího vzniku (viz Příloha 15). Takto zjištěné výsledné hodnoty 

jednotlivých hrozeb jsou  seřazeny od nejvýznamnějších po méně významné. Za 

nejvýznamnější jsou považovány ty hrozby, jejichž úroveň rizika je nejvyšší. Soupis 

uspořádaných hrozeb ukazuje tabulka (viz Tab. 3.16). 

 

 

Tab. 3.16 Seznam hrozeb podle úrovně rizika  

  Seznam hrozeb Úroveň rizika  

C Zvýšení ceny energií prodávající firmou  9 

D Daňové zatížení 9 

B Změna legislativy 8 

A Dlouhé dodací lhůty od dodavatele 6 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

 

Po provedení vnitřní a vnější analýzy následovala tvorba matice SWOT (viz Obr. 3.5). Matice 

SWOT slouží k výběru příslušné strategie. Obsahuje čtyři kvadranty, které odpovídají daným 

strategiím. Jedná se o strategii využití (SO strategie), strategii konfrontace (ST strategie), 

strategii hledání (WO strategie) a vyhýbání (WT strategie). Na dané osy byly postupně 

naneseny hodnoty zjištěné při stanovení důležitosti vnitřních a vnějších faktorů. Následně se 

vzájemně odečetly silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti a určila se strategie.  

 

 



 

61 

 

Obr. 3.5 Matice SWOT 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z matice SWOT vyplývá, že společnost by za současné situace měla využívat strategii SO 

neboli strategii využití. Tzn., že společnost by se měla zaměřit na využití svých silných 

stránek k tomu, aby zhodnotila své příležitosti. Mezi první tři nejvýznamnější silné stránky 

patří flexibilita ve výrobě, šíře specializace výroby, a vysoká kvalita výrobků. 

Nejdůležitějšími příležitostmi jsou vytvoření družstva dle zákona č. 90/2012 Sb., dotace                 

a získání nových zákazníků. 

 

S ohledem na rozsah práce byla za pomoci softwarového programu vygenerována a objasněna 

pouze jedna, výsledná strategie využití. V daném programu byly popsány dvě SO- strategie 

využití (viz Příloha 16). První strategie poukazuje na využití příležitosti získat nové zákazníky 

díky flexibilitě ve výrobě, širokému výrobnímu sortimentu a vysoké kvalitě výrobků.  Druhá 

strategie je zaměřena na nabídku pružnosti ve výrobě, široké specializace výroby a vysoké 

kvality výrobků, která může přinést příležitost v podobě vytvoření družstva s ostatními 

firmami.  
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3.4.1  Shrnutí SWOT analýzy 

 

U společnosti VN-Ú s.r.o. byla aplikována SWOT metoda za účelem vymezení silných a 

slabých stránek organizace, příležitostí, hrozeb a určení strategie.  

 

Mezi nejvýznamnější silné stránky, které získaly největší počet priorit patří flexibilita                    

ve výrobě, šíře specializace výroby, vysoká kvalita výrobků, moderní technologické 

vybavení, dobré jméno podniku, kvalifikovaný personál a pevné vztahy se zaměstnanci. 

Silnou stránkou je také to, že společnost poskytuje kompletní servis pod „jednou střechou“, 

má dlouholetou tradici, výhodné umístění a sponzoruje různé akce.  

 

Co se týká slabých stránek, za nejvýznamnější jsou považovány nedostatečná propagace 

vlastních výrobků, nevyužití potenciálu informačního systému, malá formalizace organizační 

struktury. Slabou stránkou jsou také špatné vztahy s obyvateli blízkých domů.  

 

Naopak největší příležitostí firmy by mohlo být vytvoření družstva kooperujících firem,  

čerpání dotace, získání nových zákazníků kvůli krachující konkurenci, změny v legislativě              

na zpracování odpadu, která by přinesla nové zakázky. Příležitostí je také úbytek konkurence 

na trhu.  

 

Za hrozby je pak považováno zvýšení ceny energií prodávající firmou, větší daňové zatížení, 

změna legislativy týkající se hlukových norem, dlouhé dodací lhůty od dodavatele.  

 

Z vymezených vnitřních a vnějších faktorů byla sestavena SWOT matice, s pomocí které byla 

určena strategie společnosti. Z matice vyplynulo, že společnost VN-Ú s.r.o. by se                        

za současných podmínek měla zaměřit na strategii využití (SO strategie). Společnost by měla 

využít svých silných stránek ke zhodnocení příležitostí, které se jí nabízí.  
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4  SHRNUTÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Po zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti VN-Ú s.r.o. je na základě analýzy 

konkurenčního prostředí, metody Balanced Scorecard, včetně vybraných poměrových 

ukazatelů a SWOT analýzy provedeno shrnutí zjištěných skutečností. Následně jsou                       

pro společnost VN-Ú s.r.o. vytvořeny návrhy a doporučení, vyplývající z aplikace vybraných 

metod.  

 

4.1  Shrnutí  

 

Společnost VN-Ú s.r.o. působí na trhu již 21 let. Hlavní výrobní činností je především 

zpracování plechů s pomocí CNC technologií, výroba strojů a kovoobráběčství, sváření 

plechů, včetně vypracování příslušné technické dokumentace. Podnikání této organizace               

je založeno zejména na flexibilitě ve výrobě, dosahování vysoké kvality a spolehlivosti 

výrobků. 

