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1 Úvod 

 Tématem diplomové práce je Analýza konkurenceschopnosti výrobního podniku. Jiţ 

z názvu lze usuzovat, ţe diplomová práce se bude zabývat hodnocením konkurenceschopnosti 

pomocí vybraných metod a jejich měřením. Teoretická část práce bude věnována teoretickým 

východiskům vybraných metod konkurenceschopnosti. Aplikační část bude zaměřena na aplikaci 

konkrétních metod hodnocení konkurenceschopnosti ve vybrané společnosti HASIL, a. s. 

 

 V současné době jsou kladeny mimořádné nároky na konkurenceschopnost firem. Ve světě 

vládne doznívající ekonomická krize a s ní i konkurenční boj firem. Časy, kdy poptávka 

převyšovala nabídku, jsou dávno pryč a nyní je snahou výrobců poptávku spotřebitelů uspokojit. Dá 

se tedy říci, ţe současný trh je globální a trhem spotřebitele. Současné trhy jsou dynamické a 

dochází k rychle se měnícím přáním a poţadavkům zákazníků. Pokud podniky chtějí přeţít, musí 

neustále sledovat trendy a být schopny se přizpůsobit změnám v tomto turbulentním prostředí. 

Výrobci se snaţí zákazníky získávat pomocí konkurenční výhody jejich produktů. Z toho vyplývá, 

ţe znalost zákazníků a konkurence je velmi důleţitá. Existuje mnoho firem, které si vůbec 

neuvědomují tyto důleţité skutečnosti. Také na základě těchto zmíněných důvodů bylo přistoupeno 

k rozsáhlé problematice konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost velmi úzce souvisí 

s globalizací. Trhy se neustále zvětšují, narůstá počet podnikatelských subjektů, stále se rozvíjí 

informační a komunikační technologie, a to vše má také vliv na konkurenceschopnost podniku a na 

moţnosti jeho přeţití. Proto bude jeden z cílů diplomové práce spočívat v objasnění role 

konkurence a všech jejich souvislostí. Pojem konkurence má mnoho definicí, avšak ze všech 

vyplývá, ţe se jedná o soupeření, soutěţení, případně hospodářskou soutěţ. Je tedy jasné, ţe 

konkurence má širší záběr, a to ekonomický, sociální, kulturní, etický nebo dokonce politický. 

V podnikání nesmí být opomenut ţádný zorný úhel konkurence, avšak ekonomické hledisko je 

povaţováno za stěţejní. Navíc je vhodné si uvědomit, ţe konkurence je vztah dvou a více 

konkurentů.  

 

 Cílem diplomové práce je tedy zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti HASIL, a. s. 

Konkurenceschopnost bude posouzena na základě vybraných metod a  následně budou navrţena 

opatření k jejímu zlepšení.  

 

 Konkurenceschopnost můţe být hodnocena na úrovni mikroekonomické a 

makroekonomické. V tomto případě se bude jednat o pohled mikroekonomický, protoţe je tato 

práce zaměřena na jeden vybraný podnik. První část diplomové práce bude teoretická a v ní budou 
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objasněny pojmy konkurenceschopnosti, konkurence a jejího pojetí. Dále bude objasněna také 

konkurenční výhoda a podnikatelské okolí, které výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost 

společnosti. V teoretické části nebudou opomenuty ani charakteristiky jednotlivých metod 

hodnocení, a to finanční analýza, SWOT analýza, PEST analýza a Porterův model pěti 

konkurenčních sil. 

 

 Společnost HASIL, a. s. je firma, na kterou bude aplikována diplomová práce. HASIL, a. s. 

je výrobce a dodavatel poţárních a nepoţárních systémů na trhu, které jsou vyráběny z hliníku, 

oceli nebo dřevu. Sídlí v Ostravě – Porubě. Avšak vyuţívá dva výrobní závody, jeden v Němeticích 

a druhý v Ostravě. Asi jako kaţdá firma, tak i společnost HASIL, a. s. se potýká s konkurencí na 

trhu. Další informace týkající se dané společnosti budou  popsány v druhé části diplomové práce. 

Bude popsána historie a výrobní program, který zahrnuje poţární a nepoţární dveře, okna, stěny a 

fasády, které mohou být vyrobeny dle poţadavku zákazníka z hliníku, oceli nebo dřeva.  

 

 Poslední část diplomové práce se bude věnovat přímo hodnocení konkurenceschopnosti 

společnosti HASIL, a. s. Zde by měly být naplněny stanovené cíle, na základě zmíněných metod 

bude vyhodnocena úroveň konkurenceschopnosti společnosti HASIL, a. s. Dále budou doporučeny 

návrhy ke zlepšení stávající situace, které by případně mohly přispět ke zlepšení úrovně 

konkurenceschopnosti.  
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2 Teoretická východiska hodnocení konkurenceschopnosti 

 V teoretické části diplomové práce budou nejprve přiblíţeny základní pojmy z oblasti 

konkurenceschopnosti, a to například pojetí konkurence, konkurenční výhoda, podnikatelské okolí 

apod. U pojetí konkurence budou nastíněny čtyři pohledy, pojetí konkurence v mikroekonomii, 

marketingově orientované teorie konkurence, pojetí konkurence v zorném úhlu řízení prosperity 

firmy a nebude opomenuto ani pojetí regionálně orientovaných teorií. Dále budou vymezeny 

zvolené metody hodnocení konkurenceschopnosti, jedná se o finanční analýzu, SWOT analýzu, 

PEST analýzu a Porterův model pěti konkurenčních sil.  

2.1 Vymezení základních pojmů 

 První část bude věnována vymezení pojmu konkurenceschopnosti. Dále bude rozebrán 

pojem samotné konkurence a její pojetí z hlediska mikroekonomického, marketingově 

orientovaného a z pohledu řízení prosperity firmy. Následně bude nastíněn pojem konkurenční 

výhoda a podnikatelské okolí. 

2.1.1 Konkurenceschopnost 

 Pojem konkurenceschopnost je neodmyslitelně spojen s ekonomickým rozvojem v trţní 

ekonomice, a to jako základní měřítko dlouhodobé úspěšnosti firem. Konkurenceschopnost narůstá 

na významu s prohlubováním globalizace světové ekonomiky, v jejímţ rámci spolu firmy soutěţí v 

získávání, vyuţívání a udrţování všech druhů základních výrobních zdrojů. Pojem 

konkurenceschopnost můţe být chápán v absolutním či relativním smyslu. Při vymezení v 

absolutním smyslu se jedná o kaţdou firmu působící na trhu, která dosahuje pozitivních 

ekonomických výsledků. V druhém případě se konkurenceschopnost firmy odvozuje z její pozice 

vůči dalším firmám. Pokud je brán v úvahu dlouhodobý pohled, pak lze za základní sjednocující 

kritérium povaţovat dobu působení firmy na trhu. Nekonkurenceschopné firmy jsou z něho 

postupně vytlačeny. Konkurenceschopné jsou pouze firmy, které se trvale přizpůsobují měnícímu se 

trţnímu prostředí. Firmy vystavené silné konkurenci jsou nejvíce inovativní, protoţe konkurence 

způsobuje sniţování ceny a firmy musí přicházet s novými produkty či sluţbami. Pokud se hodnotí 

aktuální konkurenceschopnost firmy na základě komparativních výhod, nelze ji posuzovat pouze 

podle strany nabídky, ale je nutné zahrnout i poptávku. Podobné firmy se stejnými nákladovými 

parametry, působící na různých trzích, by mohly v řadě kritérií vykazovat velmi rozdílné výsledky. 

V úvahu přichází i další významné faktory, zejména strategické chování firem, heterogenita 

produkce či necenová konkurence. (Viturka, 2010) 
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„Měkké“ parametry konkurenceschopnosti 

 

 Kategoriím, jako je identita, integrita, mobilita a suverenita firmy, ve spojitosti s 

konkurenceschopností se věnuje velmi malá pozornost, přičemţ se jedná o významné sloţky 

konkurenčního potenciálu firmy. Identita firmy je soubor vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně 

identifikují v prostředí. Jde o nalezení vlastního JÁ firmy v okolním světě. Identita je také 

pochopení poslání, role vlastního obrazu firmy a vymezuje se pěti stěţejními znaky, ke kterým 

patří: 

 1. Idea – nosná myšlenka reprezentující podstatu existence firmy, která firmou proniká jako 

vize. 

 2. Totem – lokalita, místo, objekt, který ztělesňuje ideu do prostoru. 

 3. Design – estetický, audiovizuální obraz ideje, jenţ je rozvíjen totemem. 

 4. Rituál – chování, komunikace a procesy odvozené z ideje. 

 5. Inovace – proces přeměn ideje, totemu, designu a rituálu do nových vývojových forem. 

 

 V různých odborných pramenech se nachází mnoho odlišností při vymezení identity firmy, 

avšak nejpodstatnější je poznatek, ţe identita firmy se stává v současné době stěţejním faktorem její 

konkurenceschopnosti. Ne kaţdá firma dosáhne na tento potenciál úspěchu, proto se dnes hledají 

nové formy, podoby podnikání a spolupráce firem, aby byl dosaţen kladný synergický efekt a 

identita. K druhému parametru konkurenceschopnosti se řadí integrita firmy, která je dána její 

soudrţností. Integrita zahrnuje dva protiklady firmy, a to na jedné straně její pruţnost a 

dynamičnost, která je dána tím, ţe pracovníci firmy mají svou vlastní identitu (osobitost). Na straně 

druhé tuto identitu spojují s celkem, tzn. s firmou. Pokud neexistuje jeden nebo druhý znak 

integrity, pak se firma dostává do ekonomických problémů, aţ nakonec dospěje k zániku. Třetím 

parametrem je mobilita, coţ znamená potenciál nebo dispozice firmy. Jde o potenciál firmy v 

podobě schopnosti a moţnosti reagovat na změny uvnitř a vně firmy. Jinými slovy se jedná o 

schopnost a moţnost firmy se adaptovat a vyvíjet s ohledem na její vnitřní a vnější podněty. 

Posledním parametrem je suverenita, která charakterizuje postavení firmy v podnikatelském 

prostředí. Firma je suverénní, jestliţe má reálnou moţnost účelně a účinně rozhodovat o svém 

vývoji. (Mikoláš, 2011) 
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Obr. 2.1: Model „měkkých“ parametrů konkurenceschopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mikoláš (2011, s. 199)  

2.1.2 Konkurence a její pojetí 

 Konkurence představuje soupeření, soutěţení nebo hospodářskou soutěţ. Konkurence je 

vztah dvou a více subjektů (konkurentů). Tento pojem má širší záběr, a to ekonomický, sociální, 

kulturní, etický a politický. V podnikání nesmí být opomenut ţádný zorný úhel, přestoţe 

ekonomické hledisko bývá povaţováno za stěţejní. (Mikoláš, 2011) 

 Z pohledu spontánního řádu dle Hayeka je „konkurence metodou objevování, procedurou 

propojenou s veškerým vývojem, jíž je člověk, aniž by si to uvědomoval, veden k tomu, aby reagoval 

na nové situace. Svoji výkonnost postupně nezvyšujeme prostřednictvím dohody, ale další 

konkurencí. … Má-li být konkurence prospěšná, je třeba, aby lidé na ní zúčastnění nespoléháli na 

fyzickou sílu, ale dodržovali pravidla. Jedině pravidla mohou sjednocovat rozšířený řád.“ (Hayek, 

1993, s. 25) 
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Marketingově orientované teorie konkurence  

 

a.  Porterova teorie konkurenčních sil 

 Teorie M. E. Portera vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím trţních okolností. 

Podle této teorie závisí úroveň konkurence v odvětví na pěti základních konkurenčních silách. 

Působení konkurenční sil se různí podle odvětví, ale souhrnné působení sil určuje předpoklady pro 

dosaţení konečného zisku. Cíl konkurenční strategie spočívá v nalezení, pro podnikatelský subjekt 

v odvětví, takového postavení, kdy podnik bude schopen čelit nejlépe konkurenčním silám. 

(Mikoláš, 2005) 

 

Obr. 2.2: Hybné síly konkurence v odvětví  

 Zdroj: Mikoláš (2005, s. 69) 

 

 Zákazníci, dodavatelé, substituty a potencionální nově vstupující firmy jsou „konkurenty“ 

firmám v odvětví. Konkurence zde můţe být definována jako rozšířené soupeření.  

 

 Nově vstupující firmy – rivalita neboli soupeření začíná tehdy, jestliţe na trhu stávající 

výrobci dosahují snadných a lákavých výnosů a pokud je do takové oblasti velmi snadné vstoupit. 

Takový vstup nových firem na trh je ovlivněn strategickou a strukturální bariérou. Při uplatňování 

strategické bariéry se současní výrobci snaţí o to, aby jejich trh byl pro nové konkurenty 

neatraktivní, např. cenové války. Bariéry strukturální se vyznačují poţadavkem na výrobní kapacitu, 

kterou firmy potřebují pro dosaţení přijatelné nákladové ceny, nedostatkem zkušeností a přístupu k 

distribučním kanálům a také investicemi. 
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 Nebezpečí substitučních výrobků – jde o výrobky funkčně nahrazující jiný výrobek. 

Zvýšené nebezpečí nastává tehdy, pokud se cena a kvalita substitutu zlepšuje v poměru k našemu 

výrobku nebo pokud zákazníci mohou lehce přecházet od našeho výrobku k substitutu. 

 

 Vyjednávací síla zákazníků – síla zákazníků ovlivňuje pět faktorů, mezi které patří počet 

zákazníků, stupeň koncentrace zákazníka, nebezpečí zpětné integrace, stupeň diferenciace produktu 

a citlivost na kvalitu produktu.  

 

 Vyjednávací síla dodavatelů – všechny síly, které jsou zmíněné u vyjednávací síly 

odběratelů, se vztahují také na dodavatele. Avšak dodavatelé se vyznačují větší moţností určovat 

podmínky, kterými se musí odběratelé řídit.  

 

 Konkurence v odvětví – jedná se o soutěţ mezi firmami podnikajícími ve stejném odvětví. 

Existuje šest faktorů, které ovlivňují rozsah konkurenčního boje, jde o stupeň koncentrace, 

diferenciace výrobků, změna velikosti trhu, struktura nákladů, rostoucí výrobní kapacita a bariéra 

vstupu. (Mikoláš, 2005) 

 

b. Síly v konkurenční strategii dle J. Jiráska 

 Jirásek vymezuje ve své koncepci dva „okruhy“ sil – vnitřní a vnější. K vnějším silám řadí 

dodavatele, odběratele (spotřebitele), moţné nové konkurenty, moţné nové výrobky jiných výrobců, 

akcionáře, zaměstnance, stát, místní správu a banky. Mezi vnitřní konkurenční síly patří vnitřní 

schopnosti, síly a slabiny firmy, potenciál vnější rivality firmy, růstové nebo omezující zájmy firmy. 

(Jirásek, 1993) 
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Obr. 2.3: Model sil působících na konkurenční strategii dle J. Jiráska 

 Zdroj: Mikoláš (2005, s. 72) 

 

Z modelu je moţné vidět rozšíření rozsahu konkurenčních sil a rozšíření pojetí „strategického“ 

potenciálu firmy. J. Jirásek tedy posouvá teorii konkurenčních sil směrem k teorii potenciálů. 

 

c. Porterovy generické konkurenční strategie 

 Pro kaţdou firmu na trhu je velmi důleţitým krokem zpracování analýzy konkurence a na 

jejím základě navrţení strategie. S navrţenou strategií firma vstupuje na daný trh. Firma se snaţí 

uhájit své postavení v odvětví, a tak musí úspěšně čelit pěti konkurenčním silám. Těchto cílů lze 

dosáhnout mnohými kroky, existují tři potencionálně úspěšné „generické“ strategické přístupy k 

předstiţení jiných firem v odvětví. Jedná se o strategii nízkých nákladů, diferenciaci a soustředění 

pozornosti neboli specializační strategie. (Mikoláš, 2005) 
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Obr. 2.4: Tři obecné přístupy generické strategie 

Zdroj: Mikoláš (2005, s. 73) 

 

 Strategie nízkých nákladů – Tato strategie si klade za cíl dosáhnout prvenství v celkových 

nákladech v příslušném odvětví. Pokud chce firma tuto strategii zavést, musí mít nejniţší náklady v 

daném odvětví na daném trhu. Vyţaduje se zavést moderní a výkonné zařízení, které ovšem 

zpočátku můţe způsobit vysoké počáteční náklady vloţené do technologického zařízení. Nízké 

náklady umoţňují firmu chránit před vlivnými odběrateli i dodavateli. Pro firmu je také velmi 

důleţité co nejvíce zjednodušovat výrobní postupy produktu, a tak se vyvarovat prudkého rozšíření 

výrobního spektra. Při dosaţení nízkých nákladů má firma velké ziskové rozpětí a můţe dále 

reinvestovat do nového zařízení. (Mikoláš, 2005) 

 

 Diferenciace – V této souvislosti se diferenciací rozumí vysoce hodnotné výrobky nebo 

výrobky vytvářející něco výjimečného z pohledu zákazníka v daném sektoru. K takovému uznání v 

sektoru diferencovaných a výjimečných výrobků a sluţeb ve srovnání s konkurenty vede lepší 

sluţba nebo moderní technologie. Úspěšná diferenciace poţaduje výjimečnost, tedy přidanou 

hodnotu pro zákazníka. Přidaná hodnota pro zákazníka vzniká v nejrůznějších formách, jde 

například o zkrácenou dobu dodání, spolehlivou dodávku, lepší nebo konzistentní kvalitu, 

flexibilitu a široký sortiment. Úspěšnou diferenciací podnik můţe prodat větší objem výrobků za 

prémiovou cenu, získat vyšší úroveň loajality zákazníka apod. (Mallya, 2007) 

 

 Soustředění pozornosti – Jedná se o soustředění na konkrétní skupinu odběratelů. V rámci 

této strategie se firma snaţí vyhovět velmi dobře zvolenému objektu, např. na malé segmenty trhu, 

které větší dodavatelé opomíjejí. Firma v této pozici můţe dosáhnout diferenciace, nejniţších 

nákladů nebo dosáhne obojího. (Mikoláš, 2005) 
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d. Teorie trţních pozic konkurence dle P. Kotlera 

 Konkurenční strategie vychází z přístupu M. E. Portera, případně i J. Jiráska. P. Kotler 

rozeznává čtyři pozice konkurence a jim odpovídající strategie. (Mikoláš, 2005) 

 

 1. Vedoucí firma na trhu 

 Jde o strategii dodavatele, který je dominantní na trhu, a tak trh vede a určuje trţní 

podmínky. Snaţí se ostatní konkurenty předbíhat změnami cen, zaváděním nových výrobků nebo 

reklamou. (Porter, 2007) 

 

 2. Trţní vyzyvatel 

 Jedná se o takovou firmu, která se nachází na druhé, třetí nebo aţ čtvrté pozici. Vyuţívá 

zpravidla ofenzivní pozici, hledá slabá místa ve sluţbách nebo cenách konkurence a pak následně 

útočí. Tato strategie se zaměřuje především na malé a střední podniky. (Porter, 2007) 

 

 3. Následovatel 

 V této strategii má dodavatel menší podíl na trhu, snaţí se vyhýbat konkurenčním bojům. 

