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1. Úvod 

 

Situace dnešního trhu se vyznačuje velkým konkurenčním tlakem a výraznou 

nestabilitou. Konkurenční nátlak není pouze ze strany ostatních společností působících na 

společném trhu, ale také zde hrají výraznou roli odběratelé, dodavatelé a v neposlední řadě 

i vliv ze strany státu. Každá společnost chce v konkurenčním boji uspět, proto musí neustále 

hledat nové možnosti, které nabízí trh a věnovat pozornost vývoji trhu a nových technologií. 

Musí dbát na to, aby firma byla co nejflexibilnější.  

K takovému postavení na trhu, kdy společnost bude konkurentem co možná 

nejsilnějším, vyžaduje precizně zformulovanou strategii, která obsahuje jasně definované cíle. 

Strategický plán je sestaven na základě výsledků analýz tak, aby co nejlépe reagoval na 

situaci na trhu. Sestavuje se na určité časové období, takovéto období je odvozeno od 

charakteru výrobků. Podnik při sestavování tohoto plánu musí mít jasně stanovenou vizi 

a poslání. 

Kvalitní strategie výrazně snižuje podstatné riziko, které je spojeno s podnikatelskou 

činností. Strategické období trvá zpravidla po dobu jednoho roku, ale pokud stabilita firmy 

podstatně kolísá, tak se strategické období zkracuje. 

 

Struktura mé bakalářské práce bude složena ze dvou základních kapitol a bude 

založena na základě dostupných informací. První základní kapitolou bude teoretický pohled 

na strategii a strategické řízení. Budu se soustředit na popsání jednotlivých základních pojmů, 

které souvisí s tématem mojí práce tzn. se strategickým managementem (řízení).   

Druhá kapitola bude spočívat v aplikaci základních pojmů a strategií, které budou 

vymezeny v první kapitole, na konkrétní situace v daném podniku. Jde o akciovou společnost, 

která provozuje svoji podnikatelskou činnost v oblasti strojírenství.  

Blíže ještě tato organizace bude popsána (v kapitole 4. této práce). Podklady 

k bližšímu představení této společnosti byly získány z osobního rozhovoru s personálním 

pracovníkem a z webových stránek společnosti. Dále se v této práci zaměřím na praktickou 

aplikaci mnou zvolených metod, které budou analyzovat stav podniku. Podle mého názoru 

spoustu podniků nemá stanovenou strategii, která by mu odpovídala na otázku:„Kam se chce  

podnik dostat?” A tím pádem se může dostat do problémů, které na nás „číhají” za každým 

rohem. Jasným důkazem je nedávno zmiňovaná  Hospodářská krize, která ovlivnila chod 

spousta firem.                                                                                                                                           
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Díky dobře zvolené strategii by mohli těmto problémům předejít nebo alespoň 

důsledky co nejvíce eliminovat. Podnik má pomocí dobře zvolené strategie možnost, nalézt 

konkurenční výhody a nedostatky, které se ve firmě vyskytují.  

 

Závěrem mé práce bude vyhodnocení stávající situace podniku a mnou navrhovaná  

doporučení pro zlepšení situace.            

 

 

 

 

2. Metodika zpracování a cíle práce 

 

Cílem mé bakalářské práce bude aplikace vybraných metod, které budou blíže 

popsány v teoretické části. Bude popsána společnost, kde tyto analýzy aplikuji na předem 

získané podklady z firmy. Jedná se o podnik UNEX, a.s.   

Zvýšenou pozornost zaměřím na analýzu vnitřního prostředí - silných a slabých 

stránek, půjde tedy o SWOT analýzu. Právě některé slabé stránky, které může firma 

vykazovat z vnitřního prostředí, mohou vést k nestabilitě. Řešení a případné vyřešení může 

být zdrojem např. konkurenčních výhod – v tomto případě lze hovořit o silné stránce. Dále 

zaměřím pozornost na analýzu PEST, která analyzuje vnější prostředí a popisuje jednotlivé 

body této metody (P-politický segment, E-ekonomický segment, S-sociální segment a T-

technologický segment). Jednotlivé segmenty popisují situaci okolního prostředí, působící na 

společnost zvenčí.  

V závěru práce, doporučení a návrhy, se pokusím navrhnout podmínky pro zlepšení 

stávající situace. Učiním tak na základě výsledků, které získám prostřednictvím zmíněných 

metod. 
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3. Teoretický základ – strategické řízení        

 

3.1 Strategický management 
 

Strategický management je souhrnem aktivit, které obsahují zkoumání tržních 

podmínek, potřeb a přání zákazníků, specifikaci sociálních, politických a legislativních 

podmínek, identifikaci silných a slabých stránek a vymezení disponibility zdrojů, které mohou 

vytvářet hrozby nebo příležitosti. Jedná se o získávání informací, které jsou nezbytné pro 

formování cílů (dlouhodobých záměrů) fungování podniku. Strategický management můžeme 

také nazvat jako strategické řízení, které zahrnuje formování strategií a jejich implementace. 

Strategický management je důležitý, protože zahrnuje všechna rozhodnutí manažerů, které 

vykonají. Proces strategického managementu, nebo jej můžeme také nazvat jako  „Strategický 

cyklus” zobrazuje kroky spojující strategické plánování, realizaci a hodnocení. Do základního 

vymezení tohoto cyklu řadíme pět kroků: základní premisy, situační analýzy, určení strategie, 

realizace strategie, kontrola strategie.  

 

3.1.1 Strategie podniku 

 
Jedním ze základních nástrojů strategického řízení je právě zmíněná strategie podniku, 

nebo-li podniková strategie, která slouží k dlouhodobému rozvoji podniku a jeho úspěšnému 

zajištění. Vývoj zpracování těchto strategií se s postupem času stále vyvíjí, a v současné době 

se stále vyvíjet bude, protože na něj působí současné změny v ekonomice a politické oblasti. 

Manažeři ve vedení podniku musí zvládat základní dovednosti a znalosti při vytváření kvalitní 

strategie a její aplikování do podniku.  

Kvalitně zpracovaná strategie vede k upevnění a posílení konkurenční pozice 

v dlouhodobém horizontu. Každá podniková strategie je originální a představuje způsob, 

jakým chtějí manažeři zajistit rozvoj podniku. Zpracování kvalitní strategie je náročné, ale                 

nejdůležitějším krokem pro manažery je jejich implementace, při níž musí manažeři připravit 

takové podmínky, aby strategie mohla být realizována. V první řadě jde o jednání s lidmi 

(zaměstnanci) v podniku, tyto zaměstnance potřebují manažeři pro naplnění svých záměrů, 

které jsou obsaženy ve strategii. Vyplývá z toho tedy, že bez lidí a jejich řízení by byla 

strategie pouze jakýsi kus papíru, který by nemohl být realizovaný. 
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3.1.2 Strategické řízení 
 

Strategické řízení je plánovité tvoření a zaměření podniku. Uskutečňuje se na základě 

realizací jednotlivých vytvořených strategií. Strategie je definována jako koncept celkového 

chování organizace, dlouhodobý program a pojetí činnosti organizace a alokace zdrojů 

potřebných k dosažení zamýšlených záměrů.1 Strategie jak už zmiňuje předchozí definice 

může představovat jednotlivé záměry, jde o záměry, které nám odpovídají například na otázky 

typu: Co vyrábět? V jakém množství a kvalitě vyrábět? Kdy a pro koho vyrábět apod. Druhý 

význam pojmu strategie je zaměřen na tvorbu nástrojů, metod a opatření  pomocí nichž jsou 

strategie prosazovány. 

Pro dosažení žádaných efektů je zapotřebí si stanovit konkrétní cíle. Tyto cíle by měly 

být dlouhodobého charakteru a podnikové. Proto výsledky mohou být hodnoceny až za  

několik let. Strategické řízení představuje multidisciplinární přístup, který obsahuje teorii 

organizace, teorie industriální organizace a mikroekonomiku, znamená to tedy, že se zabývá, 

jak chováním společnosti v jejím vnějším prostředí, strukturami a rozhodováním pomocí 

nichž společnost může fungovat co nelépe, tak i vnitřními procesy. Základním smyslem je 

vytvářet konkurenční výhody. Strategické řízení dle Lednického je v moderním slova smyslu 

procesem tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají pro daný 

subjekt rozhodující význam a jejichž cílem je dosažení pro něj výhodného výsledku.2 

 

3.1.3  Strategické plánování 
 

 Strategické plánování je procesem pro vytváření dlouhodobých strategických plánů, 

který je tvořen dílčími plány. Plánování je proces, který musí začít na vrcholu firmy. Hlavní 

prioritou by měly být strategické cíle společnosti.3 Jde tedy o určení vize organizace, 

stanovení firemního poslání, určení silných a slabých stránek, možností, které samotná 

organizace poskytuje okolí, rozdělení podnikových zdrojů a zavedení změn na základě 

potřebných změn, které nám vytýčil strategický plán.  

                                                 
1

 VEBER, J. a kol. Management, základy-prosperita-globalizace. 1. vydání. Praha: Management Press, NT Publishing,s.r.o., 
2005. ISBN 80-7261-029-5 s.381 
 
2 Lednický, V. Strategické řízení. 1. vydání. Ostrava: Repronis, 2006, str. 8 
3 BĚLOHLÁVEK, F. - KOŠŤAN, P. - ŠULEŘ, O.: Management. 1.vydání. Olomouc: Rubico, s. r. o., 2001. 
ISBN 80-85839-45-8. s. 191 
 



5 

Strategické plánování může být taky definováno jako aktivita manažerů, která např. 

zahrnuje rozhodování o cílech společnosti. Plánování je v mnohých organizacích chybně 

delegováno nižšímu stupni manažerů jde např. o delegování střednímu managementu. Je to 

příliš důležitý proces, proto plánování musí vést vrcholový management, protože právě on 

plně rozumí a zná vnější konkurenční prostředí společnosti. 