 

Z analýzy Porterova modelu pěti konkurenčních sil vyplynulo, že v současné době je brána 

jako největší ohrožení pro organizaci hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví a 

konkurenční rivalita v odvětví. Hrozba vstupu do odvětví je vnímána zejména z důvodu 

menších úspor z rozsahu, snadným přístupem k distribučním kanálům, relativně snadnému 

přístupu k surovinám, energiím a pracovní síle. Nicméně výhled do budoucna poukazuje na 

mírnější obavy ze vstupu nových konkurentů do odvětví. Tato situace je způsobena zejména 

kapitálovou náročností vstupu do odvětví, potřebou disponovat technologiemi, know-how a 

obtížným výstupem z odvětví. Hrozba konkurenční rivality v odvětví je dána malým růstem 

poptávky, rozšířením kapacit v menších přírůstcích, vysokými náklady výstupu z odvětví a 

širokým záběrem konkurence.  

 

Ke zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti přispěla i metoda Balanced Scorecard. Zde 

bylo vyjasněno poslání společnosti, její hodnoty a aspekty, na které se chce zaměřit. V rámci 

finanční perspektivy byla provedena finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů za léta 

2009 až 2012. Organizace by se měla zaměřit na ukazatele likvidity, jenž nesplňují 

doporučené intervaly. S výjimkou pohotové likvidity, která se až na rok 2009 pohybuje ve 
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vymezeném rozmezí. Zlepšení je žádoucí i u ukazatelů rentability. Ty v roce 2011 vykazovaly 

záporné hodnoty z důvodu ztráty. Ztráta však byla zapříčiněna neplánovanými investicemi. 

V roce 2012 se tak ukazatele rentability dostaly do kladných položek. Lze očekávat jejich 

další růst. U ukazatelů aktivity  je potřeba se zaměřit především na snížení doby obratu 

pohledávek a závazků. Především usilovat, aby doba splatnosti pohledávek byla kratší než 

doba splatnosti závazků. Zákaznická perspektiva byla zaměřena na segmentaci zákazníků, 

jsou zde zmíněni i významní zákazníci společnosti a hybné síly spokojenosti odběratelů. 

Perspektiva interních podnikových procesů je rozčleněna do tří částí, a to na proces inovační, 

provozní a poprodejní. Společnost poskytuje svým zákazníkům široké spektrum produktů a je 

schopna zhotovit výrobek dle přání odběratele. Průběžně modernizuje své výrobní stroje               

a zařízení. Perspektiva učení se a růstu je zaměřena na pracovníky společnosti, především na 

výběr zaměstnanců, školení, motivaci a fluktuaci. Zmíněny jsou i používané informační 

systémy.  

 

Na základě výsledků vyplývající ze SWOT analýzy lze konstatovat, že zásluhou dobrého 

postavení organizace na trhu jsou příležitosti a silné stránky podnikatelského subjektu, jež by 

měl nadále rozvíjet prostřednictvím strategie využití. Nejvýznamnějšími silnými stránkami 

firmy je pružnost ve výrobě, šíře specializace výroby, vysoká kvalita výrobků a moderní 

technologické zařízení. Silnou stránkou společnosti je dobré jméno na trhu, kvalifikovaný 

personál, pevné vztahy se zaměstnanci či kompletní servis na jednom místě, dlouholetá 

tradice, výhodné umístění a sponzorování akcí. Mezi významné příležitosti patří vytvoření 

družstva se spřátelenými firmami, čerpání dotace, získání nových zákazníků díky úpadku 

konkurence, změny v legislativě týkající se zpracování odpadu, která by se promítla do 

nových zakázek. Příležitostí je i úbytek konkurence.  

 

Na základě závěrečného shrnutí výsledků zjištěných z vybraných aplikovaných metod, lze 

konstatovat, že konkurenceschopnost společnosti VN-Ú s.r.o. je na velmi dobré úrovni. Firma 

si zakládá na vysoké kvalitě a spolehlivosti svých produktů, flexibilitě ve výrobě, na 

moderním technologickém vybavení a udržení spokojenosti svých zákazníků. Na tyto aspekty 

by měl být i nadále kladen velký důraz.  
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4.2  Návrhy a doporučení  

 

V této kapitole budou uvedeny návrhy a doporučení pro společnost VN-Ú s.r.o., jenž 

vyplývají z metod aplikovaných v praktické části.  

 

4.2.1  Návrhy na posílení konkurenční síly 

 

Po vyhodnocení Porterova modelu se ukázalo, že mezi nejvíce vnímaná ohrožení společnosti 

VN-Ú s.r.o. je hrozba vstupu do odvětví a konkurenční rivalita v odvětví. Konkurence je 

shledávána především  v zámečnické oblasti,  v oblasti drobných tvarových součástí, součástí 

s vysokou přesností pro měřící techniku. Jedná se však většinou o dodávky pouze                            

do stavebního průmyslu.  Společnost má však vytvořené diverzifikované portfolio zákazníků 

z různých odvětví a nespecializuje se jen na jednu výrobní činnost. Proto je doporučováno                 

i nadále udržovat rozsáhlou nabídku výrobního sortimentu, klást důraz na vysokou kvalitu 

produktů a pružnost ve výrobě. Flexibilita ve výrobním procesu umožní rychle se 

přizpůsobovat novým požadavkům trhu. Zaměřit se rovněž na obnovu klíčové výrobní 

technologie, a to laserového stroje. Přestože se jedná o finančně náročnou operaci, tato 

investice by se promítla do větší přesnosti zhotovení výrobků, vyšší kvality a tím                              

i spokojenosti zákazníka.  