Následuje vedoucí firmu s novými výrobky zlepšováním sluţeb a cenovými změnami. 

 

 4. Výklenkář 

 Mezi „výklenkáře“ se řadí dodavatelé, kteří se snaţí o pokrytí zapomenutých částí trhu. I 

výklenkáři se snaţí vyhýbat konkurenčním bojům a zaměřují se pouze na určitý segment trhu nebo 

na geograficky vymezenou skupinu zákazníků. (Porter, 2007) 

 

Odvětvové pojetí konkurence 

 

 V odvětvovém pojetí konkurence je důleţité vymezení samotného odvětví. Odvětvím se 

rozumí skupina firem, které nabízejí výrobek nebo třídu výrobků s podobnými charakteristikami. 

Jedná se o klasifikaci podle počtu prodejců, stupně výrobkové diferenciace, mobility vstupu, 

nákladové struktury nebo stupně globalizace. Za výchozí bod se při popisu odvětví povaţuje počet 

prodávajících a stupeň diferenciace. Poté se ukáţe existence čtyř typů struktury odvětví, a to buď 

čistý monopol, oligopol, monopolistická konkurence nebo dokonalá konkurence. (Kotler, 2013) 
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1. Čistý monopol 

 

 Čistý monopol se vyznačuje poskytováním jistého výrobku nebo sluţby v určitém území 

nebo oblasti. Jde o jedinou společnost poskytující daný výrobek např. místní vodárenská společnost. 

Monopolní společnost, která není regulovaná, si můţe účtovat vysoké ceny, poskytovat minimální 

úroveň sluţeb a přitom nemusí provádět ani inzerci. Pokud existují alespoň částečné náhraţky, tak 

vzniká nebezpečí konkurence. Od regulované monopolní společnosti se naopak očekává účtování 

niţší ceny v rámci veřejného zájmu a poskytování většího mnoţství sluţeb.  

 

2. Oligopol 

 

 Vyznačuje se menším počtem větších firem vyrábějících výrobky od vysoce 

diferencovaných aţ k standardizovaným. Čistý oligopol je sloţen z několika málo společností, které 

produkují stejnou komoditu, např. ropu nebo ocel. Proto musí společnosti účtovat aktuální trţní 

cenu. Pokud se hovoří o diferencovaném oligopolu, ten je sloţen z několika společností 

produkujících výrobky částečně diferencované v kvalitě, stylu nebo sluţbami. Například výrobci 

automobilů či fotoaparátů. Kaţdý konkurent má snahu získat vedení v některém z hlavních atributů 

a přitáhnout si zákazníky na svou stranu. (Kotler, 2007) 

 

3. Monopolistická konkurence 

 

 Konkurenti diferencují své nabídky jako celek nebo v některých částech, zejména 

restaurace, salóny krásy apod. Zaměří se na trţní segmenty, v nichţ naplní lépe potřeby zákazníků a 

výrobky nebo sluţby prodávají za vyšší cenu. (Kotler, 2007) 

 

 4. Dokonalá konkurence 

 

 V odvětví působí velký počet prodávajících a kupujících. Ţádný z nich není schopen 

ovlivnit cenu. Vstup do odvětví je volný, neexistují ţádné překáţky pro odchod z odvětví. Výrobní 

faktory mohou být přesouvány jak mezi firmami v rámci odvětví, tak i mezi odvětvími, tzn. jsou 

dokonale mobilní. Nabízené i poptávané výrobky jsou stejnorodé (homogenní) a všichni 

spotřebitelé i výrobci mají dokonalé informace o produktech a jejich cenách. (Jurečka, 2010) 
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Pojetí konkurence v zorném úhlu řízení prosperity firmy 

 

 Při pojetí konkurence v zorném úhlu řízení prosperity firmy je zřejmé, ţe nelze úvahy vést 

pouze o trhu a pozici firmy na trhu. Konkurenční potenciál podniku je nutné zkoumat 

v komplexnosti vnitřních a vnějších konkurenčních předpokladů. Mnozí autoři také zdůrazňují, ţe 

udrţení v konkurenci spočívá v rozsahu soutěţení, které je dáno například uspořádáním výrobků, 

cenou produkce, rychlosti dodávek nebo dokonce motivací vedoucích a prodejců. Je velmi vhodné 

vytvářet tzv. osobnost podniku, která je určena faktory: 

 

 Corporate Design, 

 Corporate Communication, 

 Corporate Behavior. 

 

Zmíněné faktory, které vytváří osobnost podniku, jsou obraz podniku, komunikace podniku a 

chování podniku. Ovšem není podstatné, kolik faktorů identity podniku je vymezeno, ale ještě je 

důleţitější, aby se konkurenceschopná firma vyznačovala vyzrálou identitou a integritou. Většina 

firem o těchto faktorech hovoří jako o finančně neměřitelných veličinách konkurenčních 

schopnosti. Tyto nehmatatelné znaky jsou shrnovány pod pojmy dobré (špatné) jméno nebo dobrá 

(špatná) značka, resp. goodwill. Pojem značka nemá jen jakýsi právní rozměr, ale je chápán jako 

důleţitý prvek konkurenční strategie. Z toho vyplývá, ţe díky propagaci, ceně, vlastnosti výrobků 

nebo dodrţování etiky podnikání získává firma uznávanou pozici na trhu vzhledem k existujícím a 

srovnatelným značkám. Hodnotu podniku a jeho konkurenceschopnost je tedy nutno chápat jako 

obraz vnímaný pracovníky, zákazníky, dodavateli, věřiteli, konkurenty nebo veřejností. (Mikoláš, 

2005) 

 

Pojetí regionálně orientovaných teorií 

 

 V nové koncepci konkurenceschopnosti firem nesmí být pominuto ani pojetí v regionální 

teorii a s tím často spojenou praxi investičních a rozvojových pobídek regionů. Podstata regionálně 

orientované teorie spočívá v mikroekonomickém základě rozvoje státu, regionu apod. Musí nastat 

vyváţený vztah dvou rovin, a to: 

 

 Harmonický makroekonomický, politický, právní a sociální rozvoj regionu, 

 harmonický vztah mezi výkonností firemních operací a propracovanost jejich strategií 

s kvalitou podnikatelského prostředí.  



16 

 Z uvedené nové koncepce konkurenceschopnosti firem vyplývá, ţe produktivní a 

konkurenceschopná firma musí neustále umocňovat svůj potenciál v konkurenceschopném regionu. 

V takovém regionu působí pilotní firmy a organizace, např. vysoké školy, a jsou tam vhodné 

ekologické a přírodní podmínky s rozvinutou technickou, dopravní, sociální a ekonomickou 

infrastrukturou. (Mikoláš, 2005) 

2.1.3 Konkurenční výhoda 

 Konkurenční výhodou se rozumí specifická přednost nebo osobitá vlastnost, resp. schopnost 

podniku. Specifická přednost se určí z výsledků analýzy okolí a vnitřní zdrojů. Specifickými 

přednostmi se musí podnik výrazně lišit od svých konkurentů v takových vlastnostech, které ostatní 

podniky nemají nebo s nimiţ podnik disponuje ve větší míře neţ ostatní podniky. Získání 

konkurenční výhody v určité oblasti představuje pro podnik zajištění konkurenceschopnosti 

podniku a současně se pozitivně odráţí v úrovni výnosnosti podniku. (Sedláčková, 2006) 

 

 Charakter konkurenční výhody ovlivňuje konkurenceschopnost domácích podniků na 

světovém trhu. Dosaţená ekonomická úroveň má vliv na zdroje a zaměření konkurenční výhody 

domácích podniků. V méně rozvinutých zemích převaţuje cenově náladová konkurenceschopnost. 

V růstu ţivotní úrovně obyvatelstva sehrává klíčovou roli produktivita vyjadřovaná hodnotou 

výrobků a sluţeb na jednotku výstupů. Na základě tohoto pohledu rozlišujeme cenově nákladovou a 

kvalitativně zaloţenou konkurenční výhodu. Předpoklad pro kvalitativně zaměřené konkurenční 

výhody je zvyšování technologické úrovně ekonomických činností, resp. technologických 

schopností. (Dvořáček, 2012) 

 

 Konkurenční výhodu by měl především zákazník vnímat jako svou výhodu. Například 

společnost bude mít rychlejší dodávky neţ její konkurence, avšak pro zákazníka to výhoda nebude, 

pokud si zákazníci necení rychlosti. Na poskytování výhod pro zákazníka se musí společnost 

zaměřit, poté budou zákazníci spokojeni a povede to k vyšším opakovaným nákupům a vysoké 

ziskovosti. (Keller, 2007) 
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2.1.4 Podnikatelské okolí 

 Okolím se rozumí vše, co stojí mimo podnik jako organizaci. Podnik působí jako otevřený 

systém, který má vazby k okolí, ve kterém působí. Pro podnik je důleţité znát podnikové okolí, a to 

z následujících důvodů: 

 

 pochopení vztahů s okolím, 

 schopnost adaptace na okolí, 

 vyuţití moţností pro ovlivnění okolí. 

 

Podnikové okolí se člení na vnitřní a vnější. Vnitřní okolí se váţe na síly, které působí uvnitř 

podniku, a vnější okolí zahrnuje mikrookolí a makrookolí. Makrookolí představuje faktory, které 

podnik nemůţe ovlivnit, ale působí na něj. Tyto faktory mají na podnik velmi významný vliv, ale 

nejsou závislé na působení podniku. Mikrookolí zahrnuje faktory, na které podnik má určitý vliv.  

(Dvořáček, 2012) 

 

 Vnitřní okolí podniku zahrnuje souhrn sil, působích uvnitř podniku. Tyto síly mají 

specifické dopady na řízení podniku. Analýza vnitřního okolí by se měla zaměřovat na silné a slabé 

stránky podniku ve vztahu ke konkurenci. Je potřeba identifikovat klíčové proměnné podniku. Jde o 

faktory, na jejichţ správném fungování závisí schopnost podniku čelit výzvám okolí. Vnější faktory 

jsou promítnuty v interních funkcích, tedy v marketingových, výrobních, finančních, personálních, 

apod. Zpravidla kaţdý podnik je zaloţen za daným účelem a tento účel je stanoven výhradně 

vlastníkem podniku. Rozhodnutí v podniku musí být zohledňována podle dopadu na vymezený cíl. 

(Dvořáček, 2012) 

 

 Vnější okolí zahrnuje následující faktory: odvětví, lokální okolí, národní okolí a globální 

okolí. Odvětvím se rozumí souhrn podniků, které dělají totéţ, tedy podnik vykonává činnost v 

rámci odvětví. Na úspěch podniku působí i jeho umístění v prostoru, městě či oblasti, ve které 

působí, jedná se o lokální okolí. Kaţdý podnik je také součástí ekonomického systému země, tedy 

patří do národního okolí. Národní okolí představuje povahu vlády a její stability, právní prostředí 

země, sociálně-ekonomický charakter společnosti, ekonomickou situaci, pouţívané technologie atd. 

Dále na všechny země bez rozdílu působí procesy globalizace světové ekonomiky a ty právě 

představují další faktory vnějšího okolí, ke kterým podniky musí přihlíţet. (Dvořáček, 2012) 
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Změny okolí a podnikání v podmínkách turbulence a chaosu 

  

 Podnikatelské prostředí dnešního světa se stále mění a vývoj je velmi zvratový, rozdvojený, 

nečekaný a zkrátka není moţná snadná předpověď. (Zuzák, 2011) 

 

 Dnešní dynamické podnikatelské prostředí se vyznačuje pojmy jako diskontinuita, chaos a 

turbulence. Právě tyto zmíněné faktory přináší v podnikání zvýšené riziko a je velmi důleţité 

věnovat jim náleţitou pozornost. Diskontinuita spočívá v popisu skutečnosti, ţe vývoj světa 

neprobíhá podle pravidelných cyklů a navíc není moţné je předpovídat. Diskontinuita má globální 

projevy, např. krizí. P. F. Drucker identifikoval několik diskontinuálních trendů v knize The Age of 

Discontinutiy. Tyto trendy se týkají vývoje světa a podnikatelského prostředí. P. F. Drucker 

předpověděl změny v oblasti nových technologií, zásadní změny ve světové ekonomice, změny 

v politické základně, které souvisí se sociálním a ekonomickým ţivotem populace, a poslední 

oblastí změn je základní kapitál v podobě znalostí. Ten zajistí změnu charakteru pracovní síly. 

(Drucker, 1992) 

 

 Jiţ zmíněná turbulence spočívá v náhlé změně v interním nebo externím prostředí podniku. 

Jedná se o nepravidelné a nevyzpytatelné působení změn v externím či interním prostředí podniku, 

které mají vliv na jeho výkon. Je nezbytně nutné se neustále přizpůsobovat měnícímu se prostředí. 

Co se týče chaosu, ten se vyznačuje neuspořádaností. (Zuzák, 2011) 

2.2 Charakteristika vybraných metod hodnocení konkurenceschopnosti 

 Druhá část práce bude věnována metodám hodnocení konkurenceschopnosti. Nejprve bude 

přiblíţena finanční analýza a s ní související ukazatele likvidity, rentability, zadluţenosti a aktivity, 

které v souhrnu vypovídají o finančním zdraví firmy. Další metodou bude SWOT analýza, slouţící 

k identifikaci slabých a silných stránek, příleţitostí a hrozeb pro podnik. Jde o analýzu vnějšího a 

vnitřního prostředí firmy. Analýzou makrookolí bude PEST analýza, analyzující faktory polické, 

ekonomické, sociální a technologické. Poslední metoda, Porterův model pěti konkurenčních sil, se 

bude týkat analýzy konkurence na trhu.   

2.2.1 Finanční analýza 

 Finanční analýza komplexně hodnotí finanční situaci podniku. Pomáhá v odhalování 

důleţitých skutečností pro podnik, a to, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou 

kapitálovou strukturu, zda vyuţívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky 
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apod. Pokud manaţer zná finanční situaci firmy, umoţňuje mu to správně se rozhodnout například 

při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných 

peněţních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů a v neposlední řadě také při rozdělování 

zisku. Znalost finančního postavení je nezbytná především pro odhad a prognózování budoucího 

vývoje, avšak má vazbu i k minulosti. Kvalitní manaţer v podniku musí mít představu o tom, jaké 

rentability podnik dosahuje, jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek apod. Finanční analýza se 

stala nedílnou součástí finančního řízení podniku a působí jako zpětná informace o tom, kam 

podnik v jednotlivých oblastech došel, které předpoklady splnil nebo kde naopak došlo k situaci, 

které chtěl předejít. Výsledky finanční analýzy slouţí většinou pro vlastní potřebu firmy a pro 

uţivatele, kteří jsou s firmou spjati finančně, hospodářsky apod. (Knápková, 2013) 

 

 Ke zpracování finanční analýzy jsou vyţadována vstupní data, ke kterým patří účetní 

výkazy. Předpokladem pro práci s finančními výkazy je nutná znalost jednotlivých poloţek výkazů. 

Pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku podává rozvaha neboli bilance podniku. 

