
PRÍLOHA č. 1  Ukazovatele výkonnosti – pokra čovanie 

 

1. Ekonomické ukazovatele 

Nezohľadnenie nákladov na kapitál (ako hlavný nedostatok účtovných 

ukazovateľov) sa snažia napraviť ukazovatele ekonomické. Tie okrem nákladov na 

kapitál berú do úvahy i faktor rizika a časový horizont. 

 

� Čistá sú časná hodnota (Net Present Value, NPV) 

- je považovaná za najvhodnejší ukazovateľ tvorby hodnoty. Vyjadruje prírastok 

majetku v súvislosti s realizáciou daného projektu. V podstate sa jedná o rozdiel 

medzi súčasnou hodnotou voľných peňažných tokov a počiatočných jednorazových 

výdajov. Výpočet však môže byť zložitý, keďže je nutné odhadnúť voľné finančné 

toky na niekoľko budúcich období. Riešením môže byť použitie už vyššie 

spomínaných ukazovateľov (EPS, ROE, ROCE). Aby však nedošlo k skresleniu 

výsledkov, je potrebné pri ich aplikácii dbať na obozretnosť. [2] 

 

� Ekonomická pridaná hodnota (Economic Value Added, E VA)  

- obecne vyjadruje ekonomický (mimoriadny) zisk, ktorý podnik vytvorí po úhrade 

všetkých nákladov (vrátane nákladov na kapitál). EVA vychádza zo základného 

pravidla, podľa ktorého musí podnik vyprodukovať minimálne toľko, koľko činia 

nálady kapitálu z investovaných prostriedkov. Tieto náklady kapitálu alebo 

požadovaná miera výnosnosti sa týkajú nie len vlastného kapitálu, ale aj dlhu. 

Základnými zložkami pre výpočet EVA je čistý prevádzkový zisk (NOPAT), hodnota 

celkového podnikového kapitálu (C) a náklady na celkový kapitál (WACC). Pozitívnej 

hodnoty ukazovateľa bude dosiahnuté, ak NOPAT prevýši požiadavky na kapitál, 

pričom tento rozdiel reprezentuje hodnotu pridanú k bohatstvu akcionárov. Negatívna 

hodnota tohto ukazovateľa naopak predstavuje pokles tohto bohatstva, v dôsledku 

neschopnosti podniku dosiahnuť minimálny výnos požadovaný akcionármi. [2] 

Ukazovateľ EVA je využívaný nie len pre meranie finančnej výkonnosti 

podniku, ale taktiež pre potreby stanovenia hodnoty podniku a pre riešenie otázok 

hmotnej zainteresovanosti managementu v oblasti hodnotového riadenia.  

„Maximalizácia ekonomickej pridanej hodnoty by  mala byť kritériom pri 

rozhodnutiach týkajúcich sa nových investícií, zmien výrobného programu, zásob, 

pohľadávok či výbere dodávateľov alebo distribučných ciest.“ [2, s. 19] 



 

� Cash flow z investícií (Cash flow Return on Investment, CFROI) 

- ukazovateľ je chápaný ako odhad reálnej miery výnosnosti všetkých aktív podniku, 

ktoré môžu byť považované za portfólio projektov. CFROI porovnáva zdanené 

budúce peňažné toky upravené o infláciu, ktoré sú k dispozícii podnikovým 

investorom s inflačne upravenou hotovostnou investíciou brutto, ktorú títo vlastníci 

vložili do podniku. V podstate ide o podobný prístup ako u ukazovateľa EVA s tým 

rozdielom, že sa porovnáva vnútorné výnosové percento s priemernými nákladmi na 

kapitál. Ak je hodnota CFROI väčšia ako hodnota nákladov na kapitál, podnik vytvára 

hodnotu, v opačnom prípade dochádza k jej ničeniu. [2] 

 

2. Tržné ukazovatele výkonnosti 

Na základe ukazovateľov patriacich do tejto skupiny sa výkonnosť hodnotí 

z pohľadu trhu. Medzi najvýznamnejšie tržné ukazovatele patrí tržná pridaná hodnota 

(MVA) a tržný výnos akciového kapitálu (TSR). 