 

4.2.2  Návrhy pro dosažení strategických cílů  

 

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů se stala základním východiskem pro 

zhodnocení finanční perspektivy. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že společnost VN-Ú 

s.r.o. by se měla zaměřit na zlepšení ukazatelů likvidity a rentability. Je doporučováno tyto 

ukazatele sledovat v pravidelných intervalech, zejména i kvůli jejich velké provázanosti. 

Likvidita vyjadřuje schopnost organizace dostát svým závazkům. V případě, že firma 

vykazuje značnou úroveň schopnosti dostát svým závazkům, může využít i další možnosti 

růstu a investic, což se může promítnout i do zlepšení rentability. Dále je navrhováno, aby se 

společnost zaměřila na pravidelné sledování ukazatele doby obratu pohledávek a závazků.  Je 

doporučováno, aby organizace usilovala o to, aby doba obratu pohledávek byla kratší než 

doba obratu závazků.  
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V rámci finanční perspektivy pak byly vymezeny cíle, které organizace bude sledovat. 

Následující tabulka (viz Tab. 4.1) pak zachycuje tyto cíle a zároveň jsou k nim stanoveny 

doporučení, neboli strategické akce, pro jejich splnění.  

 

Tab. 4.1  Strategické cíle a akce finanční perspektivy  

Strategické cíle Strategické akce 

Zvýšení zisku  
Zvýšení tržeb 

Stabilizace nákladů  

Navýšení tržeb 
Získání nových zákazníků 

Větší objem zakázek  

Zlepšení likvidity  
Uzavření dlouhodobých smluv 

Zlepšení platební morálky zákazníků a její 

pravidelné sledování 

Snížení doby obratu pohledávek  

Upřesnění doby splatnosti pohledávek se 

zákazníky 

Upomínky k úhradě nesplacených faktur 

Poskytnutí slevy při předčasném zaplacení faktury  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další návrhy a doporučení se týkají zákaznické perspektivy (viz Tab. 4.2). Z analýzy 

zákaznické perspektivy vyplynulo, že společnost vyrábí své produkty pro zákazníky 

z různých odvětví. Bylo by vhodné, aby si nadále společnost udržovala diverzifikované 

portfolio svých zákazníků, čímž se samozřejmě eliminuje závislost na vývoji určité skupiny 

odběratelů nebo na vývoji situace v daném odvětví. Zároveň je vhodné portfolio zákazníků 

rozšiřovat a usilovat o zvýšení zakázek u zahraničních odběratelů. K tomuto cíli by mohlo 

přispět zvláště vytvoření družstva kooperujících firem, prostřednictvím kterého by se 

společnosti naskytla možnost podílet se na významných zahraničních projektech.  Pro získání 

zákazníků je důležité rovněž zvyšovat povědomí formou propagace v rádiu, v televizi, v 

novinách. Vhodné by bylo zvážit účast na veletrzích.  
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Tab. 4.2  Strategické cíle a akce zákaznické perspektivy  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týká perspektivy interních procesů, i zde byly určeny strategické cíle a akce (viz Tab. 

4.3 ). Pro zajištění bezporuchového provozu je doporučeno zavést zvýšené množství kontrol, 

zaměřit se na obnovu a dodržování strojových hodin u výrobních zařízení a provádět 

pravidelnou údržbu. Společnost klade značný důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Proto 

pro předcházení případným reklamacím by bylo vhodné, aby  se věnovala pozornost 

v počáteční fázi, kdy dochází k definování požadavků. Bylo by vhodné zintenzivnit 

komunikaci se zákazníky při stanovování požadavků. Pro dodržení termínové spolehlivosti 

výrobků by se měla firma zaměřit i na zefektivnění výrobních procesů. Pro dosažení cíle 

obnovy výrobních technologií, je důležité, aby firma vytvářela zdroje na nové výrobní stroje            

a zařízení. 

 

Tab. 4.3   Strategické cíle a akce perspektivy interních procesů 

Strategické cíle  Strategické akce  

Bezporuchový provoz  

Zvýšené množství kontrol  

Obnova a nepřetěžování strojů  

Pravidelná údržba strojů a zařízení  

Zvyšování kvality poskytovaných výrobků  Jasné definování a pochopení požadavků  

Dodržení termínové spolehlivosti dodávek Zefektivnění výrobních procesů 

Obnova výrobních technologií a zařízení  Investice do nových výrobních strojů a zařízení  

Zdroj: vlastní zpracování  

Strategické cíle Strategické akce 

Navýšení počtu zákazníků  

Široká nabídka sortimentu, flexibilita ve výrobě 

Vysoká kvalita produktů  

Slevy při objemnějších zakázkách  

Zvýšení zakázek u zahraničních 

odběratelů 
Vytvoření družstva kooperujících firem 

Aplikace hodnocení spokojenosti 

odběratelů 

Vytvoření dotazníku pro zjištění spokojenosti 

zákazníků 

Zvýšení povědomí o firmě  

Reklama v rádiu, televizi, v novinách 

Aktualizace internetových stránek společnosti  

Veletrhy 

Kladné reference  
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V rámci perspektivy učení se a růstu budou rovněž uvedeny doporučení vztahující se                   

ke splnění strategických cílů (viz Tab. 4.4). Z rozboru této perspektivy vyplynulo,                        

že společnost v současné době nezjišťuje spokojenost svých zaměstnanců. Proto je zejména 

navrhováno zvážit možnost zavedení dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců. 