Rozvaha ukazuje na straně aktiv přehled o výši a struktuře majetku, na straně pasiv pak o způsobu 

financování tohoto majetku. Na straně pasiv se nachází ještě velmi důleţitá informace o výsledcích 

hospodaření podniku. Tvorba výsledku hospodaření se zachycuje ve výkazu zisku a ztráty. Dále je 

nutné sledovat i cash flow – tok peněţních prostředků. Smyslem cash flow jsou informace o 

transakcích, které ovlivnily velikost a strukturu vlastního kapitálu. (Knápková, 2013) 

 

 

1. Ukazatele rentability 

 

 Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu slouţí jako měřítko schopnosti podniku 

dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Tyto poměrové ukazatele rentability vychází z 

výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Ukazatelé rentability zobrazují v čitateli poloţku odpovídající 

výsledku hospodaření (jedná se o tokovou veličinu) a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, 

respektive trţby. Ukazatele rentability jsou počítány za účelem hodnocení celkové efektivnosti dané 

činnosti, které budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální investory. Co se týká doporučených 

hodnot, nebývají zpravidla u většiny běţně pouţívaných ukazatelů uváděny. Avšak měly by mít v 

časové řadě obecně rostoucí tendenci. Při zjišťování rentability jsou pouţívány tyto ukazatele: 

(Růčková, 2008) 

 Rentabilita aktiv neboli ROA, 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

 rentabilita trţeb (ROS). 
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 Rentabilita aktiv (ROA), tento ukazatel bývá povaţován za klíčové měřítko rentability, 

poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání.   

 Ukazatel vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastní zdrojů. 

 Ukazatel rentability trţeb (ROS), udává stupeň ziskovosti, tj. mnoţství zisku v Kč na 1 Kč 

trţeb.   

 

2. Ukazatele likvidity 

 

 Likvidita je pojem pouţívaný ve vztahu k likviditě určité sloţky majetku nebo ve vztahu k 

likviditě podniku. Likvidita určité sloţky majetku vyjadřuje, jak rychle a bez velké ztráty hodnoty 

se majetek přemění na peněţní hotovost. Tento pojem bývá někdy označován jako likvidnost. 

Naproti tomu likvidita vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas platební závazky. Při nedostatečné 

likviditě podnik není schopen vyuţít ziskových příleţitostí, které se při podnikání objevují, nebo 

není schopen hradit své běţné závazky, coţ můţe vést k platební neschopnosti a poté k bankrotu. 

Hodnocení likvidity závisí na postoji různých cílových skupin, protoţe mohou nastat rozdíly v 

preferencích úrovně likvidity. Management podniku vnímá nedostatek likvidity ve sníţení 

ziskovosti, vyuţitých příleţitostech nebo v celkové ztrátě kapitálových investic. Naopak vlastníci 

podniku preferují niţší úroveň likvidity, jelikoţ oběţná aktiva představují neefektivní vázanost 

finančních prostředků, a to můţe způsobit sníţení rentability. (Růčková, 2008) 

 

Mezi základní ukazatele patří: 

 

 běţná likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 okamţitá likvidita. 

  

 Běţná likvidita měří, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, resp. 

kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva v daném 

okamţiku na hotovost. Co se týká optimální velikosti tohoto ukazatele, je velmi obtíţné najít 

„ideální“ hodnotu. Lze vycházet z doporučených strategií pro řízení pracovního kapitálu, pak by se 

měla likvidita pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. (Kislingerová, 2010) 

 

 Okamţitá likvidita patří k nejpřísnějším ukazatelům, protoţe doporučená hodnota je 0,2. 

Hotovostí se zde rozumí platební prostředky na běţném nebo jiném účtu, v pokladně, a také volně 

obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky apod. (Kislingerová, 2010) 
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 Pohotová likvidita je konstruována s cílem vyloučit nejméně likvidní část oběţných aktiv z 

ukazatele běţné likvidity. Optimální hodnota se doporučuje v rozmezí 1,0 -1,5. Nabývá-li ukazatel 

hodnoty 1, znamená to, ţe podnik by měl být schopen vyrovnat své závazky bez nutnosti prodeje 

zásob.  (Kislingerová, 2010) 

 

3. Ukazatele zadluţenosti 

 

 Pojem zadluţenost ukazuje, ţe podnik pouţívá k financování svých aktiv ve své činnosti cizí 

zdroje. Jedná se tedy o dluh. Zpravidla podniky financují svá aktiva z vlastního i cizího kapitálu 

zároveň. Pokud by byl pouţit pouze vlastní kapitál k financování, přineslo by to sníţení celkové 

výnosnosti vloţeného kapitálu. V opačném případě financování pouze z cizích zdrojů by bylo 

spojeno s obtíţemi při jeho získávání. Podstata analýzy zadluţenosti spočívá v hledání optimálního 

vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem (kapitálové struktuře). Existují různé pohledy na 

kapitálovou strukturu. Rozlišují se zainteresovanost, pohledy věřitelů a akcionářů. Např. riziko 

věřitele je tím vyšší, čím vyšší je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu. Pokud si podnik často 

půjčuje, vzrůstá riziko neplnění závazků. Věřitelé by u takové firmy poţadovali vyšší úrokové 

sazby. Co se týká akcionářů, čím větší je podíl dluhového financování, tím rizikovější jsou akcie. 

Mezi základní ukazatel se řadí ukazatele věřitelského rizika (debt ratio), který vyjadřuje celkovou 

zadluţenost. Obecně platí, ţe čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. 

Dále se k měření zadluţenosti pouţívá ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu (eqiuty ratio), který 

se řadí mezi doplňkové ukazatele k ukazateli věřitelského rizika. Významný je také ukazatel 

úrokového krytí, čímţ firma zjistí ještě únosné dluhové zatíţení. (Růčková, 2008) 

 

 Ukazatel věřitelského rizika, resp. ukazatel celkové zadluţenosti, představuje podíl 

celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům. Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší riziko 

věřitelů. Zadluţenost ovlivňuje současně věřitelské riziko i výnosnost podniku. Tento ukazatel má 

význam především pro dlouhodobé věřitele, resp. komerční banky.  

 

 Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy. Pokud je společnost 

stabilní, měl by se pohybovat v rozmezí od 80 % do 120 %.  

 

 Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku, tzn. 

kolikrát je zajištěno placení úroků.  Čím vyšší je výsledná hodnota úrokového krytí, tím je finanční 

situace lepší. Pokud je hodnota 100 %, pak podnik vydělá pouze na úroky a zisk je roven nule. Je-li 

ukazatel niţší neţ 100 %, pak podnik nevydělá ani na úroky. (Mrkvička, 2013) 
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4. Ukazatele aktivity 

 

 Ukazatele aktivity vyjadřují, jak podnik vyuţívá jednotlivé majetkové části, zda disponuje 

rozsáhlými kapacitami, které nejsou příliš firmou vyuţívány, nebo naopak vysoká rychlost obratu 

můţe být signálem nedostatku produktivních aktiv. Ukazatele aktivity reprezentují kombinované 

ukazatele, kde přichází do vzájemné interakce jednotlivé poloţky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

(Kislingerová, 2010) 

 K významným ukazatelům aktivity patří: 

 obrat aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 obrat zásob, 

 doba obratu zásob, 

 doba splatnosti pohledávek, 

 doba splatnosti závazků. 

 

 Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Obrat aktiv by měl být 

minimálně na úrovni hodnoty 1. Pro objektivizaci výsledků se doporučuje odvětvové srovnání. 

 

 Doba obratu aktiv vyjadřuje za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv nebo-li majetku 

ve vztahu k trţbám. Ţádoucí je co nejkratší doba obratu. Hodnota ukazatele je určena obratem 

fixního a pracovního kapitálu, čím vyšší je podíl fixních aktiv, tím je hodnota ukazatele vyšší. 

(Dluhošová, 2006) 

 

 Obrat zásob udává, kolikrát je kaţdá poloţka zásob v průběhu roku prodána a poté 

naskladněna zpět. Pokud je hodnota ukazatele lepší neţ průměry minulých období, pak to znamená, 

ţe firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby. 

 

 Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. Obecně platí, pokud se obratovost zásob zvyšuje a doba obratu 

sniţuje (resp. zrychluje) je situace v podniku dobrá, avšak musí existovat určitý vztah mezi 

optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob. Pro podnik je tento vztah velmi důleţitý z 

důvodů zajišťování plynulosti výroby a schopnosti podniku reagovat na poptávku.  

 

 Doba splatnosti pohledávek měří, kolik uplyne dní, během nichţ je inkaso peněz za trţby 

zadrţeno v pohledávkách.  
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 Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje dobu ve dnech, po které zůstávají 

krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik vyuţívá bezplatný obchodní úvěr. (Kislingerová, 2010) 

2.2.2 SWOT analýza 

 Cílem SWOT analýzy je identifikace současné strategie firmy, jejich specifických silných a 

slabých míst a schopnost reagovat na změny, které v prostředí nastávají. SWOT analýza je tedy 

analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. Skládá se z původně dvou analýz, analýzy 

SW a analýzy OT. Analýza OT, neboli příleţitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí 

firmy, a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. Makroprostředí obsahuje faktory politicko-

právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické. Mikroprostředí zahrnuje zákazníky, 

dodavatele, odběratele, konkurenci a veřejnost. Po analýze příleţitostí a hrozeb následuje analýza 

SW, tedy vnitřního prostředí firmy. Tato analýza se týká firemních cílů, systémů, procedur, 

firemních zdrojů, materiálního prostředí, firemní kultury, mezilidských vztahů, organizační 

struktury a v neposlední řadě také kvality managementu. SWOT analýza se můţe stát velmi 

uţitečnou pro sumarizaci mnoha analýz. Můţe být dále vyuţita k identifikaci klíčových kompetencí 

firmy. Jako kaţdá metoda má také SWOT analýza nevýhodu, protoţe jde o analýzu, která je příliš 

statická a navíc velmi subjektivní, coţ je povaţováno za nevýhodu. (Jakubíková, 2008) 

 

 a. Silné stránky   

 Za silnou stránku se povaţují především interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici 

na daném trhu. Vychází z oblasti, ve kterých je firma dobrá a tento fakt lze pouţít jako podklad pro 

stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení zdrojových moţností, dovedností, 

podnikových schopností a potenciálů. Příkladem silných stránek podniku můţe být silná značka, 

dobré povědomí mezi zákazníky, exkluzivní přístup k přírodním zdrojům, cenová výhoda díky 

know-how nebo aktivní přístup k výzkumu a vývoji. (Blaţková, 2007) 

 

 b. Slabé stránky 

 Přesným opakem silných stránek jsou slabé stránky. Firma je v něčem slabá, coţ brání 

efektivnímu výkonu firmy. Jako příklad můţe být uveden nedostatek marketingových zkušeností, 

špatné umístění firmy, nedostatečný přístup k distribučním cestám, vysoké náklady nebo špatná 

regulace mezi zákazníky. (Blaţková, 2007) 

 

 c. Příleţitosti 

 Příleţitosti představují moţnosti, při kterých stoupají vyhlídky na růst a lepší vyuţití 

disponibilních zdrojů a poté účinnější splnění cílů. Příleţitosti zvýhodňují podnik vůči konkurenci, 
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avšak aby mohly být vyuţity, musí je podnik identifikovat. Příleţitosti pro firmu představují nové 

technologie, rozvoj nových trhů, odstranění mezinárodní bariér, nenaplněné potřeby zákazníků a 

akvizice nebo joint ventures. (Blaţková, 2007) 

 

 d. Hrozby 

 Hrozbou se rozumí nepříznivá situace, kdy dochází ke změnám v podnikovém okolí. Mohou 

znamenat hrozbu úpadku nebo nebezpečí neúspěchu a podnik musí rychle reagovat, aby je 

odstranil, či minimalizoval. Příkladem největší hrozby je vstup nových konkurentů na trh, 

konkurence s niţšími náklady nebo lepším výrobkem, nová regulační opatření, změny v 

zákazníkových preferencích a zavedení obchodních bariér. (Blaţková, 2007) 

2.2.3 PEST analýza 

 „Přístup k analýze makrookolí se od 80. let označuje jako PEST analýza. Zkratka PEST 

odpovídá (P) politicko-legislativním, (E) ekonomickým, (S) sociálně-demografickým a (T) 

technicko-technologickým faktorům. S postupem času se okruh zkoumání makrookolí začal 

rozšiřovat o další faktory a z PEST analýzy se stala PESTLE či PESTEL (politické, ekonomické, 

sociálně-demografické, technicko-technologické, legislativní a enviromentální faktory), dále se lze 

setkávat s analýzou PESTLIED, kde k základu PEST jsou přidány faktory legislativní, 

internacionální, enviromentální a demografické.“ (Dvořáček, 2012, s. 9–10) 

 

1. Policko-legislativní prostředí 

 

 Mezi politicko-právní faktory patří politická stabilita, stabilita vlády, vliv politických stran, 

činnost zájmových sdruţení a svazů, fiskální politika, sociální politika, zákony, ochrana ţivotního 

prostředí aj. Politicko-právní prostředí tvoří rámec pro všechny podnikatelské činnosti. (Jakubíková, 

2013) 

 

 Právo zde představuje pravidla, která jsou stanovena a vynucována státem. Právní řád České 

republiky tvoří právní předpisy, jako soubor obecně závazných právních norem. Do právních 

předpisů náleţí zákony a nařízení. Jako nejdůleţitější se jeví právní předpisy na úseku obchodního 

práva, pracovního práva, občanského práva a trestního práva. Jedná se o základní právní předpisy. 

Co se týká specifických předpisů, jde např. o regulaci cen, regulace hospodářské soutěţe, kontrola 

znečišťování ţivotního prostředí apod. (Dvořáček, 2012) 
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2. Ekonomické faktory 

 

 K ekonomickým faktorům patří vývoj HDP v zemi, fáze ekonomického cyklu, ve kterém se 

právě země nachází, např. deprese, recese, oţivení nebo konjunktura. Dále se mezi nejvýznamnější 

faktory řadí stav platební bilance státu, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, míra 

inflace, případná deflace, průměrná výše důchodu obyvatelstva, ţivotní minimum, dávky sociální 

podpory apod. Ekonomické faktory také ovlivňují nákupní zvyky spotřebitelů. (Jakubíková, 2013) 

 

3. Sociálně-demografické (kulturní) faktory 

 

 Mezi významné sociální faktory patří příjmy spotřebitelů, majetek spotřebitelů, vývoj 

ţivotní úrovně, ţivotní styl, úroveň vzdělání, mobilita obyvatel aj. Kulturní faktory zahrnují 

spotřební zvyky, kulturní hodnoty, vnímání firem a organizací, jazyk, řeč těla, osobní image, 

chování ţen a můţu apod. (Jakubíková, 2013) 

 

 Statistika obyvatelstva se jinak nazývá demografie. Za obyvatelstvo je povaţován soubor 

osob ţijících ve stejné oblasti. Např. ţijící ve stejné obci, městě, kraji apod. Tyto osoby jsou v 

daném území hlášeny k trvalému pobytu. Změny obyvatelstva, neboli pohyby mohou být přirozené, 

mechanické nebo sociální. Přirozená změna vzniká narozením nebo úmrtím. Mechanická změna 

nastává při stěhování obyvatel mezi oblastmi a sociální změna se vyznačuje změnou sociální 

struktury populace. (Dvořáček, 2012) 

 

4. Technicko-technologické faktory 

        

 Technicko-technologické faktory, někdy uváděné také jako inovační faktor, představují 

trendy ve výzkumu a vývoji. Jde o rychlost technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, 

komunikační, informační a jiné technologie. Technologické prostředí a jeho změny jsou pro podnik 

zdrojem technologického pokroku umoţňujícím dosahování lepších hospodářských výsledků, 

zvyšování konkurenční schopnosti apod. (Synek a kol., 2002) 

 

 V analýze PEST se ztrácejí dva velmi důleţité faktory. Jedná se o faktory demografické a 

přírodní. Demografické faktory se týkají lidí, a to přímo velikosti populace, hustota a rozmístění 

osídlení, porodnost, délka ţivota, věková skladba, migrace obyvatel, rasová a národnostní struktura, 

charakter rodin nebo charakter domácností. Pod charakterem rodin se myslí sňatky, rozvody a počet 

dětí. Charakterem domácností je jejich vybavení. Lidé tvoří trhy, proto se analýza demografických 
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faktorů stala velmi významnou, zejména pro marketingové pracovníky. Pokud se hovoří o 

přírodních faktorech, tak se myslí přírodní zdroje, klimatické podmínky a počasí. (Jakubíková, 

2013) 

2.2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 Porterův model pěti sil patří k základním a současně nejvýznamnějším nástrojům pro 

analýzu konkurenčního prostředí firmy. Tvůrcem tohoto modelu je profesor Michael Eugene Porter.  

Model pěti konkurenčních sil se snaţí odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví a s tím i 

související ziskovost sektoru trhu.  Aby mohlo být dosaţeno daného cíle, je rozebíráno pět 

klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy ovlivňují. První silou je stávající konkurence, 

dále vliv nové konkurence, vliv odběratelů (zákazníků), vliv dodavatelů a jako poslední vliv 

substitutů. Cílem analýzy konkurenčního prostředí firmy je najít v odvětví takové postavení, v němţ 

se společnost můţe bránit konkurenčním silám. Znalost těchto základních zdrojů konkurenčního 

tlaku poukáţe na silné a slabé stránky společnosti, objasní její postavení v odvětví, zdůrazní místa, 

v nichţ trendy odvětví nabízí největší příleţitosti nebo ohroţení, která mohou z okolí přijít apod. 