      

3.1.4 Strategická analýza 
 

Mezi prvky strategické analýzy patří analýza okolního prostředí společnosti, 

konkurenční analýza, analýza vnitřních zdrojů a schopností společnosti. Je tedy tvořena 

analýzou vnějšího prostředí podniku a vnitřní analýzou podniku. Strategická analýza je 

základem pro následnou formulaci podnikových cílů. S tím související i strategii podniku, 

která obsahuje různé techniky pro určení vztahů mezi okolím podniku. Zahrnuje 

makroprostředí, konkurenční síly, konkurenty samotné, mikroprostředí. Cílem je analyzování 

a identifikování či hodnocení faktorů, u nichž předpokládáme, že budou mít vliv na volbu cílů 

podniku. 

 

3.1.4.1 Analýza 
 

Termín analýza pochází z řeckého slova ana-lyó, což znamená rozebírat.4 Z pohledu 

slovníku cizích slov má tento termín význam rozbor, rozklad postup od abstraktního ke 

konkrétnímu.5 Analýza tedy představuje rozdělení celku na jednotlivé dílčí části. Pokud 

chceme hovořit o důkladné analýze, pak musíme analyzovat právě i dílčí části celku. 

 
V praxi tedy znamená, že „analýzy je nutno provádět proto, abychom zjistili stávající 

stav (jak na tom jsme), a jestli jsem schopni se zdroji, které máme k dispozici, docílit stavu 

požadovaného (jak na tom chceme být, čeho chceme dosáhnout).“6 
   

                                                 
4 Wikipedia: internetová encyklopedie [online]. [cit. 2010-1-12]. Dostupný z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza>  
5 Slovník cizích slov [online]. [cit. 2010-1-12]. Dostupný z: < http://slovnik-cizich-analysa> 
slov.abz.cz/web.php/slovo/analyza 
6 CHARVAT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6. s. 34 
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3.2 Dlouhodobé záměry v podnikání  
 

 Dlouhodobý záměr a jeho samotné vytvoření je nutným a velice obtížným úkolem. K 

vtvoření spolehlivého záměru je základem zodpovědný přístup. Každý záměr by měl 

obsahovat  tři základní principy, které nám zobrazují skutečnost, že podniková strategie je 

zaměřená na budoucnost. Zahrnuje tedy podnikovou vizi, poslání podniku a základní cíle 

podniku. 

 

3.2.1 Podniková vize  
 

Strategická vize se zaměřuje na sjednocení podnikového managementu, jeho myšlení, 

záměrů a zájmů. Podniková vize se uskutečňuje prostřednictvím předem stanoveného poslání 

podniku - můžeme také nazvat jako mise podniku. Podniková vize nám naznačuje představu 

budoucího vývoje a má podobu vnitropodnikového dokumentu. Jejím úkolem je reagovat na 

faktory, které mohou mít v budoucnu vliv na společnost. Musí mít motivující charakter 

a reálný základ. 

 Dobře stanovená vize je srozumitelná, stručná a měla by se snažit odpovídat na 

otázky typu: Co podnik dělá a z jakého důvodu?, Jaký máme personální systém?, Jakých 

výsledků chce podnik dosáhnout?, Určit si své silné a slabé stránky (SWOT analýza). 

 

3.2.2 Podnikové cíle  
 

Cílem podniku rozumíme konkrétní žádoucí stav, jehož dosažení je předpokládáno 

v určitém časovém období.7 Strategické cíle jsou podstatou strategií. Nejdůležitějším 

hodnotícím kritériem lze označit dosažení cílů. Cílové nebo-li konečné stavy jsou situace, 

kam by se měly všechny plánované činnosti ubírat.  
 

V odborné anglické literatuře se doporučuje, aby cíle byly SMART pod každým 

písmenkem tohoto slova je vyjádřena charakteristika cílů. 

 

S- specific= cíle specifické 

M- measurable= cíle měřitelné  

                                                 
7 Lednický, V. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006, str. 51 
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A- agreed= cíle akceptovatelné 

R- realistic= cíle realizovatelné  

T- trackable= cíle termínované  

 

3.2.3 Poslání podniku 
 

Každá organizace potřebuje mít poslání, jde o definování účelu organizace. Poslání 

podniku vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být podnik chápán veřejností, a proto lze 

říci, že dobře formulované poslání zdůvodňuje především oprávněnost existence podniku 

a prezentuje podnikem provozované aktivity.8 Poslání organizace určuje její charakter 

a identitu, mělo by být dobře formulované, ne příliš rozsáhlé, dobře zapamatovatelné a mělo 

by prezentovat podnik. Manažeři, kteří zpracovávají poslání společnosti by si měli odpovídat 

např. na tyto otázky: Jakou chtějí být organizací? Co chtějí změnit? Jakou společností se 

chceme stát? Jaké místo má každý pracovník v představě o budoucnosti společnosti? Na tyto 

otázky si odpovídají po analýze vnitřních prostředí a nedostatků. Při zpracovávání poslání 

dává řada organizací přednost zvýraznění poslání v podobě „motta či kréda” např. „Cokoli 

můžeme, uděláme”(Česká pojišťovna). 

 

3.3 Podnikové prostředí 
 

Analýza prostředí je považována za klíčový krok ve strategickém procesu, protože do 

značné míry popisuje varianty a limity pro management. Základním aspektem pro vymezení 

strategie je vzájemná souvislost mezi podnikem a okolím. Z pohledu strategické analýzy jde 

o vymezení dvou základních typů a to na analýzu vnějšího prostředí podniku a vnitřního 

prostředí podniku. Obě tyto typy analýz jsou vzájemně propojeny. 

 

3.3.1 Vnitřní prostředí 
 

Vnitřním prostředím podniku jsou chápány všechny procesy, které se uskutečňují 

uvnitř společnosti. Jde o soubor velmi úzce propojených prvků, které na sebe vzájemně 

                                                 
8 Lednický, V., Strategické řízení, Ostrava: Repronis, 2006. Citace str. 48             
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navazují. Mezi tyto prvky mohou být řazeny např. zaměstnanci, organizační struktura, 

vyhlášky organizace, normy. Dále to jsou činnosti podniku, kam řadíme marketing, 

účetnictví, organizování, plánování, rozhodování, kontrola, image podniku, aj. Každé vnitřní 

prostředí podniku je pro každou organizaci jedinečné a je závislé na jednotlivých aspektech 

vnitřního prostředí.   

 

3.3.2 Analýza vnitřního prostředí 

 
Strategická možnost každé společnosti závisí na zohlednění podmínek externího 

prostředí, ale také úspěšnost zvolené strategie závisí na vnitřních silných stránkách 

a schopností eliminovat slabé stránky. Podnikové prostředí je považováno, za jeden 

z klíčových aspektů pro vytvoření poslání a strategie. Základem úspěšné strategie je tedy její 

vzájemný vztah mezi podnikovými zdroji a schopnostmi s podmínkami vnějšího prostředí. 

Jednou z analýz vnitřního prostředí je analýza, které odhalí silné a slabé stránky podniku 

jedná se o SWOT analýzu. 

 

3.3.2.1. SWOT analýza 
 

Tato metoda je jednou z metod, která analyzuje vnitřní (interní) prostředí firmy. 

Pomocí této analýzy je možno identifikovat silné stránky (Strenghts), slabé stránky 

(Weakneses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Analýza SWOT je velmi často 

využívána, protože její aplikace je snadná, užitečná a pohotová. Má i mnohem širší uplatnění 

než pouze v úrovni strategického rozhodování, uplatňuje se i při operativním 

i taktickém řízení. SWOT určuje dobrou strategii, která neutralizuje hrozby očekávané 

z vnějšího prostředí, dovoluje využít budoucích příležitostí, čerpá ze silných stránek 

společnosti a eliminuje její slabé stránky. 

 

Postup při tvorbě SWOT analýzy: prvním krokem bude identifikace a ohodnocení 

silných a slabých stránek podniku, druhým krokem bude identifikace a ohodnocení příležitostí 

a hrozeb (z vnějšího prostředí) a třetím  krokem bude tvorba SWOT matice, která posuzuje 

vztahy mezi výše uvedenými položkami. 
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Obr. 3. 1 SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky- jsou definovány jako všechny pozitivní činnosti společnosti a jedinečné 

zdroje, které firma vlastní 

Slabé stránky- jsou charakterizovány, jako všechny negativní činnosti a zdroje, které by 

potřebovala mít k dispozici 

Příležitosti- jsou to pozitivní trendy vnějšího prostředí  

Hrozby- jsou to negativní trendy vnějšího prostředí 

 

3.3.2.2. SPACE metoda 
 

Tato metoda je další metodou, která se používá k analyzování vnitřního prostředí 

společnosti. Použití této metody vede k vytvoření prvotní představy o podnikatelské strategii. 

Při této analýze jde o hodnocení strategické pozice, při níž je metoda SPACE představována 

Zdroj: http://i.iinfo.cz/urs/swot123497686066863.JPG 
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maticí. Tato matice rozlišuje dvě dimenze a to finanční potenciál (FS) společnosti 

a konkurenční výhodu (CA), které jsou hlavními determinanty strategické pozice. Síla odvětví 

(IS) a stabilita prostředí (ES) charakterizují strategickou pozici celého odvětví. Tyto faktory 

jsou zobrazovány ve vektorovém grafu. Prostřednictvím této analýzy lze označit následující 

strategické pozice. 

 

Agresivní pozice- charakterizuje relativně stabilní prostředí, atraktivní prostředí, ve kterém 

má společnost konkurenční výhodu, společnost má vhodnou situaci k zapojení svých silných 

stránek do využití příležitostí ve vnějším prostředí. Kritickým aspektem lze označit vstup 

nových konkurentů. 