Zjištěné výsledky by se mohly stát podkladem pro případné změny vedoucí ke zvyšování 

spokojenosti  a udržení pracovníků. Ke zvýšení spokojenosti pracovníků by mohlo přispět 

rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod. Pro růst organizace je nezbytné nadále 

zabezpečovat zvyšování odborné způsobilosti a kvalifikace zaměstnanců. 

 

Tab. 4.4  Strategické cíle a akce perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle Strategické akce  

Spokojenost zaměstnanců  

Zavedení dotazníkového šetření  

Rozšíření nabídky zaměstnaneckých výhod 

Organizace neformálních akcí se zaměstnanci 

Přijímání podnětů od zaměstnanců 

Pochovala za dobře vykonanou práci 

Udržení zaměstnanců  

Neustálá motivace 

Vhodné pracovní prostředí  

Příjemné vztahy na pracovišti 

Platové ohodnocení odpovídající pracovnímu 

výkonu 

Zvyšování odborné způsobilosti a 

kvalifikace zaměstnanců  
Školení a kurzy pro zaměstnance  

Rozvoj jazykové dovednosti managementu Zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.2.3  Návrhy pro zlepšení strategické pozice 

 

Z provedené strategické analýzy vyplynulo, že společnost má mnoho silných stránek                 

ke zhodnocení příležitostí. Je navrhováno, aby se společnost za současné situace zaměřila             

na strategii využití. Měla by zejména využít příležitosti získat nové zákazníky od krachující 

konkurence díky flexibilitě ve výrobě, rozmanitému výrobnímu programu a vysoké kvalitě 

výrobků. Nabídka pružnosti při výrobě produktů spolu se širokým portfoliem a kvalitou 

výrobků, může přispět k využití příležitosti vytvoření družstva s kooperujícími firmami. 

Z analýzy však také vyplynuly nedostatky, kterým je potřeba také věnovat pozornost. Jedná se 

zejména o nedostatečnou propagaci vlastních výrobků. Doporučení již byla uvedena v rámci 
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definování strategických akcí u metody BSC. Je doporučováno se zaměřit na využití 

potenciálu informačního systému v oblasti skladování.   Použití informačního systému by 

přispělo k větší přehlednosti zásob a lepší koordinaci při výrobě a expedici výrobků. Je 

vhodné, aby společnost rovněž zaznamenávala postupy při plnění malosériových zakázek. 

Tím by se vyřešilo problematické předávání informací mezi jednotlivými úseky.  
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5  ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit konkurenceschopnost zvolené organizace na základě 

vybraných metod sloužících k hodnocení a navrhnout příslušná opatření k jejímu zvýšení. 

Zhodnocení konkurenceschopnosti organizace bylo provedeno prostřednictvím Porterovy 

metody pěti konkurenčních sil. Po té byla aplikována metoda Balanced Scorecard, v rámci 

které byla rovněž využita finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů likvidity, 

rentability, aktivity a zadluženosti. Následně byla realizována SWOT analýza, jejíž cílem bylo 

vymezit nejen silné stránky, slabé stránky společnosti, jeho hrozby a příležitosti, ale taktéž 

navrhnout strategii.  

 

Diplomová práce byla rozdělena do tří kapitol. V první kapitole byla objasněna teoreticko-

metodologická východiska, jenž tvořila podklad pro realizaci praktické části. V druhé části 

byla představena analyzovaná společnost VN-Ú s.r.o. a následně byla zhodnocena 

konkurenceschopnost firmy prostřednictvím vybraných metod popsaných v teoretické části. 

V rámci třetí kapitoly bylo provedeno shrnutí a vymezeny návrhy a doporučení, jenž by měly 

přispět ke zlepšení konkurenční schopnosti organizace.  

 

Porterova metoda byla zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti organizace z hlediska 

vyjednávací síly zákazníků, vyjednávací síly dodavatelů, hrozby substitutů, hrozby vstupu               

do odvětví a konkurenční rivality v odvětví. Pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

byly odhaleny rizikové faktory, a to hrozba vstupu do odvětví a konkurenční rivalita 

v odvětví. Poté byla použita metoda Balanced Scorecard, která kromě finanční stránky 

společnosti hodnotí i další aspekty, neméně podstatné pro zajištění konkurenceschopnosti 

organizace. Jedná se o perspektivu zákaznickou, perspektivu interních podnikových procesů               

a perspektivu učení se a růstu. Tato metoda umožnila stanovit strategické cíle společnosti              

a akce k dosažení těchto cílů. Zároveň byla aplikována SWOT analýza, s pomocí které byly 

vymezeny silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby a určena strategie organizace. 

Z výsledků vyplývá, že společnost VN-Ú s.r.o. by se měla zaměřit na strategii využití.  