Celá analýza směřuje k pochopení situace v odvětví, a tím k moţnosti učinit závěry o celkové 

atraktivitě nebo neatraktivitě odvětví. (Kovář, 2008) 

 

Rivalita mezi konkurujícími si firmami 

 

 Většinou má podobu boje o postavení na daném trhu. Odvětví není přitaţlivé, pokud na něm 

jiţ působí velké mnoţství silných konkurentů. Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud odvětví stagnuje 

nebo se zmenšuje. Podniky pak mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurentů. Firmy 

pouţívají cenové a reklamní kampaně, uvádějí nové výrobky na trh, nabízí lepší sluţby nebo záruky 

zákazníkům apod. K rivalitě dojde, pokud jeden či více konkurentů vidí příleţitost zlepšit své 

postavení. Většinou je to jednání pod tlakem. V kaţdém odvětví má konkurenční chování jedné 

firmy významný vliv na konkurenci, firmy jsou vzájemně závislé. Vyšší konkurenční tlak se 

projevuje za těchto předpokladů: 

 

 konkurenti jsou stejnoměrně vyváţení a příkladem můţe být boj mezi výrobci 

nealkoholických nápojů, 

 fixní náklady jsou natolik vysoké, ţe vytváří tlak na objem výroby a prodeje, coţ se odráţí v 

rivalitě na trhu, 

 zákazníci mohou bez omezení a problémů přecházet od jednoho výrobku dodavatele k 
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jinému, například banky, čisticí prostředky apod., 

 organizace je ochotna tolerovat ztráty za účelem dlouhodobého umístění, 

 trh se nerozvíjí, 

 firmy nemohou zanechat svou podnikatelskou činnost a musí zůstat na trhu a bojovat. 

(Kovář, 2008) 

 

Ohrožení ze strany dodavatelů 

 

 Síla dodavatelů je silná za následujících okolností: 

 dodavatelů je málo a jsou koncentrovanější neţ odvětví, do kterého dodávají, 

 nemusí konkurovat jiným substitučním výrobkům dodávaným v odvětví, 

 odvětví se nestává pro dodavatele významným zákazníkem, 

 výrobek dodavatele je velmi důleţitým vstupem v oboru podnikání kupujícího, 

 výrobek dodavatele je diferencován, 

 dodavatel hrozí dopřednou integrací. (Kovář, 2008) 

 

            Zvyšující závislost výrobce na jednom dodavateli či odběrateli způsobuje prudce rostoucí 

vyjednávací sílu dodavatele či odběratele v opačném případě. Čím vyšší bude vyjednávací síla, tím 

vyšší bude intenzita konkurence bude v daném odvětví. Co se týče neatraktivního odvětví, tak 

nastane v případě, ţe dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny či sniţovat kvalitu a kvantitu 

dodávek. Síla dodavatelů roste v případě, ţe dodavatelé poskytují jedinečné výrobky nebo 

dodávaný výrobek tvoří základní vstup odběratele. Nejlepší obrana je v tomto případě vybudování 

vztahů s dodavatelem. (Grasseová, 2010) 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

 

 Vypovídá o skutečnosti, jak snadno mohou kupující přejít na jiné zboţí nebo sluţby, a to buď s 

nulovými nebo velmi malými náklady. Kupní síla má na ziskovost průmyslu pozitivní nebo 

negativní dopad. Sílu zákazníků ovlivňuje: 

 

 málo „velkých“ kupujících, protoţe ztráta jednoho by mohla znamenat ztrátu velké části 

zisku, 

 nákupní proces kupujících je dokonale propracovaný, 

 existující vysoká rivalita soupeřů, 



28 

 kupující mohou dodavatele převzít, 

 výrobky mají malý dopad na ziskovost kupujících, 

 kupující poţadují niţší ceny, 

 náklady vzniklé změnou výrobku, popřípadě sluţby, jsou nízké, 

 pokud jsou kupující dobře informovaní, jejich vyjednávací síla je vysoká a tím dochází ke 

sníţení ziskové návratnosti firem v daném odvětví, 

 produkty jsou dobře diferencované a zákazník preferuje kvalitu. (Kovář, 2008) 

 

 Trh není přitaţlivý, pokud zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při vyjednávání. 

Zákazníci se tak snaţí sniţovat ceny, dále vyţadují lepší kvalitu spojenou s větším mnoţstvím 

sluţeb a staví konkurenty proti sobě, coţ způsobuje sniţování zisku prodávajícího. Síla zákazníků 

se zvyšuje, pokud daný výrobek tvoří pro ně významnou část jejich nákladů, jestliţe výrobky nejsou 

diferencované nebo pokud jsou náklady spojené se změnou nakupovaného výrobku pro zákazníka 

nízké. V neposlední řadě také, pokud je zákazník citlivý na cenu, a to z důvodu svého nízkého 

zisku. Prodávající můţe na tuto situaci reagovat tím, ţe se zaměří na zákazníky s menší mocí nebo 

změní dodavatele. (Grasseová, 2010) 

 

Ohrožení ze strany substitutů a komplementů 

 

 Substituty jsou podobné produkty, které slouţí podobnému nebo stejnému účelu. Odvětví se 

stává neatraktivní, pokud existuje potenciální nebo reálná hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty 

omezují potenciální ceny a zisk na trhu. Podnik se musí důkladně zaměřit na sledování vývoje cen 

substitutů. Pokud dochází na trhu ke zlepšování technologií pro výrobu substitučních výrobků, ceny 

a zisk na trhu klesnou. (Grasseová, 2010) 

 

Hrozba substituce nabývá zpravidla několika různých podob: 

 

 hrozba substituce produktu produktem, 

 hrozba substituce spojená s potřebou vyšší kvality spotřebovávaného statku, 

 hrozba generické substituce, 

 hrozba substituce z důvodu změny spotřebních návyků spotřebitelů. (Kovář, 2008) 
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3 Charakteristika společnosti Hasil, a. s. 

 Společnost HASIL, s. r. o. byla zaloţena v roce 1992 v Ostravě. Po prvních úspěšných 

krůčcích s výrobou poţárních dveří nastal velký rozvoj firmy. Nejprve byly vyráběny dřevěné 

dveře, plné i prosklené poţární dveře, a stěny. Dále následovala expanze do dalších komodit 

materiálu, a to oceli a hliníku. Poţadavky trhu stále rostly po rozmanitosti výrobků, a tak došlo ke 

vzniku uceleného systému nabízejícího všechny materiálové a odolnostní varianty poţárních 

uzávěrů. K původním poţárním vlastnostem výrobků se postupně přidávaly další a další, např. 

kouřotěsnost, zvuková neprůzvučnost, postup tepla nebo dokonce odolnost proti vloupání. Postupně 

byla naplňována idea s nabídkou výrobků s poţární odolností, které se svým provedením, vzhledem 

a kvalitou neliší od nepoţárního provedení.  

 Poptávka po výrobcích stále rostla, a tak musely být pořízeny nové výrobní provozy v 

Bělotíně, Němeticích a v Ostravě. V Bělotíně dnes uţ provoz nefunguje. Ke zlepšení kontaktů s 

odběrateli bylo nutné zaloţit síť vlastních obchodních poboček v Praze, Brně, Ostravě a v Liberci. 

Na Slovensku byla dokonce zaloţena dceřiná společnost se sídlem v Bratislavě. V začátcích ve 

společnosti působilo pouze 5 zaměstnanců a v současnosti společnost HASIL zaměstnává více neţ 

200 pracovníků ve 3 výrobních provozech a zajišťuje vlastními kapacitami dopravu a montáţ 

výrobků.  

 V rámci komplexního přístupu k zákazníkům je poskytováno poradenství v oboru poţární 

bezpečnosti staveb, záruční i pozáruční servis výrobků dle vyhl. č.246/2001 Sb. o poţární prevenci. 

Společnost je také drţitelem certifikátu systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001, který byl udělen 

německou zkušebnou RW TUV. O technické vyspělosti a kvalitě produkce vypovídají ocenění 

získaná na mezinárodních stavebních veletrzích a výstavách FOR ARCH, FOR HABITAT a 

stavební veletrhy Brno. Významným okamţikem pro společnost byl rok 2005, kdy do společnosti 

HASIL vstoupil strategický partner – nadnárodní společnost MERCOR SA a v roce 2007 se stal 100 

% vlastníkem firmy HASIL a. s. 

 V roce 2013 se společnost HASIL stala součástí skupiny ASSA ABLOY, tedy světového 

lídra ve výrobě a dodávce komplexního řešení zamykacích systémů a systémů otevírání dveří. 

ASSA ABLOY je známá mezinárodní skupina, která působí ve více neţ 70 zemích a zaměstnává 43 

000 lidí. Tento okamţik se stal velmi významným pro společnost a přináší tak nové zkušenosti a 

poznatky ze zahraničních trhů v oblasti vývoje, inovací, výroby a prodeje. Společnost chce podpořit 

zvyšování obchodního podílu na stávajících trzích a otevření moţnosti prodeje na zahraničních 

trzích. 
1
 

                                                 
1
 HASIL ASSA ABLOY. O společnosti. Hasil.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.hasil.cz/o-nas/z-historie-nasi-spolecnosti/   
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3.1 Výrobní program 

 Společnost HASIL, a. s. se zabývá vývojem, poradenstvím, projektování, designem, 

výrobou, montáţí a následným servisem v oblasti poţárních a nepoţárních uzávěrů. K produktům 

výroby se řadí dveře, stěny, okna, fasády a zárubně. Společnost následuje strategii diferenciace. 

Jedná se tedy o specifické výrobky a z toho vychází vyšší cena. 
2
 

3.1.1 Hliníkové dveře, hliníková okna 

 HASIL, a. s. nabízí v této sekci panelové dveře, které jsou vizuálně velmi zajímavé a volbou 

spíše náročnějších uţivatelů. Díky technickému a především modernímu řešení pouţitých vzorů 

mohou být nejen bezpečným vstupem do domova, ale také vizitkou a dekorací. Konstrukce těchto 

dveří je zaloţena na systému zateplených hliníkových profilů MB–86 a řadí se k nevyspělejším 

dveřním systémům.   

 

 Okna MB-86 je novým systémem hliníkových oken a dveří v kategorii MB-86. Nabízí 

vynikající izolační vlastnosti především pro nízkoenergetické domy. Jedná se o verzi AERO, která 

pouţívá křemičitý aerogel vyplněný netkanou skleněnou textilií, který pomáhá dosáhnout 

špičkových teplotních parametrů. Profily jsou velmi pevné, a proto mohou být vyrobena okna 

jakýchkoliv rozměrů a hmotností. Konstrukce je odolná proti vloupání.   

 

 Systém MB-70 je také moderním systémem pro výrobu oken a dveří se zvýšenou tepelnou 

izolací. Splňuje všechny poţadavky na tepelnou izolaci dle ČSN 73 0540 a zákazník si navíc můţe 

vybírat z různých barevných úprav a provedení. 

 

 Systém MB-60 je opět systém pro výrobu hliníkových konstrukcí s tepelnou izolací, avšak 

je vhodný k výrobě oken, stěn a dveří, kde nejsou kladeny vysoké nároky na tepelnou izolaci. 

Nabízí dostatečnou konstrukční tuhost a pevnost při přijatelných ekonomických nákladech.  

 

 MB-59S systém slouţí k provádění vnějších konstrukcí s poţadavky na zvukovou a 

tepelnou izolaci. 

 

 MB-45 bez tepelné izolace je moderním hliníkovým systémem, který slouţí ke konstrukci 

vnitřní nebo venkovní zástavby, nevyţadující tepelnou izolaci, např. různé druhy dělících stěn, 

                                                 
2
 HASIL ASSA ABLOY. Společnost HASIL, a. s. Hasil.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.hasil.cz/ 
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pokladní přepáţky, výkladní skříně, vitríny a různé prostorové konstrukce. 
3
 

3.1.2 Prosklené hliníkové fasády 

 Prosklené hliníkové fasády jsou vyráběny v typu MB-SR50N, který se řadí k modernějším 

variantám fasády MB-SR50. Nabízí i designovou variantu ke splnění všech estetických poţadavků 

a z vnějšku lze získat jednotnou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o 

šířce pouze 20 mm. Dalším typem je bloková fasáda MB-SE75, která je konstruována k rychlé 

montáţi jiţ smontovaných bloků. Tento systém se pouţívá převáţně u velkých fasád o velikosti cca 

6 000 m
2
. Typy MB-SR80 a MB-SR100 jsou novými typy, které se vypracovaly z důvodu zakázky 

pro nový letecký terminál ve Varšavě. Cílem bylo splnění nejnáročnějších poţadavků, které byly na 

objekt kladeny. Posledním typem je strukturální fasáda MB-SG50, která poskytuje efekt jednolité 

skleněné plochy. 
4
 

3.1.3 Dřevěné dveře a stěny interiérové 

 Zákazník má moţnost si vybrat dřevěné dveře otočné nebo posuvné. Dále jsou k dispozici 

plné, prosklené, kazetové nebo částečně prosklené a prosklené stěny. Samozřejmostí je i poţární 

odolnost, s parametry EI 15-60, EW 15-60. Nechybí ani kouřotěsnost, zvukotěsnost s 

bezpečnostním provedením BT2 dle ČSN. Co se týče povrchové úpravy dveří, tak zákazník má 

moţnost výběru, a to buď lakované, dýhované dle vlastního výběru nebo laminované a foliované 

dle poţadavku zákazníka. S tímto typem dveří se jiţ kaţdý setkal, například při východu z kina či 

divadla. 
5
 

3.1.4 Dřevěné dveře a stěny exteriérové 

 Exteriérové dveře a stěny jsou vyráběny z profilace EURO 68 a 78. Mohou být bez poţární 

odolnosti, ale i s poţární odolnosti, a to EW15-EI30. Co se týče povrchové úpravy, zákazník nemá 

tak širokou nabídku a povrchová úprava je zpracována pouze lazurou. Tyto dveře se nejčastěji 

nachází v budovách kin, divadel, muzeí, cukráren apod. 
6
 

                                                 
3
 ALUPFOF. Hliníkové dveře, hliníková okna. Aluprof.eu [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.aluprof.eu/cz/ 

 
4
 ALUPROF. Prosklené hliníkové fasády. Aluprof.eu [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.aluprof.eu/cz/ 

 
5
 HASIL ASSA ABLOY. Přehled našich produktů. Hasil.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.hasil.cz/produkty/drevene-dvere-a-

steny-interierove/ 
6
 HASIL ASSA ABLOY. Přehled našich produktů. Hasil.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.hasil.cz/produkty/drevene-dvere-a-

steny-exterierove/ 
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3.1.5 Ocelové dveře a stěny interiérové 

 Ocelové dveře a stěny mohou být plné, prosklené, částečně prosklené nebo jen prosklené a 

jsou vyráběny jak s poţární odolnosti, tak i bez poţární odolností, a to v rozmezí EI 15-90 a EW 15-

90. Tyto dveře a stěny jsou také kouřotěsné a zvukotěsné s moţností do 35 dB. Pokud by měl 

zákazník zájem o posuvná vrata, tak je lze vyrobit s poţární odolností do EI120. Zákazník si můţe 

vybrat i atypické konstrukce včetně oblouků a velká výhoda také spočívá v široké škále barevného 

provedení. Lze je totiţ komaxitovat podle vzorníků barev. 
7
 

3.1.6 Ocelové dveře exteriérové 

 Bez poţární odolnosti nebo s poţární odolností EI 15-60 a EW 15-60. Samozřejmostí je 

kouřotěsnost a zvukotěnost do Rw 35 dB. Mohou být vyrobeny dveře plné, prosklené nebo částečně 

prosklené. Ostatní prvky a vlastnosti se shodují s interiérovými dveřmi a stěnami.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 
7
 HASIL ASSA ABLOY. Přehled našich produktů. Hasil.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.hasil.cz/produkty/ocelove-dvere-a-

steny-interierove/ 

 
8
 HASIL ASSA ABLOY. Přehled našich produktů. Hasil.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.hasil.cz/produkty/ocelove-dvere-

exterierove/ 

 



33 

4 Aplikace vybraných metod hodnocení konkurenceschopnosti ve společnosti 

 

 Aplikační část přestavuje nejdůleţitější kapitolu diplomové práce. Zde budou vybrané 

metody aplikovány na společnosti HASIL, a. s. a na základě výsledků jednotlivých analýz budou 

navrţeny návrhy a doporučení ke zlepšení. První aplikovanou metodou bude finanční analýza, která 

bude vypovídat o finančním zdraví společnosti HASIL, a. s. Finanční analýza slouţí ke 

komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá v odhalování důleţitých skutečností 

pro podnik, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda je 

schopen včas splácet své závazky atd. Budou pouţity ukazatele aktivity, rentability, likvidity a 

zadluţenosti. Jedná se také o nejrozšířenější metodu při posuzování finanční situace podniku, proto 

byla vybrána. 

 

  Druhá v pořadí bude PEST analýza, která slouţí ke strategické analýze okolního prostředí 

organizace. Bude tedy vymezovat politicko–legislativní prostředí, ekonomické, sociálně 

demografické a technicko - technologické faktory společnosti. Dá se říct, ţe PEST analýza je 

jednoduchá, efektivní a právě proto byla vybrána. Třetí metodou bude SWOT analýza, která je asi 

nejznámější. SWOT analýza je technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňující úspěšnost organizace. Díky této metodě mohou být odhaleny slabé stránky, silné stránky, 

příleţitosti a hrozby vyplývající z okolí. SWOT analýza je známá, jednoduchá a efektivní metoda, 

proto byla vybrána k hodnocení konkurenceschopnosti. 