 

Konkurenční pozice- prostředí, které je atraktivní a relativně nestabilní, společnost má 

konkurenční výhodu. Kritickým aspektem je finanční síla společnosti. V této situaci by se 

měla společnost zaměřit na snížení nákladů, rozšíření výrobní řady a investovat do 

produktivity. 

 

Defenzivní pozice- jde o neatraktivní prostředí, ve kterém se společnosti nedostává finanční 

síly ani konkurenceschopných výrobků. Kritickým aspektem je konkurenceschopnost. V této 

pozici by se měla společnost zaměřit na posílení svých slabých stránek a předcházet hrozbám. 

 

Konzervativní pozice- charakterizuje relativně stabilní odvětví s nízkou mírou růstu, 

společnost finančně stabilní. Kritickým aspektem je konkurenceschopnost výrobků. Podnik by 

měl například investovat do nových výrobků, snižovat náklady a zlepšovat cash-flow. 

 

3.3.3 Vnější prostředí 
 

Vnějším prostředím společnosti je chápáno okolí a všechny faktory, které tuto 

společnost z venčí ovlivňují. Vnější prostředí má na společnost velmi silný vliv, zatím co 

společnost má omezenou možnost ovlivňování. Mezi základní faktory, které budou 

ovlivňovat a nejčastěji se opakovat budou například politiky národních vlád, oblast 

legislativy, sociálně kulturní faktory, nadnárodní instituce, situace na primárních 

a sekundárních kapitálových trzích apod. 
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Slávik dělí vnější prostředí podniku na makroprostředí a mikroprostředí, teda 

odvětvové prostředí. 

Dle Keřkovského a Vykypěla (2002) by  „Analýza vnějšího prostředí měla být 

zaměřena především na odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu 

významněji ovlivnit.“9 

Makroprostředí – jeho analýza se zabývá faktory, které silně ovlivňují podnik. Podnik v této 

situaci nemá možnost toto prostředí nějak ovlivnit. Jde o faktory makroekonomické vývojové 

tendence, politické a právní, ekonomické, vědecko-technické, ekologické, mezinárodní, 

demografické a sociálně kulturní podmínky, v současné době je třeba přihlížet i k důsledkům, 

které souvisejí s globalizací. K analýze tohoto prostředí se nejčastěji využívají metoda 4C 

a metoda PEST. 

 

Mikroprostředí- prostřednictvím analýzy tohoto prostředí je zdůrazňováno konkurenční 

prostředí a analyzuje odvětví. Jde zde o faktory, které podnik může v určité míře ovlivnit a to 

jsou zákazníci, dodavatelé, zprostředkovatelé, přepravci, reklamní agentury, konkurence, 

finanční instituce, orgány veřejné správy a masmédia.  

 

Tato analýza specifikuje síly a okolnosti, které způsobují, že je okolí atraktivní. 

Součástí analýzy mikroprostředí je analýza konkurenčních sil, která navazuje na analýzu 

odvětví. Nejpoužívanější metodou pro analýzu mikroprostředí je využíván Porterův model 

konkurenčních sil.  

 

3.3.4 Analýza vnějšího prostředí 
 

3.3.4.1. PEST analýza 
 

Tato metoda pro analýzu vnějšího prostředí vychází z popisu skutečností, které jsou 

důležité pro rozvoj externího prostředí. Jedná se o analýzu, která zkoumá makroprostředí. 

Hodnotí pouze vnější faktory, které mají vliv na chod společnosti. Tato metoda zvažuje, 

jakým způsobem se tyto faktory mění v čase. Potom se snaží odhadnout, do jaké míry se mění 

                                                 
9 KEŘKOVSKÝ. M., VYKYPĚL. O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 

ISBN: 80-7179-578-X, s. 34 
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míra závislosti. Důležitost faktorů se liší a to dle odvětví, kde daný podnik působí. Proto tato 

analýza zkoumá takové odvětví, kde jejich změna by měla zásadní vliv na podnik.  

 

PEST- jde o zkratku počátečních písmen anglických názvů jednotlivých skupin faktorů 

(political, economical, social, technological)10 

 

P-politický segment 

E-ekonomický segment 

S-sociální segment  

T-technologický segment 

 

 Tato metoda je velmi jednoduchá a efektivní v současnosti je základní metoda PEST 

doplněna ještě o jedno písmeno E, které nám označuje ekologický segment. Tato metoda 

zkoumá právě tyto základní čtyři oblasti a jejich vývojové trendy. 

 

Smyslem této metody je odpověď na některé zásadní otázky.11 

1. Které z faktorů vnějšího prostředí mají vliv na podnik? 

2. Které z faktorů ovlivňujících chování podniku budou v blízké době nejdůležitější? 

 

Politický segment- v tomto segmentu jde o faktory, které souvisí s politickou situací, 

legislativou a s výkonem politické moci. V politickém segmentu jsou tedy zkoumány 

následující aspekty: politická stabilita, možnost nákupu nemovitostí a pozemků, aj. 

 

Ekonomický segment- tento segment zahrnuje faktory, které ovlivňují ekonomickou situaci 

v okolí firmy. Dochází k analyzování úrokové míry, trh práce a problematiku 

nezaměstnanosti, inflace, kurzové politiky, hospodářské politiky.  

 

Sociální segment- obsahuje faktory, které souvisejí se způsobem života lidí, hustota 

obyvatelstva, migrace, úroveň vzdělání, životní styl, rodinné faktory, kultura. 

 

                                                 
10 VEBER, J. a kol. Management, základy-prosperita-globalizace. 1. vydání. Praha: Management Press, NT 
Publishing,s.r.o., 2005. ISBN 80-7261-029-5, s. 433 
 
11 Lednický, V., Strategické řízení, Ostrava: Repronis, 2006 



13 

Technologický segment- zahrnuje faktory, které souvisejí s vývojem výrobních prostředků, 

materiálů, know-how, procesů a změny technologií. 

 

3.3.4.2. „4C” metoda 
 

Tato metoda je zaměřena na analýzu faktorů globalizačních trendů. Metoda „4C”je 

používána v rámci analýzy PEST. Hlavním cílem dle Sedláčkové je podnítit manažery, aby se 

zabývali širšími, často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými souvislostmi, a tím 

se stali vnímavějšími k hrozbám a příležitostem vznikajícím v okolí podniku.12 
 

Tato metoda je složena z následujících faktorů: 

 

Customers = zákazníci 

Country = národní specifika 

Costs = náklady 

Competitiors = konkurent 

 

3.4 Formulace a výběr strategií 
 

Formování strategie odpovídá významné tvůrčí aktivitě. Je prováděna zpravidla 

týmově a její realizace podléhá vrcholovému vedení společnosti, v přímé součinnosti se 

statutárnímu orgány. Formulace je dalším krokem strategického cyklu, navazuje na výsledky, 

které nám určily analýzy, jak vnitřního tak vnějšího prostředí. Na základě výsledků je tedy 

možné začít formulovat strategii. Při samotném formulování strategie lze na tuto formulaci 

pohlížet ze dvou úrovní a to v úrovni organizace jako celku, a v druhé úrovni jednotlivých 

organizačních jednotek.  

 

                                                 
12  Sedláčková,H. Strategická analýza z internetových stránek 

http://www.marketingovenoviny.cz/testovaci/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=579 
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Atributem, který by měl být při formulování strategií respektován, je poslání, popř. 

vize, etický kodex organizace.13 Vize nebo poslání, tak představuje jakýsi obecný rámec, ve 

kterém se může specifický návrh strategie pohybovat., nemělo by dojít k překročení tohoto 

rámce.  

 

Obr. 2 Průběh podle rozhodovacího procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Lednický, V. Strategické řízení, 1. vydání Ostrava: Repronis, 2006, str. 99 

 

Strategický management řeší většinou velice mimořádné a specifické problémy, proto 

výsledky rozhodovacího procesu, který je důležitou součásti při volbě vhodné varianty, jsou 

závažné pro existenci celé organizace. Proto k rozhodovacímu procesu je třeba přistupovat 

s plnou odpovědností. Vyhodnocování a volba strategie podléhá statutárním orgánům.  

 

3.5 Realizace strategie 
 

Tento proces může být dále nazván jako implementace, neboli zavádění zvolené 

strategie. Bez její realizace by tato strategie zůstala pouze myšlenkou, nesplněným plánem 

manažerů. 

                                                 
13 VEBER, J. a kol. Management, základy-prosperita-globalizace. 1. vydání. Praha: Management Press, NT 

Publishing,s.r.o., 2005. ISBN 80-7261-029-5, s. 452 

 

Obr. 3.2 Průběh podle rozhodovacího procesu 
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Zavedení vhodné strategie znamená větší pravděpodobnost úspěšného dosažení stanovených 

plánů. Pro úspěšné naplnění strategie je potřeba seznámit pracovníky, útvary a procesy 

s úkoly, které vyplívají z realizace dané strategie. Byly zjištěny řady příčin neúspěšné 

realizace, typickým z nich jsou např. mlhavé stanovení strategických záměrů a strategií, chybí 

zpětná vazba, jejich aktualizace, monitoring plnění strategií, nebyla provedena dostatečná 

příprava pro implementaci apod.  

 

 

Základní kroky pro úspěšnou implementaci strategie dle Slavíka14 

1. Komunikace 

2. Tvorba vhodné organizační struktury 

3. Konkrétní obsazení manažerských funkcí 

4. Vytvoření motivačního systému 

5. Zabezpečení administrativní podpory 

6. Zformování podnikové struktury 

7. Sestavení kontrolních systémů 

 

Metoda, která vytváří vazbu mezi strategiemi (podnikatelských plánů, strategických 

záměrů, které jsou formulovány v podobě strategických plánů, dílčích strategií apod. je 

metoda BSC neboli Balanced scorecard.  