 

Návrhy a doporučení diplomové práce budou nabídnuty společnosti VN-Ú s.r.o. k jejímu 

využití. Autorka věří, že zjištěné skutečnosti přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti.  
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Příloha 1  Analýza poměrových ukazatelů 
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Příloha  2 Organizační struktura podniku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Příloha 3   Vyplněné tabulky pro ohodnocení Porterových pěti konkurenčních sil  

VYJEDNÁVACÍ SÍLA ZÁKAZNÍKŮ                                        

(1 bod nejnižší) -(9 bodů nejvyšší) 

Průměrné odhady 

expertů 

2014 2016 

Počet významných zákazníků                                                          
Pokud se na obratu firmy podílí malý počet zákazníků, pak je 

vyjednávací síla těchto zákazníků vysoká.                                           

Mnoho drobných zákazníků (1 bod) - několik málo významných 

zákazníků (9 bodů) 

2 4 

Význam výrobků/služeb pro zákazníka                                           
Produkt je pro zákazníka významný z hlediska jeho podílu na 

výdajích.                                         

  Výrobek je pro zákazníka velmi významný (1 bod) - 

nevýznamný (9 bodů) 

5 6 

Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci                                    
Pokud jsou vysoké, pak má zákazník nižší vyjednávací sílu.                                                                         

Náklady přechodu jsou vysoké (1 bod) - nízké (9 bodů) 

2 2 

Hrozba zpětné integrace                                                                   

Zákazník může snadno začít podnikat v analyzovaném odvětví a 

zásobovat se sám.                                                                           

Hrozba zpětné integrace je nepravděpodobná (1bod) - vysoce 

možná (9 bodů) 

2 1 

Ziskovost zákazníka                                                                              

Je-li zákazník ziskový, potom je jeho vyjednávací síla nižší. 

Může být při vyjednávání velkorysejší.                                                                

Vysoká (1 bod) - nízká (9 bodů) 

5 5 

Celkem (z max. 90 bodů) 16 18 

Průměrné skóre (celkem/5) 3,2 3,6 

 

VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATELŮ                                                 

(1 bod nejnižší) - (9 bodů nejvyšší) 

Průměrné odhady 

expertů  

2014 2016 

Počet významných dodavatelů                                                     
U malého počtu možných dodavatelů roste jejich vyjednávací 

síla. Dodavatelů je mnoho (1 bod) - málo (9 bodů) 

2 2 

Existence substitutů - jsou hrozbou dodavatele?                               
Ano, velká hrozba (1 bod) - ne, malá hrozba (9 bodů) 

2 1 

Význam odběratelů pro dodavatele                                                        
Čím menší je význam odběratelů pro dodavatele, tím vyšší je 

vyjednávací síla dodavatelů.                                                                

Velký význam (1 bod) - malý význam (9 bodů) 

6 6 

Hrozba vstupu dodavatelů do analyzovaného odvětví                      
Zvyšuje vyjednávací sílu dodavatelů.                                     

Nepravděpodobné (1 bod) - velmi pravděpodobné (9 bodů) 

1 1 

Organizovanost pracovní síly v odvětví                                              
Větší organizovanost znamená větší vyjednávací sílu.                                

Nízká (1 bod) - vysoká (9 bodů) 

1 1 

Celkem (z max. 90 bodů) 12 11 

Průměrné skóre (celkem/5) 2,4 2,2 
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HROZBA SUBSTITUTŮ                                                                     

(1 bod nejnižší) - (9 bodů nejvyšší) 

Průměrné odhady 

expertů 

2014 2016 

Existence mnoha substitutů na trhu                                             
Žádné substituty (1 bod) - mnoho (9 bodů) 

3 4 

Konkurence v odvětví substitutů                                                   

Pokud je konkurence v odvětví substitutů tvrdší, pak mohou 

být jejich výrobci ke vstupu do našeho odvětví více 

motivovaní.               

Nízká (1 bod) - vysoká (9 bodů) 

3 3 

Hrozba substitutů v budoucnu?                                                     
Možnost, že se objeví je nízká (1 bod) - vysoká (9 bodů) 

2 2 

Vývoj cen substitutů?                                                                        
Jejich ceny se budou spíše snižovat či růst? 

 Zvyšovat (1 bod) - snižovat (9 bodů) 

3 3 

Užitné vlastnosti produktů?                                                             
Budou se lepšit či zhoršovat?  

Zhoršovat (1 bod) - zlepšovat (9 bodů) 

7 8 

Celkem (z max. 90 bodů) 18 20 

Průměrné skóre (celkem/5) 3,6 4 

HROZBA VSTUPU DO ODVĚTVÍ                                                 

(1 bod nejnižší) - (9 bodů nejvyšší) 

Průměrné odhady 

expertů 

2014 2016 

    Úspory z rozsahu                                                                   
Pokud je snížení nákladů z rozšíření obchodních aktivit velká, 

pak je menší hrozba vstupů. Úspory z rozsahu mohou mít např. 

formu redukce výrobních nákladů atd.                                                

Úspory z rozsahu jsou velké (1 bod) - malé (9 bodů) 

7 6 

    Kapitálová náročnost vstupu do odvětví                         
Překážky vstupu rostou s kapitálovou náročností. Značnou roli 

hraje riziko podnikání, potřeba know-how atd.                                        

Kapitálová náročnost vstupu je vysoká (1 bod) - nízká (9 bodů) 