 

 Poslední analýzou bude analýza konkurence neboli Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Metoda je spojena s velmi významnou osobou, která je dokonce jejím zakladatelem. Porterův 

model se snaţí o odvození síly konkurence v analyzovaném odvětví a z toho vychází také ziskovost 

daného trhu. K dosaţení tohoto cíle bude rozebráno pět klíčových vlivů, ovlivňujících 

konkurenceschopnost firmy. Porterovy konkurenční síly zobrazují stávající konkurenci, novou 

konkurenci, vliv odběratelů (zákazníků), vliv dodavatelů a substituční produkty. 
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4.1 Finanční analýza 

 První zvolenou metodou byla finanční analýza, která představuje velmi významnou součást 

komplexu finančního řízení podniku. Hlavním úkolem finanční analýzy bude komplexní posouzení 

úrovně současné finanční situace v podniku a posouzení finanční situace podniku v budoucnosti. 

Dále budou případně navrţena opatření ke zlepšení ekonomické situace k zajištění další prosperity 

podniku. Finanční analýza byla vybrána, protoţe finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením 

úrovně všech podnikových aktivit, kterými se podnik prezentuje. Do finanční analýzy se promítá 

kvalita výroby, objem výroby, marketingové aktivity, obchodní činnosti nebo inovační aktivita. 

Budou pouţity poměrové ukazatele, ke kterým se řadí ukazatele likvidity, aktivity, zadluţenosti a 

rentability. Hodnoty zmíněných ukazatelů budou počítány za poslední čtyři roky. K výpočtům 

budou pouţity finanční výkazy z výročních zpráv společnosti Hasil, a. s., všechny budou součástí 

příloh. Výpočty ukazatelů budou vycházet ze vzorců uvedených v příloze č. 5. 

4.1.1 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluţenosti vyjadřují, ţe podnik pouţívá k financování svých aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje. Hovoří se tedy o dluhu. Nepřichází v úvahu v reálné ekonomice, ţe by podnik 

financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Patří zde ukazatel 

celkové zadluţenosti, dále pak míra zadluţenosti a úrokové krytí. Ukazatel celkové zadluţenosti 

představuje podíl celkových dluhů k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím 

vyšší je riziko věřitelů a společnost HASIL, a. s. vykazoval dost vysoké hodnoty, ovšem s mírně 

klesajícím trendem. Co se týče míry zadluţenosti, tak by se měla pohybovat u stabilních společností 

v pásmu od 80 – 120 %, coţ společnost HASIL, a. s. splňuje. Posledním ukazatelem je úrokové 

krytí, které udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. Čím vyšší úrokové krytí je, tím 

je finanční situace dané společnosti lepší. Společnost HASIL, a. s. v posledním sledovaném roce 

vykazuje zápornou hodnotu, která je bohuţel způsobena ztrátou. Zadluženost společnosti HASIL, 

a. s. se dá zhodnotit celkem kladně, až na výjimku ukazatele úrokového krytí, ten vykazuje 

zápornou hodnotu. Příčinou záporné hodnoty je záporný výsledek hospodaření v roce 2013. 
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Tabulka č. 1 – Ukazatele zadluţenosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti HASIL, a. s.  

 

 Pro lepší přehlednost jsou hodnoty ukazatelů celkové zadluţenosti a míry zadluţenosti 

zachyceny v grafu.  

 

Graf č. 1 – Vývoj ukazatelů zadluţenosti ve sledovaném období 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.2 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční prostředky. 

Měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Jde tedy o 

ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které se vyuţívají zejména pro řízení aktiv. Ukazatel 

obratu by měl dosahovat co nejvyšší hodnoty a je vyjadřován v počtu obratů za rok. Naproti tomu je 

doba obratu, která se uvádí ve dnech a měla by být co nejkratší. Obrat poměřuje vţdy trţby z 

prodeje zboţí, vlastních výrobků a sluţeb s určitým typem majetku. Obrat aktiv u společnosti 

HASIL, a. s. dosahuje velmi nízkých hodnot. V roce 2011 nedosahuje ani hodnoty 1, a to vlastně 

Ukazatele zadluženosti 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Ukazatel celkové zadluţenosti (v %) 47,07 44,98 29,30 35,09 

Ukazatel míry zadluţenosti (v %) 90,35 81,93 41,46 54,05 

Ukazatel úrokového krytí 1,78 2,29 19,88 -94,04 
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znamená, ţe aktiva se neotočila ani jednou za rok. Obrat zásob má jiţ hodnoty vyšší, avšak hodnoty 

rok od roku klesají. V roce 2013 se zásoby otočily celkem sedmkrát, a tak se doba, v níţ jsou 

vázány finanční prostředky v zásobách, výrazně zvýšila oproti roku 2012. Doba obratu závazků a 

pohledávek je spojena se základním pravidlem solventnosti, ale společnost HASIL, a. s. v ţádném 

případě nesplňuje. Pravidlo solventnosti spočívá v tom, ţe doba obratu pohledávek má být niţší neţ 

doba obratu závazků. Společnost HASIL, a. s. tyto hodnoty vykazuje přesně naopak, a to, ţe doba 

obratu závazků je niţší neţ doba obratu pohledávek, coţ je špatně. Hodnoty ukazatele aktivity 

nelze v žádném případě hodnotit pozitivně. Za přijatelné by se dal považovat ukazatel doby 

obratu zásob, ovšem s ostatními druhy aktiv se nehospodaří efektivně. Společnost má tedy v 

aktivech velmi dlouho vázány finanční prostředky.  

 

Tabulka č. 2 – Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Obrat aktiv (počet obratů/rok) 1,23 0,98 1,04 1,06 

Obrat zásob (počet obratů/rok) 15,23 12,03 12,02 7,60 

Obrat pohledávek (počet obratů/rok) 2,23 1,81 2,20 2,10 

Obrat závazků (počet obratů/rok) 5,43 4,32 4,59 13,46 

Doba obratu aktiv (ve dnech) 292,7 367,3 346,2 339,6 

Doba obratu zásob (ve dnech) 23,6 29,9 30,0 47,4 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 161,4 198,9 163,6 171,4 

Doba obratu závazků (ve dnech) 66,3 83,3 78,4 26,7 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti HASIL, a. s. 

4.1.3 Ukazatele rentability 

 K ukazatelům rentability byla vybrána rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) a rentabilita trţeb (ROS). Ukazatele rentability se často označují jako ukazatele návratnosti 

nebo výnosnosti a poměřují zisk se zdroji. Smyslem je vyhodnotit úspěšnost dosahování cílů 

organizace při zohlednění vloţených prostředků. Čím vyšší hodnoty tyto ukazatele nabývají, tím 

lépe. V roce 2012 společnost vykazovala nejlepší výsledky z celého sledovaného období. Do tohoto 

roku měly všechny ukazatele rentability rostoucí trend. V roce 2013 bylo dosaţeno nejhorších 

výsledků v oblasti všech tří ukazatelů. Hodnoty dosahovaly záporných hodnot, a to kvůli 

zápornému výsledku hospodaření. Z uvedených hodnot vyplývá, že ziskovost společnosti 

HASIL, a. s. se nenachází na dobré úrovni. O řízení společnosti se dá říct, že je neefektivní.  
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Tabulka č. 3 – Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (v %)* 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

ROA 1,28 1,40 6,31 -13,24 

ROE 0,93 0,66 0,60 -18,91 

ROS 0,39 0,37 4,09 -11,52 

* K výpočtům ukazatelů rentability byl pouţit EBIT.   

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti HASIL, a. s. 

 

 Pro přehlednější vyjádření vypočítaných ukazatelů jsou hodnoty  znázorněny také v grafu. 

 

Graf č. 2 - Vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období 

Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 až 2013
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4.1.4 Ukazatele likvidity 

Tabulka č. 4 – Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Běţná likvidita 1,61 1,62 2,23 2,14 

Pohotová likvidita 1,04 1,1 1,41 1,37 

Hotovostní likvidita 0,01 0,12 0,16 0,04 

ČPK (v tis.) 134 792  143 534  105 814  84 087  

Podíl ČPK na oběţných aktivech (v %) 66,1 67,7 64,7 53,3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky a získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita závisí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky a zda je v případě potřeby schopen prodat své 

zásoby atd. Byl vybrán nejprve ukazatel celkové likvidity, dále ukazatel pohotové likvidity a 

okamţité likvidity. Ukazatel celkové likvidity by se měl pohybovat v rozmezí od 1,5–2,5. Ve 

sledovaném období je těchto hodnot dosahováno. Co se týče ukazatele pohotové likvidity, tak 

ţádané rozmezí se pohybuje v rozmezí od 1,0 do 1,5. Výsledky společnosti HASIL, a. s. se opět 

pohybují v tomto optimální rozmezí. Ukazatel okamţité likvidity slouţí zejména k dokreslení 

úrovně likvidity a má doporučené rozmezí od 0,9–1,1. V tomto případě byly zjištěny hodnoty ve 

sledovaném období niţší, neţ je doporučené rozmezí. Z uvedeného vyplývá, že společnost 

HASIL, a. s. je schopna včas hradit své závazky. 
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Graf č. 3 - Vývoj ukazatelů likvidity ve sledovaném období 

Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 až 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Čistý pracovní kapitál 

 

 V tabulce č. 4 je vypočten čistý pracovní kapitál společnosti HASIL, a. s. ve sledovaném 

období od roku 2010 do 2013. Čistý pracovní kapitál je pro lepší přehlednost znázorněn také 

v grafu č. 4. Ukazatel čistého pracovního kapitálu vychází v celém období kladně, coţ je velmi 

pozitivní. Znamená to, ţe oběţný majetek je vyšší neţ krátkodobé závazky společnosti. Krátkodobé 

závazky tak mohou být splaceny krátkodobým majetkem. Jde o signalizaci likvidnosti podniku. 

Pokud by podnik měl přebytek cizího krátkodobého kapitálu nad sumou oběţného majetku, jednalo 

by se o přesně opačnou situaci a pro firmu je to neţádoucí stav. V grafu č. 4 je moţné vidět klesající 

trend ukazatele ČPK, ovšem i přesto vychází tento ukazatel relativně vysoký. Firma má přebytek 

krátkodobého finančního majetku nad krátkodobými zdroji. 
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Graf č. 4 – Vývoj ČPK ve sledovaném období 

Vývoj čistého pracovního kapitálu v roce 2010 až 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí  

 

 Z hodnocení finanční analýzy společnosti HASIL, a. s. vyplývá, ţe se nejedná o zdravý 

podnik. Co se týče zadluţenosti dané společnosti, dá se zhodnotit celkem kladně. Ovšem výjimkou 

je ukazatel úrokového krytí, který vykazuje zápornou hodnotu a příčinou je zřejmě záporný 

výsledek hospodaření. Zjištěné hodnoty ukazatele aktivity uţ nelze označit za pozitivní či přijatelné. 

Je patrné, ţe společnost nehospodaří s aktivy efektivně a má v aktivech velmi dlouho vázány 

finanční prostředky. Dále byly vypočteny ukazatele rentability, dá se tedy hovořit o ukazatelích 

výnosnosti či ziskovosti. Bylo zjištěno, ţe ziskovost společnosti HASIL, a. s. je špatná a řízení je 

neefektivní. Nejlépe je na tom společnost s likviditou a dle zjištěných hodnot je společnost schopna 

včas hradit své závazky. 
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4.2 PEST analýza 

 Druhou metodou v aplikační části práce je analýza makrookolí, resp. PEST analýza, která 

má slouţit k hodnocení konkurenceschopnosti společnosti HASIL, a. s. Nejprve budou analyzovány 

politicko–legislativní faktory, dále ekonomické, sociálně–demografické a technicko–technologické. 

PEST analýza je analýzou vnějšího prostředí, které podnik sám ovlivnit nemůţe. Ovšem znalost 

těchto skutečností je významná pro predikci budoucího vývoje společnosti.  

4.2.1 Politicko – legislativní faktory 

 Politická situace v České republice není moc příznivá a stabilní. Neustále se střídají na scéně 

politické strany, ministři jednotlivých resortů, a to nepřináší příznivý vliv na situaci v ČR. Dochází 

k řadě nových reforem, ty se nedotýkají pouze podnikatelů, ale i občanů, protoţe právě ti 

představují velmi významnou kupní sílu na trhu. Vláda neustále zavádí úsporná opatření, která mají 

významný negativní dopad jak na obyvatelstvo, tak na podnikatele a podniky.  

 Všechny firmy podnikající v České republice jsou povinny dodrţovat platnou legislativu a 

nařízení Evropské unie. Legislativa v ČR, kterou musí dodrţovat, zahrnuje především Občanský 

zákoník, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o dani z příjmu, Zákoník práce, Zákon o ochraně 

spotřebitele apod. Společnost HASIL, a. s. získala certifikát normy ČSN EN ISO 9001, která patří k 

nejvýznamnějším normám v ČR. Norma ISO 9001 byla schválena Českým normalizačním 

institutem zabývající se systémem managementu jakosti. Norma řady 9000 poskytuje společnosti 

návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Jde především o 

zavedení a udrţování pořádku v organizaci. Tyto normy nejsou specifické pro ţádný druh produktů, 

dají se uplatnit ve všech oborech výroby. 
9
 

 Daňová politika ČR má také velmi významný vliv na všechny podniky, včetně společnosti 

HASIL, a. s. Nejvýznamnější je daň z přidané hodnoty (dále jen DPH).  DPH bylo zavedeno 

přijetím Zákona o dani z přidané hodnoty v roce 1993. Sazba DPH se měnila velmi často a nyní od 

1. 1. 2015 platí jedna základní sazba a dvě sníţené sazby. Základní sazba DPH činí 21 %, dále 

existuje první sníţená sazba DPH, která činí 15 % a je uplatňována na teplo, sběr komunálního 

odpadu, ubytovací sluţby atd. Druhá sníţená sazba DPH činí 10 %, ale právě tato sazba nemá na 

podnik ţádný vliv, jelikoţ se vztahuje na kojeneckou výţivu, tištěné obrázkové knihy pro děti atd. 

Časté změny DPH nejsou příznivé pro podnik, protoţe zvyšování DPH se projevuje v cenách 

                                                 
9
 INFO – ISO. Informace o mezinárodní normě ISO 9001. Info-iso.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://http://www.info-

iso.cz/iso_9001_informace/ 
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výrobků a tím ovlivňuje jejich poptávku. 
10

 

 Další platnou legislativou je Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Daň 

z příjmu právnických osob a výše její sazby výrazně ovlivňuje hospodářský výsledek společnosti.  

V minulosti se sazba daně drţela na vysoké úrovni. Nyní je sazba daně z příjmu právnické osoby 15 

%. Pokles sazby má pro podnik příznivý vliv, avšak není jisté, jak dlouho bude tato nízká sazba. Uţ 

nyní se hovoří o její zvyšování v budoucnu.  

 Dalším významným zákonem, který musí společnost HASIL, a. s. respektovat, je Zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento zákon chrání osobní údaje, které jsou společnosti při 

nákupu poskytnuty. Osobními údaji se rozumí – jméno a příjmení, adresa pro dodání, e-mailová 

adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ apod. Velmi důleţitý je i zákon 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele. V zákoně jsou uvedeny povinnosti při prodeji výrobků a poskytování sluţeb § 3 - § 20 

b, např. nekalé obchodní praktiky, klamavé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky, zákaz 

diskriminace spotřebitele atd.
11

 

 Bylo by vhodné zmínit i pracovní právo, které se vztahuje např. k náhradám za pouţívání 

vozidel a cestovním náhradám.  

4.2.2 Ekonomické faktory 

 Mezi ekonomické faktory patří fáze hospodářského cyklu, hospodářský růst, HDP, inflace, 

směnné kurzy aj. Ekonomika byla velmi poznamenaná krizí, která se začala v minulosti projevovat, 

ale naplno se projevila v aţ roce 2009. Společnost HASIL, a. s. se řadí do stavebního průmyslu, a 

ani tomuto průmyslu se krize nevyhnula. Krize způsobila především pokles prodeje, pokles 

investičních aktivit, zvyšování nezaměstnanosti. Dnešní doba s sebou nese určité rizika a obavy, 

proto spotřebitelé bývají opatrnější a preferují spíše niţší cenu před kvalitou. Je to zcela 

pochopitelné, kdyţ mají obavy ze ztráty zaměstnání, a tak snahou většiny lidí je spíše kupovat věci 

nezbytně nutné. Zde se nachází zřejmě problém, protoţe společnost HASIL, a. s. preferuje vysokou 

kvalitu, a to odráţí vyšší cena. 

 Inflace je často spojována s opakovaným růstem cen v dané ekonomice. Jde o oslabení 

reálné koruny (tj. kupní síly) dané měny vůči zboţí a sluţbám, které spotřebitel kupuje. 

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu oproti prosinci 2014 o 0,1 %. Ceny zboţí úhrnem 

klesly o 0,1 % a ceny sluţeb vzrostly o 0,3 %. Jak jiţ bylo zmíněno, od ledna 2015 byla zavedena 

                                                 
10

 JAK PODNIKAT. Sazby DPH – rok 2015. Jak podnikat.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php 

 
11

 PODNIKATEL. Zákon o ochraně spotřebitele. Podnikatel.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-

634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/f1469502/ 
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druhá sníţená sazba DPH ve výši 10 % a dopad niţší DPH činil na úhrnný meziroční přírůstek 

indexu spotřebitelských cen – 0,07 procentního bodu (dle ČSÚ).
12

 

 Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) je peněţním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

sluţeb nově vytvořených v daném období na určitém území.
13

  HDP v roce 2011 činil 3 823,4 mld. 