 

Tato metoda vznikla na základě zjištění, že právě spousta strategických záměrů nebyla 

dotažena dokonce tzn., že nebyla realizována v praxi. Metoda BSC je zpravidla považována 

za controllingový nástroj, který se dále zaměřuje na správnou formulaci strategických cílů. 

V mnoha organizacích je aplikace BSC považována za nejdůležitější nástroj plánovacího 

procesu.15 

 

Balanced scorecard je aplikována v následujících krocích 

 

                                                 
14 Lednický, V. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006, s. 121 

 
15 VEBER, J. a kol. Management, základy-prosperita-globalizace. 1. vydání. Praha: Management Press, NT 

Publishing,s.r.o., 2005. ISBN 80-7261-029-5, s. 436 
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Stanovení cílů- vyjasnění strategie a stanovení strategických cílů pro celou organizaci a pro 

jednotlivé útvary 

 

Propojení souvislostí- propojení cílů ve čtyřech perspektivách (finance, zákazníci, interní 

procesy, znalosti). 

 

Stanovení měřítek a cílových hodnot- je potřeba stanovit měřítka a cílové hodnoty, pokud 

máme stanovené cíle 

 

Určení akčních programů- k dosažení cílů je potřeba přijmout a realizovat akční projekty 

a programy  

 

Zapojení do běžných systémů- každý manažer je motivován odpovědností za plnění akčních 

projektů a programů. 
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4. Charakteristika organizace 

 
 

 

Logo a název společnosti UNEX, a.s. je totožný již od vzniku společnosti tj. 

v padesátých letech. Logo představuje jeden z prvních a  hlavních produktů, a to korečkové 

rýpadlo. Název UNEX je sloučeninou názvu uničovské exkavátory. 

Strojírensko – metalurgický komplex UNEX se specializuje na vývoj, výrobu, montáž 

a modernizace kolesových rýpadel vlastní značky pro těžbu nerostných surovin.  

 

K jeho produkci rovněž patří velké svařované ocelové konstrukce od výroby 

sportovních a výrobních hal, mostů, portálových a přístavních jeřábů, až po přesně obrobené 

svařence jako jsou rámy turbín nebo klíčové díly stavebních či tvářecích strojů. 

  

UNEX, a.s. provozuje svoji podnikatelskou činnost ve třech závodech a to v Uničově, 

Olomouci a slovenské Snině v níž  pracuje na 3 tisíce zaměstnanců. Většinu své produkce 

exportuje předním firmám do celého světa. 

 

4.1. Historie a činnost společnosti 

 

Od roku 1950 začala výroba v novém strojírenském podniku Uničovské strojírny. 

Bylo postaveno přes 4 500 bytů a dnes žije v Uničově a jeho sedmi připojených obcích téměř 

13 tisíc obyvatel. Očekávání uplatnění města jako hornického, které se v minulosti nenaplnilo, 

se v přítomnosti naplňuje jako město strojařů. Rozhodnutím o výstavbě velkého 

strojírenského podniku, s následnou výstavbou bytů a zázemím služeb, začala i novodobější 

etapa rozvoje města Uničova, jehož počet obyvatel vzrostl až na nynějších 13 tisíc. Jeho 

výstavbu od r. 1949 prováděla ŠKODA Plzeň jako svůj pobočný závod. Již od dubna 1950 

byla zahájena v první hale výroba ocelových konstrukcí a svařenců pro lopatová rýpadla 

montovaná v Plzni. 
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V následujících letech byly vybudovány další dvě haly určené k výrobě jeřábů 

a lopatových rýpadel. V roce 1953 došlo k osamostatnění závodu pod názvem Uničovské 

strojírny n.p. Tento podnik se dále rozvíjel, vznikaly vlastní konstrukční kanceláře, nové haly 

a obslužná zařízení. V roce 1958 byl zřízen samostatný montážní provoz pro zajišťování 

externích montáží v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 1959 byly Uničovské strojírny v čele 

VHJ s podřízenými podniky Slovácké strojírny Uherský Brod   a TOS Varnsdorf. V roce 

1963 byla dokončena výstavba vlastní slévárny s modelárnou na výrobu ocelolitiny, která 

patřila k největším a nejmodernějším v Československu.                  

Ve výrobním programu podniku byly postupně zavedeny různé typy mechanických 

lanových, elektrických, lopatových rýpadel, jeřábů. Pro přístavy ve Švédsku, Polsku, Indii 

a bývalé SSSR byly dodávány i gigantické portálové jeřáby. V roce 1965 se Uničovské= 

strojírny zařadily do VHJ Transporta, později (1970) IVTAS Chrudim. Od roku 1970 byla 

zahájena výroba nové řady hydraulických rýpadel vlastní konstrukce. Začala i kooperace při 

výrobě rýpadel s firmou MANNESMANN DEMAG v SRN. Významnou část výrobního 

programu tvořila těžební technika pro povrchové doly v severočeském uhelném revíru 

i v zahraničí. Byla vyrobena i obří kolesová velkorýpadla vlastní konstrukce - typů KU 300, 

KU 800, z nichž mnohé lze označit jako světové unikáty.  

Od roku 1980 byly Uničovské strojírny součástí VHJ Vítkovice a o osm let později 

došlo k osamostatnění pod názvem Uničovské strojírny, státní podnik. Byl zřízen samostatný 

státní podnik Uničovské strojírny. V roce 1992 byly Uničovské strojírny kupónovou 

privatizací přeměněny na akciovou společnost. Od roku 1993 je soukromou společností 

s novým obchodním názvem UNEX, a.s. UNEX, a.s. získal v roce 1998 nového majoritního 

akcionáře "Bancroft Eastern Europe Fund", který v roce 2003 uzavřel dohodu o prodeji 

celého akciového podílu manažerům společnosti. 

V roce 2005 na mimořádné valné hromadě společnosti UNEX, a.s. bylo rozhodnuto 

o přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, 

společnost ARCADA Capital, a.s. 
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4.2. Strategie společnosti a personální politika 

 

Společnost UNEX, a.s. Uničov se snaží svou činností dostát vytyčeným cílům. 

Neustálým zlepšováním řízení procesů, zvyšováním spolehlivosti a výkonnosti výrobních 

kapacit a pozitivní motivací všech zaměstnanců. Chce aktivně využít rostoucí potenciál trhu 

a vytvářet silné, oboustranně výhodné partnerské vztahy se současnými i budoucími 

zákazníky. Společnost si dává nesmělé cíle, které jsou ale podloženy reálnými úvahami 

a faktickými údaji. Společnost chce zaujímat významné postavení ve střední Evropě a chce se 

stát významnou strojírenskou firmou. Má za cíl stát se spolehlivým partnerem jak pro své 

zákazníky, tak i pro své dodavatele. V neposlední řadě se chce podnik stát významným 

zaměstnavatelem, který nabízí atraktivní zaměstnání pro lidi všech profesí a docílit toho, aby 

její zaměstnanci byli na svou společnost právem hrdí.  

 

Jak bylo uvedeno, UNEX, a.s. Uničov věnuje značnou pozornost zaměstnávání 

perspektivních a schopných lidí a tuto skutečnost vidí jako důležitý faktor k docílení svých 

vizí.  

 
4.3. Struktura zaměstnanců 

 
Společnost UNEX, a.s. v současné době zaměstnává 1178 zaměstnanců a to především 

na pozicích zámečník, svářeč, obráběč kovů. Věkový průměr je 43,2. 

Již několik let si společnost uzavírá dohody ve spolupráci s učňovskými obory-mechanik 

seřizovač, obráběč kovů a zámečník, kde mohou získat učni potřebnou praxi a zaučení.  

 
Tab. 4.1 Kvalifikační struktura zaměstnanců UNEX, a.s. Uničov k 28.2. 2010 
 
Nejvyšší dosažená kvalifikace Počet zaměstnanců 
VŠ, bakalářské 115 
Úplné střední vzdělání 391 
Střední vzdělání, vyučen 602 
Základní a neukončené vzdělání 70 
CELKEM 1178 
 
 
Zdroj: interní dokumentace 
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4.4. Organizační struktura  

 

Konsolidační celek tvoří konsolidující společnosti UNEX, a.s. a ovládané osoby 

UNEX Slévárna, s.r.o., UNEX Servis, s.r.o., CPM Uničov, a.s. a UNEX PERSAG, s.r.o., 

jehož organizační a procesní struktura je součástí přílohy 1 a přílohy 2. 

 

                                                                                 

4.5. Konkurence 

 

Mezi nejznámější konkurenty v ČR patří akciová společnost BAEST, a.s. se sídlem 

společnosti ve středních Čechách, s typem výrobku rámy pro jeřáby, ocelové svařované 

konstrukce. Společnými zákazníky je společnost se sídlem ve Francii Manitowoc Crane 

Group. Další významnou konkurující společností je OSTROJ a.s. se sídlem společnosti 

v Opavě (severní Morava), vyrábí ocelové konstrukce, hydraulické válce, nakládací 

hydraulické jeřáby a svařovací dílce, společným zákazníkem je TEREX Deutschlad. V ČR 

nejvíce konkurují ještě 3 společnosti SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s., ROTAS s.r.o. a STASIS 

– ZBA, a.s. 

Konkurenti z Polska jsou např. MOSTOSTAL Zabrze – ZPK Sp. z o.o. se sídlem 

společnosti v Polském Zabrze, vyrábějí ocelové svařované konstrukce jeřábů, hal, 

reachstackerů. Společnými zákazníky jsou NACCO, Vest Alpine a Leibherr Werk Benziny. 