4 3 

 Přístup k distribučním kanálům                                   
Omezenější možnost k distribučním kanálům znamená obtížnější 

vstup do odvětví.                                                                                        

Přístup k distribučním kanálům je obtížný (1 bod) - snadný (9 

bodů) 

9 9 

Potřeba disponovat při vstupu do odvětví speciálními 

technologiemi, know-how, patenty, licencemi                                        
Ano (1bod) - ne (9 bodů) 

1 1 

 Přístup k surovinám, energiím, pracovní síle                         
Není snadný (1 bod) - je snadný (9 bodů) 

6 5 
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KONKURENČNÍ RIVALITA V ODVĚTVÍ                                                                 

(1 bod nejnižší) - (9 bodů nejvyšší) 

Průměrné odhady 

expertů 

2014 2016 

Množství konkurentů a jejich konkurenční schopnost                              
V případě velkého počtu soupeřů a přibližně stejné 

konkurenceschopnosti, rivalita v odvětví roste.                                 

Málo přibližně stejně silných soupeřů (1 bod) - hodně podobně 

silných konkurentů  (9 bodů) 

2 1 

Růst odvětví                                                                                                            
Pokud poptávka po produktech/službách v odvětví  roste pomalu, 

potom je rivalita v odvětví větší.                                                                  

Vysoký růst poptávky (1 bod) - malý růst poptávky (9 bodů)                                                                                                                  

7 6 

Podíl čistého jmění/prodeje - velké fixní náklady                          
Vysoké fixní náklady jsou důvodem tlaku na využití kapacit a 

také snižování cen, proto podporují konkurenční boj.                                                  

Nízký (1 bod) - vysoký (9 bodů) 

4 6 

Diferenciace výrobků/služeb                                                                         
Čím vyšší je odlišení výrobků/služeb, jejich image, tím vyšší je 

ochrana proti soupeřům, tím nižší rivalita v odvětví. Zákazník je 

produktu věrnější.                                                                                            

Vysoká diferenciace produktu (1bod) - nízká (9 bodů) 

3 2 

Schopnost existujících soupeřů snižovat po vstupu nových      

konkurentů náklady a zlepšovat služby                                           
Je vysoká (1 bod) - nízká (9 bodů) 

8 8 

Diferenciace výrobků/služeb, loajalita zákazníků stávajících 

konkurentů                                                                                      
Pokud produkty hlavních konkurentů jsou diferencované a jejich 

zákazníci jsou loajální, pak je vstup do odvětví náročnější.                                                  

Diferenciace je vysoká (1 bod) - nízká (9 bodů) 

8 7 

Vládní politika                                                                                       
Jak je vláda nakloněna vstupům do odvětví (dotace, licence, atd.)                                                                                                                       

Negativně (1bod) - pozitivně (9 bodů) 

3 2 

Vývoj po případném vstupu do odvětví                                   
Pokud má možnost nový podnik po vstupu do odvětví poměrně 

snadno "couvnout", pak je hrozba vstupu vyšší.                                               

"Cesta zpět" je obtížná (1 bod) - snadná (9 bodů) 

1 1 

Celkem (z max. 90 bodů)  47 42 

Průměrné skóre (celkem/9) 5,2 4,7 
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Diferenciace konkurentů                                                                                     
V případě, že konkurenti mají různé strategie, původ, sílu, zemi 

původu, přístupy ke konkurenčnímu boji, pak je rivalita mezi 

konkurenty vyšší.                                                                                                    

Nízké (1 bod) - vysoká diferenciace konkurentů (9 bodů) 

3 4 

Rozšiřují se kapacity jen ve větších přírůstcích?                                            

Pokud ano, pak je konkurenční soupeření větší.                                 

Kapacity se rozšiřují  v malých přírůstcích (1bod) - ve větších (9 

bodů) 

3 2 

Intenzita strategického úsilí                                                                                     
V případě většího počtu konkurentů zaměřených na úspěch, je 

konkurenční rivalita veliká.                                                                             

Intenzita strategického úsilí malá (1 bod) - velká (9 bodů) 

3 3 

Náklady výstupu z odvětví                                                                               

Jsou-li náklady výstupu z odvětví vysoké, pak je rivalita větší, 

firmy se snaží udržet. Jedná se např. o uzavřené dlouhodobé 

kontrakty, nesplacené půjčky, tradice atd.                                                                       

Náklady výstupu jsou nízké (1 bod) - vysoké (9 bodů) 

8 9 

Charakter konkurence, postoj k business etice                              
Konkurence může mít charakter "gentlemanské" konkurence či 

"gangsterské".                                                                                             

Konkurence typu gentleman (1 bod) - gangster (9 bodů) 

5 5 

Šíře konkurence                                                                                          
Konkurence může být zaměřena pouze na daný aspekt (např. 

cenu), nebo může být široká.                                                                

Konkurence omezená na určitý aspekt (1 bod) - široká (9 bodů) 

3 4 

Celkem (z max. 90 bodů) 41 42 

Průměrné skóre (celkem/10) 4,1 4,2 

 

Zdroj: Keřkovský (2006, s. 145-149) 
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Příloha 4  Zjednodušená rozvaha v tis. Kč za léta 2009-2012 

  
2009 2010 2011 2012 

 
AKTIVA CELKEM 25 007 33 581 29 355 32 550 

A. 