Kč a znamenal nárůst oproti předchozímu roku o 1,8 %. V roce 2012 byla hodnota HDP 3 845,9 

mld. Kč a tedy došlo k poklesu oproti roku 2011 o -1,0 %. V roce 2013 činila hodnota HDP 3 883,8 

mld. Kč a nastal opět pokles oproti předcházejícímu roku o -0,9 %. Z těchto hodnot lze usuzovat, ţe 

výkonnost ekonomiky klesá. Inflace ovlivňuje mzdy, protoţe klesá její kupní síla. Míra inflace 

aktuálně v lednu činila 0,3 % .
14

 

 Nezaměstnanost patří k největším a často diskutovaným problémům v České republice. 

Nezaměstnanost je tedy velkým a sloţitým problémem u nás. V roce 2012 byla průměrná míra 

nezaměstnanosti 8,6 %. V roce 2013 došlo k poklesu průměrné míry nezaměstnanosti, a to na 7,1 

%. Za rok 2014 činila míra nezaměstnanosti 7,6 %, coţ znamenalo nárůst oproti roku 2013. Nyní 

aktuální míra nezaměstnanosti v lednu 2015 je 7,7 %. Vysoká nezaměstnanost má velmi negativní 

dopad na firmy, jelikoţ díky vysoké nezaměstnanosti je sniţována kupní síla obyvatelstva a tím se 

sniţuje poptávka po zboţí.  

4.2.3 Sociálně demografické faktory 

 K sociálně demografickým faktorům se řadí počet obyvatel, vzdělanost obyvatelstva, změny 

ţivotního cyklu, mobilita, přístup k práci a volnému času atd. Z hlediska důleţitosti je pro 

společnost HASIL, a. s. významný faktor počet obyvatel a vzdělaní. Česká republika měla k 

31.12.2014 10 261 tis. obyvatel. Z toho bylo 5 017 tis. muţů a 4 256 tis. ţen. Aktuálním problémem 

je stárnutí populace. Předčasně dnes umírá daleko méně lidí neţ v minulosti, a to díky sociálnímu 

rozvoji, lepším ţivotním a pracovním podmínkám, pokroku v medicíně apod. Stárnutí populace se 

stává nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky a tento vývoj bude 

bohuţel pokračovat i v následujících letech. Velký podíl bude mít zestárnutí populačně silných 

poválečných ročníků. Dle Českého statistického úřadu by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 

22,8 % celé populace. V roce 2050 dokonce 31,3 %, coţ bude přibliţně 3 miliony osob. Jen pro 

                                                 
12

 KURZY. ČR – index spotřebitelských cen. Kurzy.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/zpravy/376509-cr-index-spotrebitelskych-cen-v-lednu-rostly-o-0-1/ 

 
13

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hrubý domácí produkt. Czso.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_%28hdp%29 

 
14

 FINANCE. Vývoj hrubého domácího produktu. Finance.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.finance.cz/makrodata-

eu/hdp/statistiky/vyvoj-hdp/ 
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srovnání např. v roce 2007 tvořily osoby starší 65 let 14,6 % obyvatel České republiky. Prognóza 

zpracovaná Českým statistickým úřadem hovoří o tom, ţe v roce 2050 bude v ČR ţít cca půl 

milionu občanů ve věku 85 let a více. Jen pro zajímavost v roce 2007 ţilo 124 937 občanů starších 

85 let. V současnosti je i méně dětí neţ v minulosti. 
15

Tento scénář není pro podnikatelskou sféru 

příznivý, protoţe bude postupně ubývat počet obyvatel v produktivním věku.  

 Co se týká vzdělání obyvatel, rozlišují se stupně jednotlivého vzdělání, a to základní 

vzdělání, středoškolské vzdělání bez maturity, středoškolské vzdělání s maturitou a vysokoškolské 

vzdělání. V roce 2001 ţilo v České republice 23 % obyvatel se základním vzděláním, 38 % se 

středním vzděláním bez maturity, 28,4 % se středním vzděláním s maturitou a pouze 8,9 % s 

vysokoškolským vzděláním. 
16

Podle průzkumů stále přibývá lidí s vysokoškolským vzděláním, coţ 

není taky příznivé právě pro stavební obory. Uţ nyní se společnost potýká s nedostatkem 

kvalifikované pracovní síly v průmyslových oborech.   

4.2.4 Technicko – technologické faktory 

 Technologické a technické faktory jsou stále důleţitější a významnější pro 

konkurenceschopné podniky. V dnešní době rychlého technické a technologického vývoje je nutné, 

aby podnik byl schopen předvídat a nezaostával oproti konkurenci.  

 K významným technologickým faktorům, které ovlivňují konkurenceschopnost, se řadí 

problematika nedostatečného pokrytí území vysokorychlostním internetem, problematika 

počítačové gramotnosti obyvatel, samotná vybavenost informačními technologiemi, dostupnost IT 

odborníků atd. Co se týká nedostatečného pokrytí území vysokorychlostním internetem, tak Česko 

velmi zaostává za průměrem v zemích OECD i EU. V České republice je problematická i 

počítačová gramotnost obyvatel. Počítačovou gramotností se rozumí schopnost pracovat s nejčastěji 

pouţívaným programovým vybavením a pouţívání internetu ke komunikaci, vyhledávání a 

zpracování informací. Z toho vyplývá problém dostupnost IT odborníků. Jejich celkový počet sice 

roste, avšak stoupá poptávka po nich a naše vzdělávání není schopnost vychovat jejich dostatečný 

počet. Velký počet IT odborníků odchází do zahraničí, kde mnoho z nich nachází lepší podmínky 

pro práci.
17

 

                                                 
15

 MPSV. Příprava na stárnutí. MPSV.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2856 

 
16

 DEMOGRAFIE. Vzdělání. Demografie.info.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: 

http://www.demografie.info/?cz_vzdelani 

 
17

 MORAVSKOSLEZSKO. O technologické připravenosti regionů ČR pro zvyšování konkurenceschopnosti. Rr-moravskoslezsko.cz [online]. [ cit. 

2015-15-03]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014/o-technologicke-pripravenosti-regionu-cr-pro-zvysovani  
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 Všechny tyto faktory mají významný vliv na působení a konkurenceschopnost společnosti 

HASIL, a. s. Internet je pro HASIL, a. s. velmi významný, jelikoţ je na denním pořádku 

komunikace mezi pobočkami, dále komunikace se zákazníky, vyhledávání dodavatelů, evidence 

zakázek, příslušenství a stavu rozpracovanosti zakázky, vyřizování pošty apod. Společnost pracuje 

se systémem OR-System, který vyţaduje vysokorychlostní připojení k internetu. Případný výpadek 

tohoto systému by způsobil zmatek a chaos, protoţe OR-System eviduje všechny informace o 

rozpracovaných zakázkách, stav materiálu na skladě apod. Počítačová gramotnost a nedostatek IT 

odborníků je dalším problémem, který ohroţuje konkurenceschopnost společnosti. IT technik se ve 

společnosti stará o správu sítě, která je nezbytná pro celkový chod podniku a propojení mezi 

pobočkami, správu počítačů, programů, aktualizace atd.  

 Společnost disponuje s digitální řezací pilou, která umoţňuje řezat profily v přesnosti na 

desetiny milimetru. Dále se pak ve výrobě pracuje s frézou, která je nezbytná pro výřez otvorů na 

zámek. Bylo by vhodné zmínit ještě spojovací lis, umoţňující spojovat části profilů k sobě. 

Všechny tyto technologie jsou pro zajištění kvalitní výroby nezbytné.  

4.2.5 Shrnutí 

 PEST analýza hodnotila faktory, které významně ovlivňují společnost HASIL, a. s. Mezi 

nejvýznamnější se určitě řadí politicko – legislativní faktory. Politická situace v České republice 

není příznivá pro podnikatelské subjekty, příkladem jsou časté změny zákonů, zaváděná úsporná 

opatření nebo daně, to vše má významný dopad firmy. Je tedy jasné, ţe politicko – legislativní 

faktory mají výrazně negativní vliv na společnost HASIL, a. s.  

 Další faktory jsou ekonomické. Ekonomika je významně poznamenaná krizí, protoţe 

stavební průmysl byl také zasaţen. Krize způsobila především zvýšení nezaměstnanosti, pokles 

investičních aktiv, pokles prodeje apod. Lidé jsou dnes proto opatrní a preferují spíše niţší cenu 

před kvalitou. Zde se nachází problém, jelikoţ společnost HASIL, a. s. se zabývá výrobou 

kvalitních výrobků šitou na míru zákazníkovi, coţ odráţí samozřejmě vyšší cena. Ekonomická 

situace není v České republice pro podnikatelské subjekty dobrá.  

 Sociálně – demografické faktory opět výrazně ovlivňují podnik. Aktuálním problémem se 

stává stárnutí populace, tento trend však bude s jistotou pokračovat i v následujících letech. Díky 

tomu bude bohuţel ubývat počet obyvatel v produktivním věku. Co se týká vzdělanosti, její úroveň 

v ČR roste. Ačkoliv se to zdá, jako pozitivní jev, opak je pravdou. Podniky se mohou potýkat s 

nedostatkem kvalifikované pracovní síly v průmyslových oborech. Z toho vyplývá, ţe ani sociálně 

– demografické faktory nemají příznivý vliv na společnost HASIL, a. s. 

 Nesmí být opomenuty ani poslední faktory, a to technicko – technologické. Z těchto faktorů 

vyplývá výrazná důleţitost pro podniky, které chtějí být konkurenceschopné. Významné faktory 
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tvoří vysokorychlostní internet, umoţňující bleskový přenos dat, dostatek IT odborníků a 

propracovaný informační systém zajišťující chod výroby a podniku. Velmi důleţité je také 

technické vybavení výroby, např. bruska, pila apod. Ve výrobě společnosti HASIL, a. s. se nachází 

vysoce kvalitní zařízení pro produkci poţárních, nepoţárních oken, dveří a fasád. Technicko – 

technologické faktory mají spíše pozitivní vliv na společnost HASIL, a. s. 

 Velmi negativní vliv mají tedy faktory politicko – legislativní a ekonomické. Faktory 

sociálně – demografické nemají příznivý vliv, avšak nelze je srovnávat s tak negativním vlivy, 

které způsobují faktory politicko – legislativní a ekonomické. Naopak technicko – 

technologické faktory mají spíše pozitivní vliv.  
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4.3 SWOT analýza 

 Třetí metodou hodnocení konkurenceschopnosti bude SWOT analýza, která je sloţena z 

vnější a vnitřní analýzy. Vnitřní analýza se bude zabývat silnými stránkami a slabými stránkami. 

Vnější analýza bude věnována příleţitostem společnosti a moţnostem ohroţení. SWOT analýza 

bude sestavena na základě řízeného rozhovoru s výrobním ředitelem pobočky v Neměticích.  

4.3.1 Silné stránky 

Silnými stránkami společnosti HASIL, a. s. jsou: 

 kvalita, tradice, 

 know–how výroby, 

 vlastnictví certifikátů. 

 

 Mezi silné stránky (přednosti) společnosti HASIL, a. s. patří výroba hliníkových, dřevěných, 

ocelových fasád, oken a dveří ve vysoké kvalitě. Důkazem toho jsou certifikáty, kterých společnost 

vlastní víc neţ 70 a týkají se poţární odolnosti výrobků, umoţňujících pokrýt mimořádně široké 

spektrum typů poţárních uzávěrů stavebních otvorů. Certifikáty byly vydány poţární zkušebnou 

např. FIRES Batizovce, CSI Zlín, PAVUS Veselí nad Luţnicí apod. Velká výhoda spočívá ve výrobě 

na zakázku podle potřeb jednotlivých zákazníků. Existuje velké mnoţství variací všech produktů. 

Pozitivně můţe na veřejnost působit tradice podniku a velké mnoţství realizací významných 

zakázek. Ze zahraničních zakázek např. Letiště Warszawa, Shopping Center v Rusku, Railway 

Station na Ukrajině, Termální lázně v Posku, Hotel ve Velké Británii a mnoho dalších. V České 

republice se jedná o hotely, školy, veřejné budovy apod. V zájmu společnosti je také péče o 

zákazníky. Pro zákazníky jsou určeny webové stránky, které jsou vytvořeny velmi přehledně s 

odkazem na přehled všech výrobků, referencí realizovaných projektů, servis, kontakty apod. Další 

silnou stránkou je vedení a řízení společnosti. Společnost řídí a vedou vzdělaní manaţeři, kteří mají 

bohaté zkušenosti a udrţují také velmi dobré vztahy se svými zaměstnanci. Za dobu existence 

společnosti bylo realizováno více neţ 20 tis. projektů, které přinesly bohaté zkušenosti jak pro 

vedení společnosti, tak pro zaměstnance ve výrobních provozech.  

 Další významná přednost spočívá ve vlastnictví know-how a certifikátu managementu 

kvality ČSN EN ISO 9001. 
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4.3.2 Slabé stránky 

K slabým stránkám společnosti patří: 

 cena, 

 nízká marketingová podpora, 

 omezená moţnost kariérního růstu pracovníků. 

 Co se týče slabých stránek, patří k nim jednoznačně vyšší cena, která je ovšem spojená s 

kvalitou provedení jednotlivých výrobků. Především v dnešní době spotřebitelé hledají výroby s 

niţší cenou a na kvalitu aţ tolik nehledí. Další slabá stránka vychází z nízkého povědomí o značce. 

To můţe být způsobeno nízkou úrovní marketingové podpory.  

 Slabá stránka také spočívá v omezených moţnostech kariérního růstu většiny pracovníků ve 

společnosti.   

4.3.3 Příležitosti 

Mezi nejvýznamnější příleţitosti patří: 

 aktivnější přístup k výstavám a veletrhům, 

 rozšíření portfolia produktů, 

 nové technologie, 

 reklama v tisku. 

 

 Jako příleţitost by měla být nejprve zmíněna větší účast na výstavách, aby se značka a 

produkty společnosti HASIL, a. s. dostaly více do povědomí zákazníků. Mohlo by tak dojít ke 

spolupráci stavebních firem, které staví domy „na klíč“. Společnost HASIL, a. s. by byla vhodným 

dodavatelem hliníkových oken a dveří. Hliník je daleko kvalitnější oproti provedení konkurenčních 

výrobků v plastu. Co se týče designu, tak hliník lze komaxitovat na různé barvy podle vzorníku, 

takţe zákazník by měl ještě větší moţnost výběru neţ u konkurenčního plastového provedení oken 

či dveří. Dnes jsou moderní tzv. „zimní zahrady“, které HASIL, a. s. je také schopen bez 

jakýchkoliv problémů vyrobit.  

 Významnou příleţitostí by mohlo být rozšíření portfolia o předokenní rolety a garáţová 

vrata. Nabídku produkce předokenních rolet by mohly vyuţívat jak rodinné domy, tak např. 

nemocnice, hotely apod. Garáţová vrata jsou moderním zařízením dnešní doby. Jejich vyuţití by 

mohlo být např. v logistických skladech, skladech supermarketů nebo samozřejmě i v garáţích 

rodinných domů. Roletové profily by byly vyrobeny z jakostního hliníkového plechu pokrytého 

dvouvrstvým lakovaným povrchem s vhodnou otěruvzdorností a odolností proti povětrnostním 

vlivům. Měly by také splňovat tepelnou a akustickou izolaci.  
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 Společnost by měla neustále sledovat vývoj a trendy v oblasti nových technologií, které 

přicházejí na trh. 

 Dále by se dalo uvaţovat o reklamě v tisku, jako je např. MF DNES nebo Lidové noviny. 

4.3.4 Ohrožení 

K největším ohroţením se řadí: 

 konkurence, 

 nevhodný management společnosti, 

 platební neschopnost. 

 

 Největším ohroţením pro společnost HASIL, a. s. je její konkurence. Na trhu působí řada 

konkurenčních firem, vyrábějících protipoţární sortiment. Většina z nich je známější díky lepší 

marketingové podpoře a jejich výrobky jsou snadno dostupné všem. Příchod nové konkurence by 

samozřejmě představovalo ohroţení pro společnost.  

 Management podniku má velký vliv na jeho působení a chod, a tak můţe také způsobovat 

ohroţení pro společnost.     

 Velká hrozba spočívá v zadluţenosti neboli platební neschopnosti, které by bylo vhodné se 

vyhýbat. Hrozba se můţe také objevit ze strany dodavatelů v jejich nespolehlivosti. 

4.3.5 Shrnutí 

 SWOT analýza hodnotila nejdříve slabé a silné stránky, jednalo se tedy o analýzu vnitřního 

prostředí. Dále hodnotila příleţitosti a ohroţení společnosti, a to analýzou vnějšího prostředí. Mezi 

nejvýznamnější silné stránky patří tradice ve výrobě hliníkových, ocelových a dřevěných oken, 

dveří a fasád ve vysoké kvalitě dle specifických poţadavků jednotlivých zákazníků. Dále k silným 

stránkám společnosti HASIL, a. s. patří vlastnictví know-how a certifikátu managementu jakosti, 

propracované webové stránky, dále vedení společnosti zkušeným managementem, který jiţ 

realizoval velké mnoţství významných zakázek. 