Oblast působení má tato společnost v Německu, Rakousku, Holandsku, Norsku a Francii. 

Mezi další konkurenty patří KOMAS Poland, Komas Sp.zo.o s oblastí působení Polsko, 

Finsko a Nizozemí. Dále tam řadíme ZAMET – BUDOWA MASZYN a.s. s oblastí 

působnosti v Německu, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Itálii,Číně a společnost  FUGO S.A. 

Slovenské firmy, které konkurují společnosti UNEX, a.s. jsou například společnosti 

TOMARK s.r.o. se sídlem podnikání v Prešově, PPS Group a.s. ze západního Slovenska, ŽOS 

Trnava, a.s., Strojtech s.r.o., PL-Profy spol. s r.o. a Svitroj a.s. 

Konkurentem z Německa je společnost s ručením omezeným Arneburger Maschinen- 

und Stahlbau GmbH, která produkuje svařované ocelové konstrukce. 

Mezi Slovinskou konkurenci patří podnik STROJ, Strojegradnja in inženiring d.o.o., 

ADK d.o.o. a STRENIA IND d.o.o. z Ljubljany, která vyrábí svařované ocelové konstrukce, 

výložníky, lopaty, drtiče a podvozky. Maďarské konkurující firmy: VERARBEITEN 

PAUSITS Termelo vyrábí kovové konstrukce pro stavební práce, dále můžeme do této oblasti 
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konkurence zařadit společnost Ruukki Hungary Kft. z Budapeště. V poslední řadě bych ještě 

chtěla uvést konkurenta z Rumunska a jde o společnost IEV GmbH. 

 

4.6. Zákazníci  

 

V této oblasti uvedu nejznámější zákazníky společnosti UNEX, a.s. 

• TEREX Fuchs 

• KUNZ 

• GE 

• KMG 

• IEV 

• Nacco, Nijmegen 

• Tatravagónka Poprad 

• GE 

• Hitachi 

• Manitowoc 

• Liebher 

• Catterpilar 

• SMS Demag 

• IEV GmbH 

• INCO  engineering s.r.o. 

 

Předmět dodávek společnosti UNEX k zákazníkovi je rozličný. To je patrné i při 

pohledu na samotné zákazníky. Společnost UNEX byla odjakživa známa a i dnes je 

v podvědomí veřejnosti jako výrobce bagrů a velkorýpadel. Na tuto skutečnost navázala i po 

ukončení výroby produkce vlastní značky.  

Předmětem zakázek jsou tedy rámy, výložníky a ramena bagrů a nakladačů, korby 

nákladních automobilů, ramena jeřábů, nosníky mostových konstrukcí, nosníky velkoskladů, 

náhradní díly pro velkorýpadla. Pro dnes významného zákazníka, společnost SIEMENS, se ve 

výrobních halách společnosti  

UNEX vyrábí drážní kotle a komplexní transformátory, které jsou označeny za 

největší na světě a můžeme je naleznout v Rusku a Indii. Odlitky na slévárně se převážně 

vyváží do Spojených států k zákazníkovi GE, např. elektromagnety, trumpety, rozsochy atd. 
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Část slévárny produkuje pro neméně významného zákazníka, a to společnost Tatravagónka 

Poprad. S těmito produkty se může setkat i běžná veřejnost. Výrobky jsou součástí náprav 

vagónů v železniční dopravě. 

 

4.7. Dodavatelé 

 

Pojem dodavatel ve společnosti UNEX znamená širokou škálu firem. Namátkově 

dodavatelé strojů a zařízení, nářadí (PRONAR, KRAKO welding atd.), ochranných pomůcek, 

elektrické energie, plynu, kancelářských potřeb, dodavatel stravovacích služeb (EUREST), 

dodavatel služeb zabezpečujících ochranu majetku atd. My se ale pozastavíme, dle mého 

názoru, u těch nejdůležitějších. Mimo, již zmíněných energií a plynu, jejichž cena je 

vyjednávána specifickým střediskem pro energetiku, se jedná o dodavatelé materiálu 

a surovin pro výrobu, tedy dodavatelé plechu, ze které se vypalují profily k vytvoření sestav 

a podsestav a šrotu, který se užívá pro tavení tekutého kovu a následného formování v místní 

slévárně.  

Tyto komodity a jejich ceny jsou pro chod společnosti zásadní a v současné době 

jejich kolísající cena značně zasahuje do průběhu výrobního procesu. Nákup plechu 

a kovového odpadu zajišťuje odborný útvar nákupu.  

Plechy jsou nakupovány přes dealery, zprostředkovatele, např. společnost EXIMPRO. 

Pro výrobu je ale důležitý i původ plechu. Toto je rozhodující pro konečného zákazníka 

z hlediska atestu a certifikace jednotlivých plechů. Např. z hlediska kvality a vlastností plechu 

je plech z Ukrajiny lepší než např. polský, avšak nevlastní patřičný atest a z toho důvodu je 

pro UNEX, resp. jeho zákazníka nepřijatelný.  

Z českých výrobců plechu můžu zmínit například EVRAZ Vítkovice. Dle mého 

názoru je otázka cen plechů vyústěním kartelové dohody výrobců z důvodu navyšování cen. 
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Ceny kovového odpadu jsou dány situací na trhu. V současnosti společnost UNEX 

odebírá kovový šrot o těchto dodavatelů: 

 

 

Obr. 4.1 Dodavatelé kovového šrotu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní dokumentace 
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Zdroj: interní dokumentace 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Holdingová struktura UNEX, a.s.  
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5. Výsledky vlastního průzkumu 

 

5.1. SWOT 

 

V této části svojí práce se zaměřím na výsledky SWOT analýzy, kterou jsem 

aplikovala ve společnosti UNEX, a.s. Jde o externí analýzu, která hledá příležitosti a ohrožení 

v okolí podniku. A interní analýzu definující silné a slabé stránky. V této fázi své práce Vás 

tedy seznámím se svými výsledky, ke kterým jsem dospěla. 

 

 

5.1.1. S – SILNÉ STRÁNKY - Strenghts 

 

Společnost UNEX, a.s. vykazuje následující silné stránky, jde tedy o její přednosti, 

které může uplatnit např. jako konkurenční výhody. 

 

• dobré jméno a pověst společnosti (společnost s bohatou historií) 

• silné zázemí společnosti 

• významné postavení na strojírenském trhu 

• významný zaměstnavatel v regionu 

• portfolio stabilních zákazníků 

• vlastní konstrukční kancelář 

• vlastní slévárna 

• vysoká úroveň obráběcích středisek 

• úzký vztah zaměstnanců ke společnosti a vysoká úroveň jejich loajality 

• široké portfolio certifikátů a osvědčení vydaných významnými certifikačními            

společnostmi         

• permanentní péče o zaměstnance 

• technologicky vyspělá výroba 

• možnost okamžité reakce na požadavky zákazníka 

• svářečská škola 

• vzdělávací centrum 
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Společnost UNEX je známá dobrým jménem mezi svými zákazníky, tak i konkurenty. 

Díky těmto přednostem, kterými společnost disponuje, se častěji vyskytuje v popředí, při 

rozhodování potenciálních odběratelů. Z těchto důvodů považuji za hlavní silnou stránku 

dlouholeté působení na trhu v oblasti těžkého průmyslu a strojírenství. V regionu je 

významným zaměstnavatelem, se svými zaměstnanci má úzký vztah, poskytuje praxi 

studentům učňovských oborů, jako jsou mechanik seřizovač, obráběč kovů a zámečník. Díky 

umožnění výkonu praxe si společnost vychovává možné budoucí zaměstnance. Tudíž dává 

přednost zaměstnání lidí z interních zdrojů, před lidmi z vnější sféry.  

Společnost UNEX, a. s. poskytuje svým zaměstnancům vzdělávací programy, školení 

na různých pozicích a vytváří pozitivní pracovní podmínky, protože své zaměstnance, 

potažmo jeho rozvoj, vidí jako jeden z nejdůležitějších vstupů do procesu realizace výrobku. 

Vlastní slévárna minimalizuje náklady, které firma vynakládá při výrobě produktů. Firma 

vlastní široké portfolio certifikátů a osvědčení vydaných od významných certifikačních 

společností. Z vlastnictví certifikátů odběratel usuzuje, že společnost nabízí kvalitní, 

podložené produkty. Následkem toho firma má  zaručené portfolio stabilních zákazníků 

 

5.1.2. W – SLABÉ STRÁNKY - Weaknesses 

 

• 95% export 

• nízká flexibilita výroby 

• nízká produktivita 

• rostoucí nejakost 

• špatná pracovní morálka z důvodu hospodářské recese 

• nedodržování standardů 

 

Nejzávažnější slabou stránkou společnosti považuji nedodržování standardů výroby 

a rostoucí nejakost. Při nedodržování standardů při výrobě vzniká produkce, která neodpovídá 

jakostním normám. Rostoucí nejakost může vést k situaci kdy, se naši stávající odběratelé 

obrátí na konkurenci, která nabízí výrobky vyšší kvality. Následkem odchodu odběratelů ke 

konkurenci zaznamenává podnik snižování produktivity. Z dalších podstatných slabých 

stránek vyzdvihnu špatnou pracovní morálku, která se dostala do popředí, díky masovému 

 propouštění zaměstnanců, zapříčiněného Hospodářskou krizí. 
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5.1.3. O – PŘÍLEŽITOSTI - Opportunities 

 

Jako příležitost může být považován jakýkoli podnět vnějšího okolí, kterého může 

společnost využít. 

 

• orientace na nové výrobní trhy 

• expanze do nových destinací 

• velkokapacitní zakázky 

• historicky ojedinělá výroba (velkorýpadla) 

• spolupráce se vzdělávacími institucemi 

 

Potenciální příležitostí může být proniknutí na nové výrobní trhy, to by pro společnost 

znamenalo zvýšení produktivity a rozšíření svého dobrého jména i na jiné trhy např. 

v zahraničí. Proniknutí na tyto trhy by mohlo vést k rozšíření stávající struktury odběratelů. 