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ 

KAPITÁL 0 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 14 976 15 212 14 976 14 081 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 194 111 

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 14 976 15 212 14 782 13 970 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 7 966 17 364 13 815 18 156 

C.I. Zásoby 129 118 1 420 4 609 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -66 -66 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 4 747 16 723 10 828 12 447 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 3 156 589 1 567 1 100 

D. OSTATNÍ AKTIVA (přechodné účty aktiv) 2 065 1 005 564 313 

D.I. Časové rozlišení  2 065 1 005 564 313 

  

  

   

  
2009 2010 2011 2012 

 
PASIVA CELKEM 25 007 33 581 29 355 32 550 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 14 405 18 018 15 253 16 065 

A.I. Základní kapitál 4 020 4 020 4 020 4 020 

A.II.  Kapitálové fondy 49 0 0 0 

A.III.  Rez.fondy,neděl.fond a os.fondy ze zisku 402 402 402 402 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 8 908 9 934 13 596 10 831 

A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. obd.(+/-) 1 026 3 662 -2 765 812 

B. CIZÍ ZDROJE 10 615 15 563 14 131 16 425 

B.I. Rezervy 3 997 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 3 869 1 413 4 066 2 156 

B.III. Krátkodobé závazky -3 199 12 442 8 847 12 560 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5 948 1 708 1 218 1 709 

C. OSTATNÍ PASIVA (přechodné účty pasiv) -13 0 -29 60 

C.I. Časové rozlišení  -13 0 -29 60 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Příloha 5  Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušené podobě v tis. Kč za léta 2009-2012 

Položka 

Číslo 

řádku 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží  1 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 0 0 

+ OBCHODNÍ MARŽE 3 0 0 0 0 

II. Výkony 4 30 253 40 176 39 645 54 043 

II.     

1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb  
5 30 857 40 162 38 343 50 853 

B. Výkonová spotřeba 6 20 552 31 360 30 228 40 673 

 +  PŘIDANÁ HODNOTA  7 9 701 8 816 9 417 13 370 

C. Osobní náklady 8 7 847 8 056 9 720 10 203 

D. Daně a poplatky 9 32 54 318 91 

E. Odpisy dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku 10 1 388 1 138 1 352 1 346 

III. Tržby z prod.dlouhod.majetku a materiálu 11 99 9 914 430 207 

F. Zůstatk.cena prod.dlouh.majetku a mat. 12 0 9 000 0 160 

G.  Zm.st.rezerv,OP v pr.obl. a kom.nákl.p.o 13 -7 -3 985 -66 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 14 977 370 83 2 

H.  Ostatní provozní náklady 15 131 149 1 231 253 

V. Převod provozních výnosů 16 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 17 0 0 0 0 

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 18 1 386 4 688 -2 625 1 526 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 19 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 20 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 21 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 0 

K.  Náklady z finančního majetku 23 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 24 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů 25 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.ob. 26 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 27 2 0 0 0 

N. Nákladové úroky 28 39 182 101 77 

XI. Ostatní finanční výnosy 29 27 61 83 26 

O.  Ostatní finanční náklady 30 155 243 133 180 

XII. Převod finančních výnosů 31 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 32 0 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 33 -165 -364 -151 -231 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 34 195 795 0 0 

** 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST 
35 1 026 3 529 -2 776 1 295 

XIII. Mimořádné výnosy 36 0 133 11 0 

R. Mimořádné náklady 37 0 0 
 

483 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 38 0 0 
  

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 39 0 133 11 -483 

T. Převod podílu na výsl.hosp.společ. (+/-) 40 0 0 0 0 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ.OBD. (+/-) 41 1 026 3 662 -2 765 812 

**** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 42 1 221 4 457 -2 765 812 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Příloha 6   Výpočet poměrových ukazatelů ( v tis. Kč)  za léta 2009 – 2012 

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

 Běžná likvidita 

 

 

 

 

 

 Pohotová likvidita 

 

 

 

 

 

 Okamžitá likvidita 
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UKAZATELE RENTABILITY 

 Rentabilita celkového kapitálu 

 

 

 

 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 

 

 

 

 

 Rentabilita tržeb  
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UKAZATELE AKTIVITY 

 Obrat celkových aktiv 

 

 

 

 

 

 Obrat zásob 

 

 

 

 

 

 Doba obratu zásob 
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 Doba obratu pohledávek 

 
 

 
 

 

 
 Doba splácení závazků 

 

 

 

 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI  

 Ukazatel věřitelského rizika 
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 Ukazatel vlastního kapitálu 

 

 

 

 

 

 Úrokové krytí 

 

 

 

 

 

 Zadluženost vlastního kapitálu  
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Příloha 7  Strategická mapa společnosti VN-Ú s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Zvýšení zisku 
Růst tržeb 

Zlepšení likvidity Snížení doby obratu pohledávek 

Zvýšení zakázek u 

zahraničních odběratelů 

Navýšení počtu 

zákazníků 

Zvýšení povědomí o firmě 
Aplikace hodnocení 

spokojenosti zákazníků 

Kvalita poskytovaných výrobků 

Bezporuchový provoz 

Obnova výrobních technologií a 

zařízení 

Dodržení termínové 

spolehlivosti dodávek 

Udržení zaměstnanců   

Zvyšování odborné způsobilosti 

a kvalifikace zaměstnanců 

Spokojenost 

zaměstnanců 

Rozvoj jazykové dovednosti 

managementu 

 

Finanční 

perspektiva  

Zákaznická 

perspektiva  

Perspektiva 

interních 

procesů  

Perspektiva 

učení se a 

růstu 
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Příloha 8   Seznam silných a slabých stránek podniku  

 

  Seznam silných stránek  Proč ? 