 

� Tržná pridaná hodnota  (Market Value Added, MVA) 

- je rovnako ako ukazovateľ EVA registrovaná ako obchodná značka spoločnosti 

Stern Stewart & Co. Prostredníctvom tohto ukazovateľa sa hodnotí, či sa určitému 

podniku podarilo vytvoriť akcionársku hodnotu. Meria sa rozdiel medzi tržnou 

hodnotou podniku a kapitálom, ktorý bol do tohto podniku investovaný (teda jeho 

účtovnou hodnotou). Ak je celková tržná hodnota väčšia než množstvo 

investovaného kapitálu, podniku sa podarilo vytvoriť akcionársku hodnotu. V prípade, 

kedy je tržná hodnota menšia ako investovaný kapitál, došlo k zničeniu tejto 

hodnoty.[2] 

 

� Tržný výnos akciového kapitálu  (Total Shareholder Return, TSR) 

- ukazovateľ býva chápaný ako tržné meradlo pre vlastníkov. TSR býva vyjadrené 

relatívne a odpovedá súčtu dividendového a kapitálového výnosu, ktorý získavajú 

akcionári pri kúpe akcií. Na základe doporučení burzových inštitúcií je účelné 

rozlišovať ekonomické a tržné indikátory. Ekonomické indikátory merajú výkonnosť 

dosahovanú v minulých rokoch, zatiaľ čo tržné odrážajú predvídanú budúcu tvorbu 

hodnoty. I napriek tomu je však možné tieto dve skupiny  skôr považovať za 

ukazovatele navzájom sa doplňujúce, než vylučujúce. [2] 



PRÍLOHA č. 2  STEP analýza (popis metodiky)  

 

STEP analýza predstavuje komplexný pohľad na prostredie štátu, regiónu, 

kraja či obce, ktoré nie je stabilné a mení sa. V rámci analýzy sa  nemapuje len 

súčasná situácia, ale pozornosť je venovaná najmä otázkam, ako sa toto prostredie 

bude či môže do budúcna vyvíjať, aké zmeny v okolí môžeme predpokladať. Touto 

metódou postupne skúmame ekonomické, technologické, sociálne kultúrne 

a napokon i politicko-právne faktory. 

 
Obrázok 1.1  STEP analýza Zdroj: [19]. 

 

     Ešte pred zahájením analýzy je nutné definovať rozsah analýzy prostredia, 

a to v súvislosti so spádovou oblasťou firmy, ktorou môže byť napr. dopravná 

obslužnosť. Je potrebné zaoberať sa len tými faktormi, ktoré majú alebo môžu mať 

priamy dopad na konkrétnu firmu. Dôležité je taktiež rozlišovať vplyvy, ktoré firmu 

ovplyvňujú priamo, s ktorými sa firma musí stretávať a reagovať na ne, od vplyvov, 

ktoré firmu ovplyvňujú nepriamo. Taktiež je nutné rozlišovať vplyvy, ktoré pôsobia 

krátkodobo, od tých, ktoré ovplyvňujú firmu dlhodobo. [19] 

 

 



PRÍLOHA č. 3  Porterova analýza konkuren čných síl (popis metodiky) 

 

Kľúčovým aspektom prostredia sú tie odvetvia, v ktorých firma súťaží. Úroveň 

v konkurencie v odvetví závisí na piatich základných konkurenčných silách. 

Vzájomné pôsobenie týchto síl určuje potenciál konečného zisku v odvetví, kde sa 

potenciál zisku meria z hľadiska dlhodobej návratnosti investovaného kapitálu. 

Poznanie zdrojov konkurenčného tlaku pomôže odhaliť prednosti i slabiny podniku a 

pobáda k prípadnej zmene pozície v odvetví. Taktiež pomáha objavovať nielen 

miesta prinášajúce najväčší efekt plynúci zo strategických zmien, ale aj dôležité 

odvetvové trendy, znamenajúce či už príležitosť alebo hrozbu. Pochopenie týchto 

zdrojov sa taktiež osvedčuje pri posudzovaní oblastí pre diverzifikáciu. 