Rozšíření výroby by mohlo vyvolat zájem, tedy poptávku po historicky ojedinělých 

výrobcích, jako jsou velkorýpadla. Pro nové odběratele je velkým lákadlem podoba 

velkokapacitních zakázek, což by pro společnost znamenalo, stále se zvyšující odběr 

produktů. Pro zaměstnance společnosti UNEX, a.s, je možnost, spolupracovat se 

vzdělávacími institucemi, kde zaměstnanci mohou ve vzdělávacích programech prohlubovat 

svoji kvalifikaci. 

 

5.1.4. T – OHROŽENÍ - Threats 

 

Společnost by se měla zaměřit i na sledování možných ohrožení, které by mohlo být 

vyvoláno okolním vnějším prostředím. 

 

• stávající hospodářská situace 

• utlumení poptávky po produkci 

• rostoucí cena šrotu 

• vysoké ceny produkce 

• rostoucí cena eura 

• rostoucí ceny energií 
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• zahraniční konkurence s nižšími výrobními i provozními náklady 

 

Nejzávažnějším ohrožením pro společnost UNEX, a.s je současný stav hospodářské 

situace. S dalším vývojem trhu může dojít ke zvyšování cen energií, šrotu a ceny eura. 

Nabídka zahraničních konkurentů může být atraktivnější, jak pro stávající odběratelé tak pro  

potenciální odběratelé. V případě atraktivnější nabídky od konkurentů je velmi 

pravděpodobné, že se stálí odběratelé odvrátí na stranu konkurence. Rostoucí ceny energií 

a následné zvyšování cen se může promítnout do cen produkce a to může mít za následek 

utlumení poptávky po produkci. 

 

5.2.                PEST 

 

 

5.2.1. P - Politický segment 

 

Každý podnik je ovlivněn z velké části státní legislativou. Každá společnost musí 

dodržovat státem vydané a nařízené zákony, směrnice, vyhlášky a normy, které jsou uvedené 

v Obchodním zákoníku, Zákoníku práce, Občanském zákoníku. Podléhá i Zákonu na ochranu 

spotřebitele. Každý podnik je dále podmíněn dodržování hygienických podmínek, 

bezpečnostních předpisů a vést řádně daňové a účetní zákony.  

Pro firmu UNEX, a.s. není problémem dodržovat zásady životního prostředí, protože 

se společnost už dlouhodobě této oblasti věnuje.  

 

5.2.2. E - Ekonomický segment 

 

Hospodářská recese se začala ve společnosti projevovat již koncem roku 2008, ačkoli 

výsledky tohoto roku tomu nenapovídaly. Naplno se útlum výroby projevil až v roce 2009. Při 

pohledu na vývoj klesly tržby v závislosti na vývoj výkonu o 50% a ani předpokládané tržby 

nevyznívají pozitivně. 
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Obr. 5.1 Tržby a výkony UNEX, a.s. v letech 2008-2010 

Tržby a výkony UNEX, a.s. v letech 2008 - 2010
(v tis. Kč.)
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Zdroj: interní dokumentace 

 

Základními faktory, které ovlivňují ekonomiku, existenci a rozvoj společnosti, jsou 

ukazatelé nezaměstnanosti, inflace, HDP, kurzy měn, kupní sídla obyvatel, úrokové sazby 

a ceny v jednotlivých komoditách. Nezaměstnanost patří k nejvýznamnějším faktorům 

ovlivňující ekonomický segment. Následující tabulka popisuje vývoj nezaměstnanosti 

v Olomouckém kraji, kde se společnost UNEX, a.s. nachází.  

 

 

Tab. 5.1 Míra nezaměstnanosti Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí v letech 2005-2006 

Nezaměstnanost 

v %; 1.čtvrtletí 

2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

Muži 9,9 5,8 5,2 5,1 4,8 

Ženy 14,2 13,8 8,9 7,7 9,1 

Celkem 11,8 9,3 6,8 6,2 6,6 

 

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz ze dne 22. dubna 2010 

 

 

http://www.czso.cz/
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Hrubý domácí produkt v České republice v roce 2005 činil 6,0 % v roce 2006 6,4% 

v roce 2007 6,5 % v roce 2008 3,5 % a v roce 2009 je -4,1%. 

Pokles HDP potvrzuje právě probíhající ekonomickou krizi. Pro mnohé podniky to 

znamená menší množství zakázek, v důsledku snižování množství zakázek, dochází k 

omezení výroby a propouštění zaměstnanců. Tahle situace postihla i společnost UNEX, a.s 

nejvíce v roce 2009 jak je uvedeno výše. 

 

5.2.3. S - Sociální segment 

 

Společnost UNEX, a.s. a její dceřiné společnosti Moravské železárny, UNEX Slovakia 

je významným zaměstnavatelem v regionu. K 31. 12. 2006 měl Olomoucký kraj celkem 

639 894 obyvatel. Počtem obyvatel na 1 km2 (121,5) se kraj přibližuje průměrné hustotě 

zalidnění za celou ČR (130,4 osob na km2). V rámci kraje jsou rozdílné hodnoty v hustotě, 

nejmenší hustotu obyvatel má okres Jeseník (58,2 osob na km2) a Šumperk (94,9 osob 

na km2). 

Vzdělanostní struktura Olomouckého kraje, u osob starších 15 let (533 898), uvádí, že 

nejvíce lidí má úplné střední vzdělání (134 069- tj.25,1%). S učňovským vzděláním (128 285- 

tj. 24%). Dále lidí se základním vzděláním (125 976- tj. 23,6%), se středním odborným 

(80 277- tj. 15%) a vysokoškolským (43 361- tj. 8,1 %). Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí 

se od roku 1991 zvýšil o 2%. Olomoucký okres má z celého kraje nejvíce lidí s úplným 

středním vzdělání, včetně  nástavbového vzdělání 26,4%.  

Pak následují lidé se základním vzděláním 22,1% a učňovským 20,2%. Také lidí 

s vysokoškolským vzděláním je v olomouckém okrese, více než je republikový 

průměr(10,3%). 

Olomouc jako centrum vysokoškolsky vzdělaných lidí, se řadí, na 3. místo hned za 

Prahu a Brno. Poměr vysokoškolsky vzdělaných lidí v celkovém počtu obyvatel je (15,5%). 

V současné době, kdy je trendem studium na středních školách ukončené maturitou a studiem 

na vysokých školách, tedy situace, kdy lidé upřednostňují další formy studia oproti nástupu do 

zaměstnání, je obrovský nedostatek kvalitních pracovníků, dělníků, kteří jsou ochotni 

pracovat manuálně, kvalitně a spolehlivě. Tyto chybějící pracovníky, dělníky je možné chápat 

jako závažný sociální faktor vnějšího prostředí. 
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5.2.4. T - Technologický segment 

 

Je důležité sledovat inovace technický pokrok, protože se neustále zvyšují požadavky 

na jakost a techniku. Aby  společnost ustála tlak na konkurenčním trhu musí tedy sledovat 

nejnovější technologické trendy. Společnost UNEX, a.s. disponujeme širokou škálou 

certifikátů v oblasti svařování, obrábění a slévárenství. Technologický pokrok spočívá 

v pořízení nového plně automatizovaného robotického svařovacího pracoviště, plazmového 

řezacího a úkosovacího stroje, numerické horizontální vyvrtávačky, atd.  

 Modernizace zařízení a technologické zlepšování vede k ekonomickým úsporám 

a ovlivňuje tak hospodářský výsledek. Ve společnosti funguje zlepšovatelské hnutí 

TANDEM, které motivuje zaměstnance ke zdokonalování své práce. Vše se eviduje a přijatá 

technologická zlepšení se stávají součástí technologického postupu dané zakázky.  
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6. Návrhy a doporučení 

 
Na základě aplikování analýz SWOT a PEST vyplývá, že společnost UNEX, a.s. je 

společností stabilní, která je na trhu známa svým dobrým jménem a dlouholetou spokojeností 

svých zákazníků. Avšak by se měla zaměřit na své slabé stránky a to z výčtu ze strany 25 

nízká flexibilita výroby, nízká produktivita. Největší opatření bych doporučila pro bod 

rostoucí nejakosti, protože tahle situace úzce souvisí s nízkou produktivitou, která má za 

následek propouštění zaměstnanců a z této skutečnosti vyplývá další bod slabé stránky a tím 

je špatná pracovní morálka.  

Společnost UNEX, a.s. vykazuje i velice početnou škálu silných stránek, nejdůležitější 

shledávám v dobrém jméně a významném postavení na trhu, ve kterém tato společnost 

působí, proto bych chtěla doporučit, aby se zaměřila na dobré vztahy, které má doposud se 

svými stálými odběrateli, aby stálými odběrateli zůstali a věnovala pozornost stále se 

vyvíjející konkurenci. A jako doporučení bych uvedla snahu o proniknutí na nové trhy. 

  Neměla by klást důraz jen na své silné stránky, protože by se mohly v budoucnu 

přeměnit ze silných stránek na slabé stránky, popřípadě by ze silných stránek mohla 

vzniknout potenciální ohrožení. Potenciální ohrožení může nastat při utlumení poptávky po 

produkci, nebo zvyšování cen energií. Společnost by se měla zaměřit na eliminaci slabých 

stránek a možných ohrožení, které pro ni mohou nastat.   

Pokud společnost vezme na vědomí své slabé stránky a ohrožení, může tyto negativní 

aspekty obrátit ve svůj prospěch a ještě z toho těžit. Největším ohrožením pro společnost je 

stávající ekonomická recese, popřípadě její další prohlubování. 