 K významným slabým stránkám se řadí cena těchto produktů. Jedná se o kvalitní produkty s 

doţivotní garancí, navíc vyráběné s ohledem na poţadavky zákazníka, a proto je cena vyšší. Ovšem 

nyní lidé své kupní chování přizpůsobují ceně. Další slabou stránkou je niţší marketingová podpora 

a nemoţnost kariérního růstu většiny pracovníků. 

 Co se týče příleţitostí, za zmínku by stála aktivnější účast na výstavách, kde by mohl být 

navázán větší kontakt společnosti HASIL, a. s. se stavebními firmami. Na základě jejich spolupráce 

by došlo k nárůstu zakázek a prodeje. Dále bude vhodné uvaţovat o rozšíření portfolia produktů o 
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předokenní rolety a garáţová vrata. Tyto produkty patří k trendům dnešní moderní doby. Za další 

vhodnou příleţitost se dá povaţovat reklama v tisku a neustálé sledování trendů moderních 

technologií.  

4.4 Porterův model pěti konkurenčních sil společnosti HASIL, a. s. 

 Porterův model pěti konkurenčních sil neboli analýza konkurence bude slouţit k hodnocení 

pěti prvků. Jako první bude popsána rivalita mezi stávajícími konkurenty, dále vyjednávací síla 

odběratelů a vyjednávací síla dodavatelů. Poslední dva pohledy se budou týkat hrozby vstupu nové 

konkurence a hrozby substitutů. Podstatou této metody bude prognózování vývoje konkurenční 

situace ve zkoumaném odvětví. Na základě odhadu moţného chování jednotlivých subjektů a 

objektů budou zjištěna moţná rizika ohroţující podnik.  

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 

 V České republice má společnost HASIL, a. s. mnoho konkurentů, kteří se zabývají výrobou 

poţárních i nepoţárních uzávěrů, a to z materiálu hliník, ocel nebo dřevo. Kaţdý z konkurentů se 

snaţí o prosazení na trhu pomocí marketingové podpory a zvýhodněných cen. K největším 

konkurentům patří firma BB kovo, s. r. o., DYNAL, spol. s r. o., OKNOTHERM, spol. s r. o., 

ADOR CZ, s. r. o., PPI – protipoţární dveře, s. r. o., KOLINEK, s. r. o. V nejbliţším okolí se 

nachází ještě dva významní konkurenti, a to SVĚT OKEN a Okna Macek. Tyto dvě firmy se 

nejdříve zabývaly výrobou plastových oken a dveří. Nyní se jejich výroba rozvinula i do komodit 

hliníku a dřeva. Obě konkurenční firmy vyrábí hliníková okna, dveře nebo fasády s vynikající 

pevností, odolností proti vlivům okolního ţivotního prostředí a především s velmi dlouhou 

ţivotností. Ovšem ani jedna z firem nevyrábí produkci ze všech tří komodit, tak jako společnost 

HASIL, a.s. 

 Konkurenční firma BB kovo, s. r. o. se zabývá výrobou protipoţárních dveří, stěn a oken z 

oceli. Výrobní sortiment zahrnuje plné ocelové jednokřídlové i dvoukřídlové poţární dveře, vrata a 

stěny s protipoţární odolností s označením EW 15 DP1 – EI 90 DP1. Prosklené jednokřídlové a 

dvoukřídlové ocelové dveře, stěny a vrata s protipoţární odolností EW 15 DP1 – EI 60 (EW90) 

DP1. Například poţární dveře s označením EW 15 DP1 musí odolat poţáru minimálně 15 minut, 

dále nejvyšší moţná odolnost je EI 90 DP1, coţ zajistí odolnost minimálně 90 minut. Veškerý 

sortiment je také vyráběn v provedení bez protipoţární odolnosti. Společnost BB kovo, s. r. o. se 

nedá povaţovat za plnohodnotného konkurenta, jelikoţ nevyrábí tak rozsáhlý sortiment výroby, 
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jako společnost HASIL, a. s. 
18

 

 Společnost DYNAL, spol s r. o. se zabývá výrobou hliníkových oken, dveří, stěn a fasád, 

které jsou ušity na míru přesně podle poţadavků zákazníka. Okna, dveře nebo fasády mohou být 

vyrobeny v různých rozměrech a tvarech. Splňují nejpřísnější tepelně – izolační normy, a tak 

zajišťují spolehlivou ochranu před tepelnými úniky a hlučným prostředím. Tato společnost opět 

vyrábí pouze omezený sortiment oproti společnosti HASIL, a. s. 
19

 

 Další v pořadí se nachází společnost OKNOTHERM, spol. s r. o., která vyrábí hliníková 

okna a dveře v různém barevném provedení a dodané včetně příslušenství, jako např. kování, 

izolace, ţaluzie atd. Opět nejde o úplnou konkurenci, protoţe vyrábí pouze z hliníku. Na druhou 

stranu hliník je dle statistik prodeje nejvyuţívanější a nejprodávanější. 
20

 

 ADOR CZ, s. r. o. je konkurentem vyrábějícím poţární a nepoţární sortiment v oceli a 

dřevu. Jedná se tedy o významnější konkurenci, která má distribuční síť vybudovanou po celé 

České republice. Specializují se na výrobu a prodej poţárních a nepoţárních uzávěrů, které jsou 

vyráběny dle potřeby jednotlivých zákazníků. Mohou být dále doplněny o úpravu proti průniku 

kouře, zvýšenou bezpečnost nebo zvýšenou zvukotěsnost. Poskytují kompletní servisní sluţby, 

konzultace a je vlastníkem řady osvědčení. 
21

 

 Společnost KOLINEK, s. r. o. by měla být zařazena k největší konkurenci společnosti 

HASIL, a. s. Nabízí výrobní sortiment v komoditách ocel a hliník, coţ jsou nejvýznamnější 

představitelé v oblasti výroby poţárních a nepoţárních uzávěrů. Co se týče přímo výrobního 

sortimentu, vyrábí okna, dveře, stěny v jiţ zmíněných materiálech dle poţadavků koncového 

zákazníka. Dokonce hliníkové protipoţární konstrukce jsou vyráběny z profilového systému 

ALUPROF, který pouţívá k výrobě i společnost HASIL, a. s. Označení minimální odolnosti při 

poţáru je i zde stejné, a to EW, EI 15–60. 
22

 

 Z uvedeného vyplývá, ţe největší konkurent můţe být KOLINEK, s. r. o., který se svým 

výrobním sortimentem nejvíce přibliţuje společnosti HASIL, a. s. KOLINEK, s. r. o. se také můţe 

chlubit řadou významných a úspěšně realizovaných zakázek, jako jsou např. zámky, obchodní 

domy, výrobní haly a prostory, sídla významných institucí apod. Dá se tedy říct, že pouze tento 

                                                 
18

 BB-KOVO. BB-Kovo, s. r. o. Ocelové protipoţární dveře. Bbkovo.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.bbkovo.cz/cz  

 
19

 DYNAL. Hliníková okna. Dynal.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.dynal.cz/6780/hlinikova-okna/  

 
20

 OKNOTHERM. Příslušenství. Oknotherm.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.oknotherm.cz/prislusenstvi/ 
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 ADOR. Profil společnosti. Ador.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.ador.cz/profil-spolecnosti/  

 
22

 KOLINEK POŢÁRNÍ UZÁVĚRY. Produkty. Kolinek.cz [online]. [ cit. 2015-15-03]. Dostupné z: http://www.kolinek.cz/produkty   
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konkurent by mohl ohrozit společnost HASIL, a. s. 

 Společnosti disponují drahými technologiemi na výrobu oken, dveří a fasád, a tudíţ bariéry 

pro odchod z odvětví jsou vysoké. Také přechod do jiného odvětví by byl špatný krokem pro firmy. 

Na trhu vládne přebytek výrobních kapacit. Zmíněné faktory ukazují, že rivalita mezi 

stávajícími firmami není příliš vysoká.  

 

Vyjednávající síla odběratelů 

 

 Společnost HASIL, a. s. vyrábí své portfolio výrobků na zakázku dle poţadavků zákazníků. 

Takovými zákazníky bývají zpravidla byty, domy, nemocnice, školky, hotely, státní instituce, firmy, 

logistické sklady, obchody a mnoho dalších. Uplatnění těchto výrobků má velmi široký záběr. 

Společnost není závislá na malém počtu významných zákazníků, ale má širší záběr odběratelů, ať 

uţ významných větších odběratelů či menších. Z tohoto pohledu se můţe zdát vyjednávací síla 

odběratelů jako nízká, avšak nebude tomu tak. Přechod zákazníka ke konkurenci není ţádný 

problém a nevyţaduje ani dodatečné náklady na přechod.  Zákazníci znají informace o ceně, 

nabídce nebo poptávce a z toho důvodu jsou velmi citliví na cenu. Zákazník se bude zcela jistě 

rozhodovat podle ceny a to velmi zvyšuje vyjednávací sílu odběratelů.   

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

 Dodavatelé oceli, hliníku a dřeva jsou stabilní a veškerý materiál je dodáván pouze jimi. 

Dodavatel hliníku pro společnost HASIL, a. s. zajišťuje společnost ALUPROF SYSTEM CZECH, 

s. r. o., který je součástí skupiny Grupa Kety. Jedná se o nejmodernější a největší firmu v oblasti 

hliníkových výrobků v Polsku. Zmíněná společnost tvoří holding firem zpracovávajících cca 50 000 

tun hliníkových surovin. Své výrobky prodávají do desítek států v Evropě a ve světě. Příslušenství a 

drobný doplňkový materiál k výrobě portfolia z hliníku jsou dodávány různými dodavateli, kteří se 

průběţně vybírají a hodnotí. Příslušenstvím se myslí např. kliky, fabky, protikusy k zámkům, plíšky 

k zajištění skla, flexpan apod. Dodavatelem těchto zmíněných doplňkových materiálu je KLEMAT 

CZ, s. r. o., Active Colour, s. r. o. Co se týče oceli, ta je dodávána společností voestalpine 

PROFILFORM, s. r. o., která patří mezi přední výrobce ocelových tenkostěnných za studena 

tvarovaných profilů. Výrobní závod společnosti je umístěn v průmyslové zóně města Vyškov.  

 Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně vysoká, jelikož hliník, ocel a dřevo tvoří 

základní materiál pro danou výrobu. Případný přechod ke konkurenci by byl nákladný a 

neexistují ani žádné substituty. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

 Výroba poţárních a nepoţárních uzávěrů patří do výroby s velmi sloţitým procesem. 

Taková výroba vyţaduje velmi náročné a drahé technologie, výrobní prostory, haly, provozovny, 

dále pak vynikající zkušenosti s touto výrobou, dobré kontakty apod. Z uvedeného vyplývá, ţe se 

jedná o kapitálově náročnou oblast. Počáteční náklady podnikání by byly zcela jistě velmi vysoké. 

Pokud by nová konkurence vstoupila na trh, nebude mít moţnost snadno odejít z trhu bez velkých 

následků. Nová konkurence na trhu by nemohla vyuţívat řady výhod, kterými disponují stávající 

firmy na trhu. Jedná se o zkušenosti, úspory z rozsahu, výhodnější podmínky pro získání úvěru 

nebo dotace, lepší přístup k materiálům a v neposlední řadě kontakty se zainteresovanými 

skupinami. Pokud by tedy nová konkurence vstoupila na trh, současní výrobci by jistě podpořili 

lepšími marketingovými nástroji své produkty nebo vylepšením některých sluţeb při stejné ceně. 

Společnost HASIL, a. s. nabízí velmi široké portfolio výrobků, kde si vybere i velmi náročný 

zákazník, působí na trhu jiţ řadu let a má velmi dobré reference. Ohrožení může nastat v případě 

příchodu výrazně levnější konkurence, která by asi těžko mohla být srovnatelná v kvalitě, v 

jaké vyrábí HASIL, a. s. 

 

Hrozba substitutů 

 

 Společnost HASIL, a. s. vyrábí hliníkové, ocelové a dřevěné okna, dveře a fasády s 

protipoţární i nepoţární odolností. Jako jedna z mála firem se zabývá výrobou všech tří dostupných 

komodit. Za substitut nepoţárních uzávěrů lze uvést plastová okna, dveře či stěny. Obrovská 

výhoda plastový oken či dveří spočívá v ceně, coţ je nyní povaţováno za nejdůleţitější faktor při 

rozhodování spotřebitelů o koupi. Nevýhodou však je ţivotnost, zatímco hliník je téměř doţivotní, 

plast takovou ţivotnost mít nebude. Působí na něj vnější faktory, jako např. sluneční paprsky, déšť, 

mráz apod. Působením těchto faktorů dochází k poškozování plastu, naproti tomu hliník není tak 

náchylný na poškození. Za substitut protipoţárního uzávěru lze uvést také plast, ale není to vhodně 

zvolený materiál pro okna, dveře či fasády s poţární odolností. Minimální odolnost udávaná v 

minutách u plastového sortimentu není tak vysoká, jako u ostatních výše zmíněných materiálů. 

Výroba plastových oken a dveří s protipožární odolností se vyskytuje jen zřídka, není 

rozšířena a taky není ani vyhledávána zákazníky.  
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Shrnutí 

 

 K analýze konkurence byl pouţit Porterův model pěti konkurenčních sil, který hodnotil 

konkurenci z pěti pohledů. Jako první byla popsána rivalita mezi stávajícími konkurenty společnosti 

HASIL, a. s., dále vyjednávací síla odběratelů a vyjednávací síla dodavatelů. Poslední dva pohledy 

se týkaly hrozby vstupu nové konkurence a hrozby substitutů.   

 První silou tedy je rivalita mezi stávajícími konkurenty, ze které byla zjištěna poměrně velká 

konkurence. Ovšem při detailnější analýze bylo zjištěno, ţe společnost HASIL, a. s. nemá 

konkurenci takovou, která by vyráběla protipoţární a nepoţární uzávěry ve všech komoditách, jako 

je hliník, ocel a dřevě. Většinou se konkurenční firmy zabývaly výrobou buď hliníkových produktů 

nebo jen ocelových. Konkurenční firma KOLINEK, s. r. o. se výrobním sortimentem nejvíce 

přibliţuje společnosti HASIL, a. s. Dá se říct, ţe pouze tento konkurent by mohl ohrozit společnost 

HASIL, a. s. Dané společnosti disponují drahými technologiemi na výrobu poţárních a nepoţárních 

uzávěrů, a tudíţ bariéry pro odchod z odvětví jsou vysoké. Ani přechod do jiného odvětví není 

vhodný. Zmíněné faktory dokazují, že rivalita mezi stávajícími firmami není příliš vysoká.  

 Další v pořadí byla rozebrána vyjednávací síla odběratelů (zákazníků). Hasil, a. s. se zabývá 

výrobou na zakázku, dle poţadavků a potřeb různý zákazníků. Odběratelé společnosti bývají 

nemocnice, školy, školky, hotely, logistické sklady, obchodní domy apod. Kaţdý zákazník má 

informaci o ceně, nabídce a poptávce a podle toho rozhoduje a případně uskutečňuje své nákupní 

chování. Přechod ke konkurenci nevyţaduje ţádné dodatečné náklady a právě všechny tyto 

informace vyjednávací sílu odběratelů zvyšují.  

 Třetí konkurenční síla se týká vyjednávací síly dodavatelů. Dodavatelem hliníku pro 

společnost HASIL, a. s. je společnost ALUPROF SYSTEM CZECH, s. r. o., která patří do skupiny 

Grupa Kety. Jedná se o nejmodernější a největší firmu v oblasti hliníkových výrobků v Polsku. 

Příslušenství jako např. kliky, fabky, protikusy k zámkům, plíšky k zajištění skla, flexpan apod. 

dodávají firmy z blízkého okolí výrobního závodu společnosti HASIL, a. s. jde o firmu KLEMAT 

CZ, s. r. o., active Colour, s. r. o. Ocel je dodávána společností voestalpine PROFILFORM, s. r. o., 

která patří mezi přední výrobce ocelových tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. 

Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně vysoká, jelikož hliník, ocel a dřevo tvoří základní 

materiál pro výrobu. Případný přechod ke konkurenci by byl nákladný a neexistují žádné 

substituty. 

 Co se týče hrozby vstupu nových konkurentů, tak tato výroba je velmi kapitálově náročná. 

Výroba poţárních i nepoţárních uzávěrů vyţaduje drahé technologie, výrobní haly, sklady a 

především vynikající zkušenosti s touto výrobou. Počáteční náklady podnikání by zcela jistě byly 

dost vysoké, tudíţ případný příchod nové konkurence nebude tak výhodný. Nová konkurenční firma 
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na trhu by nemohla vyuţívat např. úspor z rozsahu, výhodných podmínek leasingu či úvěru, 

znalostí, zkušeností a dobrých kontaktů na trhu. Společnost Hasil, a. s. má dlouholetou tradici, 

dobré reference od spokojených zákazníků a zároveň nabízí velmi kvalitní produkty. Může 

tedy nastat ohrožení v případě příchodu výrazně levnější konkurence, která by však zcela 

jistě nemohla konkurovat v kvalitě, kterou garantuje společnost HASIL, a. s. 