„Cieľom konkurenčnej stratégie pre podnikateľský subjekt je nájsť v odvetví 

také postavenie, kedy podnik môže najlepšie čeliť konkurenčným silám, alebo ich 

pôsobenie obrátiť v svoj prospech.“ [12, str. 3-4] 

Medzi päť konkurenčných síl zaraďujeme: novo vstupujúce firmy, 

nebezpečenstvo substitučných výrobkov, vyjednávaciu silu odberateľov, vyjednávací 

vplyv dodávateľov a súperenie stávajúcich konkurentov. 

 

� Ohrozenie zo strany novo vstupujúcich firiem 

Vstup novej firmy znamená pre dané odvetvie prínos novej kapacity, snahu 

o získanie podielu na trhu a vo väčšine prípadov i značné zdroje. Hrozba vstupu 

nových firiem do odvetvia závisí na existujúcich prekážkach vstupu a na reakcii 

stávajúcich účastníkov, ktorú môže firma očakávať. Ak sú prekážky vysoké, alebo 

reakcia stávajúcich účastníkov ostrá, hrozba nových vstupov je malá.  

 „Existuje šesť hlavných prekážok vstupu, ktorými sú: úspory z rozsahu, 

diferenciácia produktu, kapitálová náročnosť, prechodové náklady, prístup 

k distribučným kanálom a nákladové zvýhodnenie nezávislé na rozsahu.“ [12, str. 7] 

 

� Intenzita súperenia medzi stávajúcimi konkurentmi 

Stávajúci konkurenti sa obratným manévrovaním snažia dosiahnuť výhodného 

postavenia, a to prostredníctvom cenovej konkurencie, reklamnej kampane, 

zlepšením servisu zákazníkom a pod. K súpereniu dochádza, ak jeden alebo viacej 

konkurentov buď pociťujú tlak, alebo vidia príležitosti k zlepšeniu svojej pozície. 

Konkurenčné kroky jednej firmy majú väčšinou viditeľný efekt na súperiacich 



partnerov a môžu vyvolať odvetu alebo snahu o kompenzáciu. Firmy sú teda na sebe 

vzájomne závislé. Intenzívne súperenie je dôsledkom rady vzájomne prepojených 

faktorov, ktorými sú: početní alebo vyrovnaní konkurenti, pomalý rast odvetvia, 

vysoké fixné alebo skladovacie náklady, nedostatočná diferenciácia alebo 

prechodové náklady, rozšírenie kapacity vo veľkých prírastkoch, rôznorodosť 

konkurentov, vysoké strategické zámery a vysoké prekážky vstupu. 

 

� Tlak zo strany náhradných výrobkov – substitútov 

Všetky firmy v odvetví v širšom zmysle súťažia s odvetviami, ktorá vyrábajú 

substitúty. Tie limitujú potenciálne výnosy v odvetví tým, že určujú cenové stropy, 

ktoré si môžu firmy v odvetví účtovať so ziskom. Je nutné si všímať najmä tie 

substitučné produkty, ktorým ich zlepšujúca sa cenová pozícia umožňuje priblížiť sa 

produkcii odvetvia, prípadne sú vyrábané vysoko ziskovými odvetviami. Pri 

identifikovaní substitútov vlastne vyhľadávame produkty, ktoré môžu splniť rovnakú 

funkciu ako produkt daného odvetvia. Čeliť substitútom sa dá využitím tzv. 

kolektívnej akcie odvetvia, kedy intenzívna a vytrvalá reklama všetkých podnikateľov 

môže celkom dobre viesť k posilneniu pozície daného odvetvia. 

Dôležité je rozhodnúť sa, či strategicky usilovať o úplné vytlačenie substitútu, 

alebo vyvinúť stratégiu, ktorá s nim bude počítať ako s nevyhnutnou  kľúčovou  silou. 