A Šíře specializace výroby 
Analyzovaný podnik nabízí široké spektrum produkce, 

včetně návrhu a zpracování technologické dokumentace. 

B Moderní technologické vybavení  
Firma se snaží modernizovat a obměňovat svůj strojní park. 

Investuje do nákupu nových CNC technologií.  

C Flexibilita ve výrobě 

Společnost dokáže splnit v podstatně jakýkoliv požadavek 

zákazníka na výrobek. Podle potřeby jsou si schopni 

vyrobit potřebné stroje a nářadí. Dokážou tak pružně 

reagovat na požadavky svých zákazníků. 

D Pevné vztahy se zaměstnanci  
Společnost má vybudované  vztahy založené na vzájemné 

důvěře, zejména s klíčovými zaměstnanci.  

E Dobré jméno podniku  

Za dobu své existence si vytvořila dobré jméno na trhu. 

Společnost má řadu zákazníků i v zahraničí a dosahuje 

pozitivních ekonomických výsledků. 

F Vysoká kvalita výrobků  

Hlavním záměrem práce je dosahovat vysoké kvality 

výrobků. Společnost zavedla certifikaci systému dle norem  

ISO ČSN EN 9001:2001 a ČSN EN 729-2:1996 

specializovaná na svařování hliníku a nerez ocelí. 

G Kvalifikovaný personál 
U zaměstnanců je kladen důraz na dlouholetou praxi. 

Pravidelně absolvují školení. 

H Kompletní servis na jednom místě  
Podnik VN-Ú dokáže na jenom místě kompletně zhotovit 

výrobek a  vyhovět tak přání zákazníka.  

I Dlouholetá tradice 
Společnost působí na trhu od roku 1993, tedy více než 20 

let.  

J Výhodné umístnění podniku  

Podnik je umístěn v průmyslové oblasti města Vsetín, 2 

kilometry od centra. Nedaleko se nachází autobusové i 

vlakové spojení. 

K Sponzorské akce  

Společnost se angažuje v oblasti zdravotnictví, školství, 

sportovních aktivit. Spolupracuje se střední průmyslovou 

školou Vsetín, s vysokými školami. Podporuje např. Český 

svaz rybářů. 

  Seznam slabých stránek  Proč ? 

A 
Nedostatečná propagace vlastních 

výrobků  

Ve společnosti chybí větší angažovanost do akcí na 

podporu prodeje.   

B Informační systém  
Společnost dostatečně nevyužívá potenciál informačního 

systému, zejména v oblasti skladování.  

C 
Malá formalizace organizační 

struktury  

Nejsou zaznamenávány postupy při plnění malosériových 

zakázek, což způsobuje problematické předávání informací 

mezi jednotlivými úseky. 

D 
Špatné vztahy s obyvateli blízkých 

domů  

Společnost sídlí v blízkosti obydleného domu, proto se 

potýká se stížnostmi obyvatel na hlučnost. 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 9  Seznam příležitostí a hrozeb podniku  

 

  Seznam příležitostí  Proč ? 

A Dotace Využití dotací na výzkum a vývoj a rozšíření tak svého potenciálu.  

B Úbytek konkurence 

Došlo k úbytku konkurence na trhu. Nepříznivý ekonomický 

vývoj se dotkl řady konkurentů, navíc konkurence se často 

zaměřovala jen na určitou činnost. Nebyla tak flexibilní. 

C 
Získání nových 

zákazníků 

S poklesem konkurence na trhu má firma příležitost k získání 

nových zákazníků.  

D 
Legislativa na zpracování 

odpadu 

Úprava legislativy týkající se zpracování odpadu by znamenala 

zvýšení poptávky po výrobcích firmy. 

E 
Vytvoření družstva dle 

zákona č. 90/2012 Sb. 

Změna v zákoně v souvislosti se sdružováním by umožnila 

organizaci prosadit se i u větších zahraničních zákazníků. V 

současnosti byl problém s uplatněním kvůli nižšímu obratu a 

nízkému počtu zaměstnanců.  

  Seznam Hrozeb Proč ? 

A 
Dlouhé dodací lhůty od 

dodavatele 

Vzhledem k úbytku firem v okolí by mohl dodavatel snížit 

frekvenci autodopravy do oblasti. 

B Změna legislativy Může dojít ke zpřísnění hlukových norem.  

C 
Zvýšení ceny energií 

prodávající firmou  
Zdražování energií kvůli překupování v rámci areálu.  

D Daňové zatížení  Zvýšení daně příjmů právnických osob.  

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 10  Párové srovnání silných stránek podniku 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 11  Stanovení důležitosti silných stránek  

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 12  Párové srovnání slabých stránek podniku 

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

 

 



 

 

21 

 

Příloha 13  Stanovení důležitosti slabých stránek  

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 14  Týmové hodnocení příležitostí  

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 15  Týmové hodnocení hrozeb 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 
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Příloha 16  Strategie využití (SO strategie) 

 

 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 