 Poslední byla rozebrána hrozba substitutů. V oblasti nepoţárních uzávěrů lze zcela jistě za 

substitut povaţovat plastová okna, dveře a stěny. Nesporná výhoda plastových oken či dveří spočívá 

v ceně, která nyní představuje nejdůleţitější faktor při rozhodování o koupi. Na druhou stranu 

nevýhoda spočívá v ţivotnosti. Plastová okna, dveře nebo stěny nemají tak dlouhou ţivotnost jako 

například okna či dveře vyrobené z hliníku, oceli. U protipoţárních uzávěrů lze za substitut také 

povaţovat plast, ale při omezených moţnostech. Plastová okna mohou být také v protipoţárním 

provedení, ale při samotném poţáru nejsou tak odolná, jako u hliníku nebo oceli. Navíc výroba 

plastových oken a dveří s protipoţární odolností se vyskytuje jen zřídka, není rozšířena a není ani 

vyhledávána zákazníky.  
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5 Návrhy a doporučení pro společnost 

 Výsledky aplikovaných metod hodnocení konkurenceschopnosti ukazují, ţe 

konkurenceschopnost společnosti HASIL, a. s. není příliš dobrá. Bylo zjištěno působení vnitřních a 

vnější vlivů, které ovlivňují působení společnosti, a většinou se tedy jedná o působení s negativním 

dopadem. Mezi vnitřní vlivy konkurenceschopnosti se řadí silné stránky společnosti, které se 

ukázaly prostřednictvím SWOT analýzy. Byly ovšem nalezeny i slabé stránky, které by bylo vhodné 

potlačit. Finanční analýza ukázala velmi špatnou současnou situaci podniku a důkazem jsou 

výsledky jednotlivých ukazatelů. K vnějším vlivům se řadí vnější část SWOT analýzy, ze které 

vyplynuly příleţitosti a moţná ohroţení pro společnost HASIL, a. s. V rámci PEST analýzy byly 

odhaleny politicko – legislativní a ekonomické faktory, které mají velmi negativní vliv. Naopak 

technicko – technologické faktory vykazují spíše pozitivní vliv. V rámci makrookolí pak ukázal 

Porterův model pěti konkurenčních sil, jako jediný, dobré výsledky.  

 

 Společnosti HASIL, a. s. budou navrţeny návrhy a doporučení, které budou vycházet 

především ze SWOT analýzy. Konkrétně ze slabých stránek firmy a příleţitostí ke zlepšení. Silné 

stránky, které společnost má by bylo vhodné si udrţet, maximálně je vyuţít a do budoucna je ještě 

více posílit.  

 

 Co se týče slabých stránek společnosti, tak za největší slabinu by mělo být zařazeno nízké 

povědomí o značce. Nízké povědomí o značce je zřejmě způsobeno slabou podporou ze strany 

marketingu, a proto by bylo vhodné, aby se společnost HASIL, a. s. více zaměřila na 

marketingovou propagaci. Jednalo by se především o reklamu, přímý marketing a podporu prodeje. 

Nejprve by bylo vhodné se zaměřit na reklamu internetovou, která je v dnešní moderní době asi 

nejúčinnější a můţe přilákat mnoho zákazníků. V porovnání s jinými médii není ani tak nákladná. 

V úvahu přichází reklama ve formě banneru nebo PPC reklama. Vhodnější by byla PPC (Pay Per 

Click) reklama, jelikoţ slouţí pro zajištění a zvýraznění pozice webových stránek, které není moţno 

jinak dosáhnout. PPC reklama společnosti bude zobrazena ve chvíli, kdy zákazník vyhledává daný 

produkt na internetu. Nyní existuje ještě zdokonalení v podobě SEO optimalizace. Nebyla by to pro 

firmu špatná investice, jelikoţ se jedná o přizpůsobení webových stránek k poţadavkům 

vyhledávačů. Tzn., ţe webové stránky se upraví takovým způsobem, který je vhodný pro 

automatizované zpracování v internetovém vyhledávači s cílem získat ve výsledcích vyhledávání 

lepší pozici a zároveň oslovit cílené zákazníky. Odkaz na stránky společnosti HASIL, a. s. bude 

zobrazen mezi prvními. V dnešním moderní době je internet samozřejmostí a vyuţívá ho téměř 

kaţdý. Asi kaţdý spotřebitel, který se rozhoduje o koupi určitého produktu, se nejdříve podívá na 
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internet a zjistí si podrobnosti týkající se dané věci. Proto je pro firmu důleţité mít kvalitní a 

přehledné zpracování webových stránek. Co se týče webových stránek společnosti HASIL, a. s. 

jsou zpracovány poměrně přehledně, ovšem zdokonalením by mohlo být přepínání mezi dalšími 

cizími jazyky. Webové stránky dávají pouze moţnost na přepnutí katalogu do anglické verze. Za 

zmínku by určitě stálo vylepšení a stránky přepínat do anglického jazyka, německého jazyka a 

polského jazyka. Společnost by také měla brát v úvahu rozšíření tištěné reklamy, kromě katalogů by 

bylo vhodné posílit reklamu formou letáků a reklamy v časopisech, novinách apod. Co se týče 

novin, tak bude důleţitý výběr tisku, protoţe určitě nebude vhodné umístit reklamu do bulvárního 

časopisu. Za zmínku stojí i reklama v časopise o bydlení, která by mohla poskytovat inspirace 

moderního a kvalitního bydlení zároveň. 

 

 Další významná příleţitost, která by vedla ke zvýšení zisku, spočívá v rozšíření portfolia 

výrobků o předokenní rolety a garáţová vrata. Tato nabídka by mohla oslovit především rodinné 

domy, jelikoţ garáţová vrata jsou v současné době velmi oblíbená. Dále by potencionální kupující 

byly logistické sklady, sklady supermarketů a hypermarketů, výrobní haly apod. Co se týče 

předokenních rolet, tak ty by mohly vyuţívat jak rodinné domy, tak např. nemocnice, hotely, 

wellness centra apod. Roletové profily by pak byly vyrobeny z jakostního hliníkového plechu 

pokrytého dvouvrstvým lakovaným povrchem s vhodně zvolenou otěruvzdorností a odolností. Měly 

by také splňovat akustickou a tepelnou izolaci.  

 

 Další doporučení by spočívalo ve větší účasti společnosti HASIL, a. s. na výstavách a 

veletrzích. Značka a produkty společnosti se tak lépe dostanou do povědomí zákazníků. Navíc můţe 

dojít k poznání a spolupráci s důleţitými firmami. Například stavební firmy, které staví domy „na 

klíč“ by byly vhodným odběratelem společnosti HASIL, a. s. HASIL, a. s. by dodával těmto firmám 

hliníková okna či dveře na tyto domy. Hliník je totiţ daleko kvalitnější v porovnání s plastovými 

výrobky v podobě oken či dveří. Co se dále týče designu, tak v tom by nebyl ţádný problém. Hliník 

lze komaxitovat na různé barvy podle vzorníku. Zákazník si tedy vybere z široké škály barev, dle 

jeho představ. Oproti konkurenčnímu plastovému provedení oken či dveří má zákazník ještě větší 

moţnost výběru. Vzhled provedení hlinkového okna nebo dveří je srovnatelný s plastovým 

provedením. Takţe zákazník se nemusí ani obávat toho, ţe se mu hliníková okna nebudou líbit. 

Rodinné domy se v dnešní moderní době staví včetně tzv. „zimní zahrady“. Společnost HASIL, a. s. 

by byla schopna vyrobit zimní zahradu bez jakýchkoliv problémů dle přání zákazníka. 
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 Analýza konkurence dle Portera ukázala dobré postavení podniku na trhu, a to především 

díky kvalitě zpracovaných výrobků. Výborná kvalita se dá zaručit pouze důsledným zpracováním 

výrobního sortimentu. Společnost HASIL, a. s. by se měla i budoucnu věnovat a zaměřovat na 

kvalitu produkce, která souvisí s inovacemi. Tyto inovace by spočívaly v zavedení větší 

automatizace při výrobě. Posílením automatizace výroby by došlo k částečné eliminaci rizika 

způsobené chybou lidského faktoru. Pokud by byl dostatečně kladen důraz na seřízení přesnosti 

stroje a údrţbu stroje, pak by došlo k další eliminaci zmetkovité výroby a prostojů, které tak 

vznikají zbytečně. Dále je vhodné zváţit zainteresovat zaměstnanců právě ve výrobě. Existují dvě 

formy zainteresovanosti, a to buď pozitivní, nebo negativní. Negativní forma zainteresovanosti 

spočívá ve sráţce ze mzdy pracovníka, a to v případě, ţe se prokáţe nekvalitně odvedená práce. 

Naopak pozitivní motivace je zaloţena na motivaci a psychice pracovníka ve výrobě. Všichni 

pracovníci musí chápat, ţe jsou součástí podniku. Musí poznat, ţe jejich jednání souvisí s budoucím 

vývojem podniku a pokud nebudou vyráběny jakostní produkty, odrazí se to v jejich mzdě. Mzda se 

totiţ odvíjí od ziskovosti podniku. Pokud by ovšem nebylo dostatečné mnoţství zakázek k výrobě, 

bude společnost nucena pracovníka dokonce propustit. Přínosné by mohlo být průběţné hodnocení 

zaměstnanců a případně jednou za čtvrt roku vyhodnotit nejlepšího pracovníka. Výsledkem by byl 

zodpovědnější přístup zaměstnanců ve výrobě. Při oceňování nejlepšího pracovníka by měli být 

přítomni všichni zaměstnanci, kterých se to týká a měla by být následně diskuze s vedoucím 

pracovníkem ohledně bezpečnosti práce, nových poţadavcích, změnách a dalších záleţitostech.  

 

 S tímto souvisí i další vhodné doporučení pro společnost HASIL, a. s., se týká systému 

pořádku na pracovišti – 5S. Metoda 5S je systém, jejímţ cílem je dosáhnout zlepšení v organizaci 

pracovního prostředí a s tím samozřejmě i související kvalitu. Tento přístup je zaloţen na zvýšení 

samostatnosti zaměstnanců a také na schopnosti týmové práce na pracovišti. Označení metody 5S 

vychází z pěti japonských slov, které všechny začínají na písmenem S. Jedná se o: 

 

 Seiri (pořádek na pracovišti), 

 Seiton (spořádání pracoviště), 

 Seiso, a to znamená čistota, udrţování pořádku na pracovišti, 

 Seikutsku (standardizace), 

 Shitsuke, coţ znamená zaškolení.  

Metoda 5S zcela jistě zajistí ve společnosti HASIL, a. s. čisté a vysoce výkonné pracoviště.  

 

 Na základě výpočtů finanční analýzy byly zjištěny záporné hodnoty ukazatelů rentability. 

Hodnoty dosahovaly záporných hodnot, a to díky zápornému výsledku hospodaření. Dá se tedy říct, 
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ţe řízení společnosti je neefektivní. Vedení společnosti by se tak mělo více zaměřit na strategické 

řízení, které pomáhá zvýšit konkurenceschopnost. Strategické řízení zahrnuje systematický způsob, 

kdy si firma stanoví, co chce dosáhnout v dlouhodobém časovém horizontu. Firma se tak můţe 

orientovat na prostředí, ve kterém působí a funguje. Dochází k systematičtějšímu pohledu, kde jsou 

jasně vymezeny slabé stránky a případné externí hrozby. Dále jsou vymezeny také silné stránky a 

příleţitosti ve vnějším prostředí. Na základě pochopení a předvídání daných analýz pak společnost 

staví na tom, co dobře umí a zároveň co jí umoţní trh. Ještě také dochází k eliminaci případných, 

budoucích ohroţení.  

 

 Uvedené návrhy a doporučení vycházejí ze subjektivního pohledu jednoho člověka, tudíţ se 

nemusí shodovat s názory jiných osob na danou problematiku. Dalším úskalím se jeví pohled na 

finanční stránku doporučených návrhů. Jedná se o návrhy, které budou další finanční zátěţí pro 

společnost, ovšem tyto změny jsou nutné ke zlepšení současné finanční situace.  
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6 Závěr 

 Diplomová práce se zabývala hodnocením konkurenceschopnosti společnosti HASIL, a. s., 

která sídlí v Ostravě a provozuje dva výrobní závody, a to jeden přímo v Ostravě a druhý v 

Němeticích. Společnost HASIL, a. s. se zabývá výrobou poţárních a nepoţárních uzávěrů, které 

jsou vyráběny z hliníku, oceli a dřeva. Výrobní sortiment společnosti tvoří okna, stěny, fasády a 

dveře. Konkurenceschopnost byla hodnocena pomocí vybraných metod.  

 Otázky, které se týkají konkurenceschopnosti v podnikatelském prostředí, nepatří mezi 

jednoduché záleţitosti, pokud chce být firma konkurenceschopná, musí se zaměřit na neustálé 

vytváření viditelných výhod v porovnání s konkurencí. Tudíţ konkurenceschopnost neznamená 

pouze schopnost prosadit se na trhu. Pokud nastane konkurenční boj, tak uspěje ta firma, která je 

schopna poznat změny, jak v okolním prostředí, tak uvnitř podniku a samozřejmě na ně správně 

reagovat. Úspěšnost produktů na trhu vypovídá o konkurenceschopnosti firmy.  

 Současné podmínky pro podnikání se vyznačují značnou hyperkonkurencí. Díky tomu se 

dobré postavení firmy udrţí na trhu jen krátkou dobu. Aby byl podnik stále úspěšný, musí se stále 

přizpůsobovat měnícím se podmínkám na daném trhu. 

 Teoretická část práce, která zároveň tvoří první část diplomové práce, nejprve nastínila 

pojmy konkurenceschopnosti, dále pak konkurence a jejího pojetí. Je vhodné zmínit, ţe se jedná o 

hodnocení konkurenceschopnosti na úrovni mikroekonomické, jelikoţ je práce zaměřena na 

vybranou společnost, a to HASIL, a. s. Dále byl objasněn pojem konkurenční výhoda, 

podnikatelské okolí, protoţe mají významný vliv na konkurenceschopnost vybrané společnosti. 

V teoretické části nebyly samozřejmě opomenuty ani charakteristiky vybraných metod hodnocení, a 

to především finanční analýzy, která hodnotila finanční zdraví podniku. Dále potom SWOT analýza, 

PEST analýza a nechyběla ani analýza konkurence v podobě Porterova modelu konkurenčních sil.  

 V části Charakteristika společnosti Hasil, a. s. byla nastíněna historie společnosti, dále pak 

výrobní sortiment všech produktů. V příloze diplomové práce je ukázka z výrobního sortimentu 

společnosti a také zobrazení webových stránek společnosti.  

 Cíl práce spočíval v posouzení konkurenceschopnosti společnosti HASIL, a. s. Na jeho 

základě byla úroveň konkurenceschopnosti zhodnocena a byly navrţeny moţnosti ke zlepšení 

stávající situace. Cíl práce byl naplněn v kapitole s názvem Aplikace vybraných metod hodnocení 

konkurenceschopnosti ve společnosti a byla provedena finanční analýza, SWOT analýza, PEST 

analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil. Výsledky provedených analýz ukázaly, ţe 

konkurenceschopnost společnosti HASIL, a. s. se nenachází na vysoké úrovni. Fungování 

společnosti ohroţují jak vnější, tak vnitřní vlivy. Zejména výsledky finanční analýzy ukázaly velmi 

špatnou finanční situaci, která v posledním období vykazuje záporné výsledky výsledku 
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hospodaření. Dá se tedy říci, ţe finanční situace společnosti je velmi kritická. Na základě analýzy 

makrookolí se ukázalo, ţe velmi negativní vliv na společnost vykazují legislativní a ekonomické 

faktory. V rámci analýzy makrookolí ukázal jako jediný dobré výsledky Porterův model pěti 

konkurenčních sil. Firma tedy není ohroţena masivní konkurencí a ani velkým mnoţstvím 

substitučních produktů. Společnosti HASIL, a. s. byly navrţeny návrhy ke zlepšení stávající situace 

a samozřejmě ke zvýšení konkurenceschopnosti. Návrhy a doporučení byly navrţeny především na 

základě SWOT analýzy, která byla provedena v kapitole 4. Co se týče největší slabiny společnosti, 

tak se jedná o nízké povědomí o značce. Na základě toho bylo doporučeno, aby se společnost 

zaměřila především na marketingovou propagaci, a to konkrétně na reklamu, přímý marketing a 

podporu prodeje. Bylo doporučeno nejprve se zaměřit na reklamu internetovou, protoţe právě 

internet v dnešní moderní době patří mezi nejúčinnější a je schopen přilákat velké mnoţství 

zákazníků. S ohledem na špatnou finanční situaci společnosti nebude tato reklama tak nákladná 

v porovnání s jinými médii. Další doporučení spočívá v aktivnější účasti na výstavách a veletrzích, 

kde se značka a produkty společnosti dostanou do povědomí zákazníků nebo můţe dojít k poznání 

nových moţností a příleţitostí. Společnost HASIL, a. s. by měla v budoucnu myslet na inovace a 

zavést větší automatizace výroby.  

 Vedení společnosti HASIL, a. s. bude seznámeno s doporučenými návrhy a dále bude pouze 

na nich, jak k tomu přistoupí a zda toho vyuţijí. Jedná se o subjektivní pohled jednoho člověka, 

tudíţ ostatní mohou mít na věc jiný pohled. Dalším úskalím je pohled na finanční stránku 

doporučených návrhů. Je patrné, ţe budou další finanční zátěţí pro společnost, ovšem tyto změny 

jsou nutné, aby špatná finanční situace mohla být napravena. 
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PPC  - pay per click (platba za kliknutí) 

resp.  - respektive 

ROA  - Return on Assets (rentabilita aktiv) 

ROE  - Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 
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