 

� Vyjednávací vplyv odberateľov     

Odberatelia (kupujúci) predstavujú skupinu zákazníkov - ľudí alebo firiem, ktorí 

kupujú produkt od firiem z analyzovaného odvetvia. V niektorých odvetviach je 

situácia taká, že firmy (predajcovia) v odvetví sú silné. Odvetvie, v ktorom sú 

odberatelia silní, je pre potenciálnu konkurenciu, ktorá má záujem o vstup do tohto 

odvetvia, menej atraktívne. Sila odberateľov nesie v sebe pre firmy v odvetví riziko.  

Vysoká kúpna sila odberateľov môže tlačiť na výrobcov, aby znížili ceny. Skupina 

odberateľov je silná, ak platia nasledujúce okolnosti: 

• je koncentrovaná alebo nakupuje veľké množstvo v relácii k dodávateľovmu 

celkovému objemu predaja, 

• produkty, ktoré nakupuje v danom odvetví, predstavujú významnú časť 

odberateľových nákladov alebo nákupov, 

• produkty, ktoré nakupuje v odvetví, sú štandardné alebo nediferencované, 

• ak jej nehrozia veľké prechodové náklady, 



• ak docieľuje nízkeho zisku, 

• odberatelia vytvárajú značnú hrozbu spätnej integrácie 

• produkt odvetvia nie je dôležitý z hľadiska kvality odberateľovej produkcie 

alebo jeho služieb, 

• odberateľ je plne informovaný o dopyte, skutočných tržných cenách atd. 

 

� Vyjednávací vplyv dodávateľov 

Dodávatelia môžu uplatniť prevahu pri vyjednávaní nad ostatnými účastníkmi 

odvetvia hrozbou, že zvýšia ceny alebo znížia kvalitu nakupovaných statkov 

a služieb. Podmienky, ktoré posilňujú postavenie dodávateľov, sú podobné ako 

u silných skupín odberateľov: 

• ponuka je ovládaná malým počtom spoločností a je koncentrovanejšia než 

odvetvie, ktoré mu dodáva, 

• nemusí čeliť iným substitučným produktom pri dodávkach danému odvetviu, 

• odvetvie nie je dôležitým zákazníkom dodávateľskej skupiny, 

• dodávateľov produkt je dôležitým vstupom pre odberateľovo podnikanie, 

• skupina dodávateľov má diferencovanú produkciu alebo vytvorila prechodové 

náklady. [12 str. 7 - 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 4  STEP analýza 

 

Najpoužívanejšou metódou pre analýzu makroprostredia je tzv. STEP analýza. 

Táto analýza rozdeľuje jeho vplyvy do štyroch základných skupín: ekonomické, 

spoločenské, technologické a politicko – právne.  

 

Sociálne faktory 

Spoločnosť VS – Invest a. s., prevádzkuje svoju stavebnú produkciu prevažne 

na území Ostravy a okolia. Najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú stavebnú 

produkciu je mobilita obyvateľstva a jeho prístup k práci, miera vzdelania, vekové 

zloženie a životný štýl. 

 

� Mobilita a životný štýl obyvateľstva 

V poslednom desaťročí bol zaznamenaný trend sťahovania obyvateľov 

z väčších miest na vidiek. Avšak ľudia na vidieku nepracujú, ale dochádzajú za 

prácou do väčších miest, kde je menšia miera nezamestnanosti a teda väčšia šanca 

získať odpovedajúcu prácu. Medzi mladými ľuďmi je malá väzba na región, po 

zakončení štúdia ostávajú vo väčšom meste – nemajú motiváciu sa vracať, či už 

z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí, nízkej platovej úrovni alebo nemožnosti 

bývania. 

Oblasť Ostravska sa stala v krátkom úseku dejín strediskom nebývalého 

priemyselného rozmachu, ktorý súvisí s nastolením moderného spôsobu života. 

Dnes je Ostravsko oblasťou s negatívnym migračným saldom a intenzívne si hľadá 

cestu k možnostiam rozvoja, ktorý ponúka post – industriálna ekonomika. Intenzívna 

mobilita obyvateľstva neovplyvnila len dynamický rozvoj regiónu a jeho zaľudnenia, 

ale taktiež dlhodobo zmenila demografický charakter tunajšej populácie. Tým, že do 

oblasti migrovali predovšetkým mladí ľudia v produktívnom veku, došlo k výraznému 

omladeniu populácie na tomto území. V dlhodobom vývoji mal tento proces taktiež 

vplyv na národnostnú štruktúru, zvýšenie pôrodnosti a manželstiev. 