Na základě výsledku analýzy PEST považuji z hlediska technologického segmentu 

opatření, ve smyslu sledování stálého technického pokroku a požadavkům na jakost, které 

klade trh i když už společnost disponuje širokou škálou certifikátů v oblasti svařování, 

obrábění a slévárenství, které budou uvedeny v příloze 3. Z pohledu ekonomického segmentu 

vypadá situace pro UNEX, a.s. velice závažnou, jako ukazuje graf z výčtu strany 27. Došlo 

k výraznému posunu na straně výkonu, ale mnohem rozsáhlejší byl tento propad 

zaznamenaný na straně tržeb. Společnost by se měla zaměřit na výdaje a náklady související 

s výrobními procesy, které se dají dočasně co nejvíce snížit, popřípadě anulovat na čas, který 

by tato firma potřebovala na srovnání tak radikálního propadu.   

. 
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7. Závěr 

Tématem bakalářské práce byla strategická analýza podniku. Pro zpracování tohoto 

tématu jsem si zvolila společnost UNEX, a.s., která je významným a mezi konkurenty 

známým producentem kolesových rýpadel, výrobních hal, přístavních jeřábů, mostů, až po 

přesně obrobené svařence jako jsou např. rámy turbín. Společnost UNEX, a.s. se sídlem 

v Uničově se specializuje i na vývoj a modernizaci kolesových rýpadel, vlastní značky, které 

slouží pro těžbu nerostných surovin. Zmíněný podnik má už dlouholetou tradici na 

strojírenském trhu. 

Cílem práce bylo popsat základy strategické analýzy, která je významnou součástí 

podnikového managementu, vymezit a zformulovat vize a cíle společnosti, analyzovat 

prostředí vnitřní i vnější, aby bylo předem stanovených cílů dosaženo. Charakterizovat 

konkrétně společnost, kterou jsem si zvolila. Dalším úkolem bylo provedení vybraných analýz 

(metoda SWOT a PEST) a závěrem bylo zhodnocení výsledků a navržení několika opatření 

a doporučení, které by pro společnost mohlo znamenat zlepšení situace popřípadě jejího 

vyřešení. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsem se zaměřila na 

popsání základní terminologie, která s daným tématem souvisí, formulování strategie, její 

výběr až po její implementaci. Rozebrala jsem základní metodická východiska, která sloužila 

pro následující praktickou část.  

V druhé části této práce jsem se tedy zaměřila na část praktickou, kde jsem daný 

podnik specifikovala, popsala jsem stávající situaci tohoto podniku a současnou strategii. 

Analyzovala jsem konkurenty, zákazníky a dodavatelé. Uvedla jsem základní údaje, jako je 

historie a předmět podnikání. Z teoretické části jsem tedy jako analytické metody zvolila 

metodu SWOT, která byla detailně rozebrána a popsána pro společnost UNEX, a.s., její silné 

a slabé stránky, ale také potenciální ohrožení a příležitosti.  

Závěrem jsem doporučila návrhy, které vznikly na základě klíčové SWOT analýzy.    

V průběhu psaní této závěrečné práce jsem spolupracovala s informacemi od personálního 

pracovníka společnosti UNEX, a.s. nebo z internetových zdrojů společnosti. Součástí jsou 

přílohy, které obsahují doložené dokumenty, které podnik vlastní, jako jsou například kopie 

certifikátů.
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Příloha č. 3 

SEZNAM CERTIFIKÁTŮ UNEX a.s.  
 

Č. 
Název 

certifikátu Vydaný Rozsah platnosti Datum 
vystavení 

Platnost 
do: 

CELOPODNIKOVÉ 

1 
 

Certifikát systému 
řízení jakosti dle EN 

ISO 9001:2008 

TÜV NORD 
CERT GmbH 

Návrh, výroba, montáž a servis strojů pro povrchové 
dobývání, včetně pásové dopravy. Výroba odlitků. 
Výroba výpalků. Výroba svařovaných ocelových 

konstrukcí a jeřábů. Obrábění odlitků a strojírenských  
dílů.  

9.4.2010 25.3.2012 

2 Certifikát EMS dle 
EN ISO 14001:2004 

TÜV NORD 
CERT GmbH 

Návrh, výroba, montáž a servis strojů pro povrchové 
dobývání, včetně pásové dopravy. Výroba odlitků. 
Výroba výpalků. Výroba svařovaných ocelových 

konstrukcí a jeřábů. Obrábění odlitků a strojírenských  
dílů. 

12.4.2010 11.4.2013 

3 
Certifikát SMS dle 

BS OHSAS 
18001:2007 

TÜV NORD 
CERT GmbH 

Návrh, výroba, montáž a servis strojů pro povrchové 
dobývání, včetně pásové dopravy. Výroba odlitků. 
Výroba výpalků. Výroba svařovaných ocelových 

konstrukcí a jeřábů. Obrábění odlitků a strojírenských  
dílů. 

9.4.2010 4.5.2012 

4 
Certifikát dle ČSN 

 EN ISO 3834-
2:2006 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o 

Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí, 
v souladu s požadavky ČSN 732601-Z2:1994 a DIN 

18800/7  
6.4.2009 21.3.2010 

5 
 

Velký průkaz 
způsobilosti podle 
ČSN 73 2601 – 

Z2:1994 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o. 

Výroba, montáž ocelových konstrukcí v souladu 
s požadavky ČSN 732601-Z2:1994 s rozšířením dle čl. 

205 a), b), d), e), f), i), a j). 
21.5.2007 21.3.2010 

6 
 

Velký průkaz 
způsobilosti 

s rozšířením na 
dynamickou oblast 

dle  
DIN 18800-7 třídy E 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje UNEX a.s. vyrábět a svařovat staticky 
namáhané ocelové konstrukce dle DIN 18 800, díl 7 a 

dynamicky namáhané konstrukce dle DIN 15 018 
1.12.2009 25.3.2010 

7 

 
Průkaz způsobilosti 

dle DIN 6700-2 
TÜV NORD 

Systems 

Opravňuje UNEX a.s., podle třídy C1, k výrobě nově 
vyráběných kolejových vozidel a jejich dílů, s vysokým 

významem pro bezpečnost, a jejich svařování 
2.9.2007 27.3.2010 

8 

 
Osvědčení o 

aprobaci UNEX a.s. 

Český lodní a 
průmyslový 

registr 

Osvědčení o aprobaci UNEX a.s., kterým Český lodní a 
průmyslový registr uznává způsobilost ke stavbě, 

rekonstrukci a opravám lodních těles plovoucích těžních 
strojů 

10.9.1997 Do odvolání 

9 
 

Osvědčení o 
způsobilosti. 

DET NORSKE 
VERITAS 

Osvědčení o způsobilosti UNEX a.s. ke svařování a 
stavbě konstrukcí a strojních součástí dle DNV Rules for 
Ships, Pt. 2, Ch. 3, A300, July 2007. Tlakové nádoby kl. 
I, II a parní kotle nejsou zahrnuty do tohoto oprávnění.  

1.7.2009 30.6.2013 

10 Kvalifikace pro 
výrobu 

Bureau Veritas 
Marine Division Pro výrobu dílů na volné moře  4.9.2009 23.6.2013 

11. Prohlášení č. 
TS/510/06 

Royal institution 
of Naval 

architects 

UNEX a.s. je schválena pro systém alternativního 
testování, schématu 1 v souladu s „RINA Rules for 

Testing“ s oborem platnosti: Pro svařovaného ocelové 
konstrukce zaměřené na trupy lodí a strojní části, jeřáby 

a příslušné příslušenství.  

14.6.2006 4/2011 



 

ODLITKY 

1 

 
Osvědčení o 
způsobilosti 

DET NORSKE 
VERITAS Výroba odlitků z uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí  21.6.2005 30.6.2009 

2 
 

Osvědčení o 
způsobilosti 

Germanischer 
Lloyd 

Výroba odlitků: 

- z oceli pro stroje a lodní stavby v jakosti: 
- GS-25CrMo4, GS-42CrMo4 a GS-

34CrNiMo6 dle DIN 17205, 
- GS-18NiMoCr36 dle SEW 520, 

- z litiny s kuličkovým grafitem v jakosti: 

- EN-GJS-400-15 a EN-GJS-450-10 dle 
EN 1563, 

V souladu s předpisy GL pro kovové materiály, kap. 2, 
čl. 4.B a čl. 5.B. 

23.3.2010 31.12.2012 

3 

 
Osvědčení o 
způsobilosti 

Lloyd´s Register 
of Shipping 

Výroba odlitků z uhlíkatých a nízkomanganových ocelí 
do váhy 20tun. 

Výroba odlitků z tvárné litiny do váhy 2 tun  

5.6.2008 
 

5.6.2008 

23.10.2010 
 

23.10.2010 

4 

 
Osvědčení o 

aprobaci 
Československý 

lodní registr 

Výroba odlitků z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí 
podle požadavků Pravidel ČSLR pro klasifikaci a stavbu 

lodí a Pravidel pro kontejnery 
24.4.1992 Do odvolání 

5 Certifikát technické 
způsobilosti 

Certifikační 
středisko ČD 

Výroba odlitků z ocelolitiny pro drážní vozidla, včetně 
opracování 9.5.2006 31.7.2010 

6 

 
Certifikát Polských 

drah 
Inspektorát kolej. 
dozoru Varšava                    Výroba vagónových odlitků 29.4.1999 Do odvolání 

7 
 

Kvalifikace pro 
výrobu 

American Bureau 
of Shipping Rohové prvky z materiálu GS45 1.2.1996 Do odvolání 

8 

 
DB Kvalifikace pro 

výrobu 
DB - AG  

Berlín 
Kvalifikace k výrobě ocelových odlitků 19.4.2007 4/2010 

9 Průkaz způsobilosti 
dle DIN 6700-2 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje, podle třídy C2, k výrobě nově vyráběných 
dílů kolejových vozidel, a jejich svařování. 2.9.2007 27.3.2010 

10 Kvalifikace pro 
výrobu 

Bureau Veritas 
Marine Division 

Odlitky z uhlíkové, manganové a nízkolegované oceli, 
z šedé a tvárné litiny od 5 do 15000kg. 21.12.2007 18.12.2011 

11 Potvrzení odborné 
způsobilosti 

Žel. společnost 
Cargo Slovakia 

Výroba odlitků pro vagónové podvozky Y25 a náhradní 
díly pro železniční kolejová vozidla 17.9.2008 25.7.2011 

12 
Certifikát dle ČSN 

EN ISO 3834-
2:2006 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o 

Potvrzující, že Společnost splňuje podmínky pro: 
Opravné svařování odlitků z oceli, v souladu s 

požadavky DIN 6700-2. 
21.5.2007 21.3.2010 

13 DB kvalifikace pro 
výrobu DB – AG Berlin Pro výrobu odlitků botek brzdové zdrže dle předpisu 

UIC 840-2V 14.2.2008 28.2.2011 

14. DB kvalifikace pro 
výrobu DB – AG Berlin Pro výrobu ložiskové skříně a víka dle DB EBN 918 058 

a EN 10293 2.12.2009 12/2012 

UNEX Slovakia, a.s. – závod Snina 

1. 
Certifikát dle ČSN 

 EN ISO 3834-
2:2006 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o 

Výroba svařovaných ocelových konstrukcí, jeřábů a 
jeřábových drah v souladu s požadavky DIN 18800/7 a 

DIN 15018  
6.4.2009 14.11.2010 

2. 
Velký průkaz 

způsobilosti podle 
ČSN 73 2601 – 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o. 

Výroba a montáž ocelových konstrukcí v souladu s 
ČSN 73 2601 – Z2:1994 s rozšířením dle čl. 205 a), b), 

d), e), f), i), a j). 
6.4.2009 11.3.2012 



 

Z2:1994 

3. 

Velký průkaz 
způsobilosti dle  

DIN 18 800 + DIN 
15 018 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje společnost vyrábět a svařovat staticky 
namáhané ocelové konstrukce dle DIN 18 800, díl 7 a 

dynamicky namáhané konstrukce dle DIN 15 018 
1.12.2009 13.11.2010 

4. Certifikát dle DIN 
EN 15 085-2 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje UNEX Slovakia, a.s. – závod Snina., podle 
třídy CL1, k výrobě nově vyráběných kolejových vozidel 

a jejich dílů, s vysokým významem na bezpečnost, a 
jejich svařování 

27.8.2009 11.3.2012 

UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce 

1. 

Certifikát systému 
managementu 

kvality dle STN EN 
ISO 9001:2001 

TÜV SÜD 
Slovakia 

Certifikát potvrzující, že společnost zavedla a používá 
systém managementu kvality v oblasti: Výroba odlitků 

ze šedých litin, tvárných litin a ocelolitiny. 
16.11.2009 15.11.2010 

2. 

Certifikát systému 
environmentálního 
managementu dle 

STN EN ISO 
14001:2005 

TÜV SÜD 
Slovakia 

Certifikát potvrzující, že společnost zavedla a používá 
systém environmentálního managementu v oblasti: 

Výroba odlitků ze šedých litin, tvárných litin a 
ocelolitiny. 

14.11.2008 15.11.2010 

3. 
DB Kvalifikace pro 
výrobu dle DIN EN 

1563 

DB - AG  

Berlín 
Kvalifikace pro výrobu odlitků z litiny s kuličkovým 

grafitem. 27.1.2009 1/2012 

 

 

 

 

DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ UNEX a.s. 

1. 
Oprávnění ev. č. 
0849/7/99/ZZ- 

V,M,O,G,R,Z- I.II 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění: 
- k výrobě, montáži, opravám, generálním opravám 

a rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám 
vyhrazených zdvihacích zařízení dodavatelským 
způsobem 

- k montáži a opravám povelových souprav 
dálkového ovládání bez rozdílu přenosu signálu v 
rozsahu:  

- zdvihadla a pojízdná zdvihadla o                       
nosnosti nad 5 000 kg 

- jeřáby o nosnosti nad 5000 kg  

15.6.1999 Do odvolání 

2. 
Oprávnění ev. č. 
9831/7/03/EZ- 
M,O,R,Z –E1/A 

Institut  technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským 
způsobem v rozsahu: 

- montáž el. zařízení do 35 kV v objektech třídy A 
- oprava el. zařízení do 35 kV v objektech třídy A 
- montáž a oprava hromosvodů v objektech třídy A 
- revise el. zařízení bez omezení napětí včetně 

hromosvodů v objektech třídy A 
- zkoušky el. zařízení 

20.2.2003 Do odvolání 

3. 
Oprávnění ev. č. 

1088/7/04/TZ-M, O, 
R-NA, NB, K3, 4 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži, opravám a rekonstrukcím, 
revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení 
dodavatelským způsobem v rozsahu: 

- montáž, opravy a rekonstrukce, revise a 
zkoušky tlakových nádob stabilních skupiny A, 
B 

- montáž, opravy a rekonstrukce, revise a 
zkoušky parních a kapalinových kotlů 3, 4 třídy 

10.6.2004 Do odvolání 



 

4. Oprávnění ev. č. 
1290 

Obvodní báňský 
úřad Brno 

Oprávnění  
- k projektování zařízení pro hornickou činnost 

v rozsahu podle § 2 zákona ČNR č. 61/1988 
Sb.  pism. 

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a 
lomů, 
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné 
v souvislosti s jejich dobýváním, 
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a 
odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) 
až d), 
- k projektování zařízení pro činnost 

prováděnou hornickým způsobem v rozsahu 
podle § 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.  pism. 

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně 
úpravy a zušlechťování nerostů prováděných 
v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a 
průzkum ložisek nevyhrazených nerostů 
prováděné k tomu účelu, 
b) těžba písků v korytech vodních toků a 
štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a 
zušlechťování těchto surovin prováděných 
v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou 
odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, 
e) zemní práce prováděné za použití strojů a 
výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje 
více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání 
staveb, 

22.3.2004 Do odvolání 

DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ UNEX Servis, s.r.o. 

1. 
Oprávnění ev. č. 
1179/7/04/ZZ – 

O,R,Z – I, II 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k opravám, revizím a zkouškám 
vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu: 

- zdvihadla a pojizdná zdvihadla o nosnosti nad 
5000kg 

- jeřáby o nosnosti nad 5000kg 

22.12.2004 Do odvolání 

2. 
Oprávnění ev. č. 

11150/7/05/EZ – M, 
O, R, Z –E2/B 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu: 

- montáž el. zařízení do 1 000 V v objektech 
třídy A, B 

- oprava el zařízení do 1 000 V v objektech třídy 
A, B 

- montáž a oprava hromosvodů v objektech třídy 
A, B 

- revize el. zařízení do 1 000 V včetně 
hromosvodů v objektech třídy A, B 

- zkoušky el. zařízení 

3.11.2005 Do odvolání 

3. 
Oprávnění ev. č. 
1099/7/04/TZ –R-

NA, NB, K3, 4 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazených 
tlakových zařízení v rozsahu: 

- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky 
provozovaných tlakových nádob stabilních 
skupin A, B 

- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky 
provozovaných parních a horkovzdušných 
kotlů 3, 4 třídy 

25.10.2004 Do odvolání 

4. 
Oprávnění ev. č. 

5893/7/09/PZ – R – 
V, VI, VII 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k provádění revizí a zkoušek vyhrazených 
plynových zařízení v rozsahu: 
- V: zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů. 

- Regulační stanice, médium: zemní plyn 
- VI: zařízení pro rozvod plynů. 

- Domovní a průmyslové plynovody, materiál: 
ocel, měď, PE, médium: plynná paliva kromě 
propanu, butanu a jejich směsí 

23.4.2009 Do odvolání 



 

- NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou 
potřebu, materiál: ocel, PE, médium: zemní 
plyn 

- rozvody technický plynů: médium: bez 
omezení 

- VII: zařízení pro spotřebu plynů spalováním: 
- spotřebiče bez omezení druhu a výkonu, 

médium: plynná paliva kromě propanu , 
butanu a jejich směsí 

5. 
Oprávnění ev. č. 

4847/7/04/PZ – M – 
VI, VII 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených 
plynových zařízení v rozsahu: 
- zařízení pro rozvod plynů. 

- Domovní a průmyslové plynovody, materiál: 
ocel, měď, PE médium: plynná paliva kromě 
propanu, butanu a jejich směsí 

- NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou 
potřebu, materiál: ocel, PE médium: zemní 
plyn 

- rozvody technický plynů: médium: bez 
omezení 

- zařízení pro spotřebu plynů spalováním: 
- spotřebiče bez omezení druhu a výkonu, 

médium: plynná paliva kromě propanu , 
butanu a jejich směsí 

23.12.2004 Do odvolání 

 

DALŠÍ OSVĚDČENÍ 

1. Osvědčení ev. č. 
2031/7/10/R,Z-ZZ-II 

Technická 
inspekce České 

republiky  

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek vyhrazených 
zdvihacích zařízení v rozsahu: 
- II: jeřáby o nosnosti nad 5 000kg. 

- Mostové, podvěsné mostové ovládané ze 
země a portálové 

- Sloupové, věžové a derikové 
- Jeřáby na automobilovém nebo pásovém 

podvozku 
- Jeřáby nakládací 

12.2.2010 12.2.2015 
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