 

� Vzdelanie 

Základnou podmienkou rozvoja stavebníctva a jeho konkurencieschopnosti je 

dostatok kvalifikovaných zamestnancov. Problém výkonovej a kvalitatívnej kapacity 

stavebníctva je závislý nie len na celkovom množstve pracovníkov, ale i na ich 



profesnej štruktúre a motivácii. Stavebníctvo trpí výrazným nedostatkom kvalitných 

remeselníkov, čo je spôsobené všeobecným poklesom záujmu o učňovské obory. 

Vzhľadom k meniacim sa preferenciám nových generácií, ktoré prichádzajú na trh 

práce, bude len veľmi ťažké tento trend zmeniť. Čiastočne sa tento pokles síce darí 

tlmiť vďaka zahraničnej zamestnanosti, ale podľa očakávaní by počet pracovníkov 

v sektore stavebníctva mal v budúcnosti ďalej klesať. 

V súčasnosti existuje v Českej republike 152 učilíšť, ktoré vyučujú stavebné 

obory. Sieť učilíšť a ich teritoriálne rozmiestnenie je dostatočné. Celkový počet 

záujemcov o štúdiu učňovských oborov je avšak natoľko nízky, že kapacity učilíšť nie 

sú väčšinou využité, dochádza ku spojovaniu tried žiakov rozdielnych odborností a 

niektoré študijné obory nie sú v bežnom roku otvorené vôbec. V posledných rokoch 

sa pripravuje na povolania v stavebníctve vo všetkých ročníkoch cca 12 000 – 

13 000 žiakov ročne, tj. o viac než polovicu menej ako pred dvanástimi rokmi. 

V stavebníctve ročne odchádza cez 10 000 pracovníkov mimo odvetvie z titulu 

zdravotného stavu a odchodu do dôchodku. Na ich miesto môže z učilíšť prísť ročne 

len cca 3 000 – 4 000 vyučených. Podľa dostupných informácií chýba v stavebníctve 

cca 5 000 pracovníkov rôznych odborných profesií nutných pre plynulú stavebnú 

výstavbu. [28] 

V Ostrave a okolí pôsobia nasledujúce učilištia: Stredná škola stavebná 

a drevospracujúca (Ostrava-Zábřeh), Stredné odborné učilište stavebné (Opava), 

Stredná škola elektrostavebná a drevospracujúca (Frýdek-Místek), ktoré poskytujú 

štúdiom v problémových profesiách ako je murár, tesár, zámočník, atd. 

Problémom prevádzky škôl je i financovanie, a to ako jednak metodicky 

i objemovo. Neostávajú prostriedky na opatrenia, ktoré je nutné zamerať 

predovšetkým na technické zariadenie odborných učební. Z hľadiska dlhodobej 

perspektívy a efektívneho riešenie a problematiky kvalifikovaných pracovných síl je 

pre české stavebníctvo nutné vrátiť sa späť k možnostiam vzdelávania vlastného 

dorastu, k motivácii mládeže i rodičov pri voľbe povolania. 

Jednou z fakúlt Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity, ktorá sa 

nachádza v meste Ostrava, je Stavebná fakulta. Tá v rámci svojho portfólia 

bakalárskeho štúdia ponúka nasledujúce študijné obory:  Architektúra a staviteľstvo, 

Mestské staviteľstvo a inžinierstvo, Správa majetku a prevádzka budov, Stavebné 

hmoty a diagnostika stavieb, Geotechnika, Dopravné stavby, Dopravné inžinierstvo, 

Prostredie stavieb, Príprava a realizácia stavieb. [24] 



� Vekové zloženie 

Zamestnanci v stavebníctve postupne starnú. Je to spôsobené najmä 

nezáujmom stavebnícke remeslo a náročnosťou práce. Z Tabuľky č. 4.1 môžeme 

vidieť, že najviac zamestnancov v stavebníctve je v rozmedzí veku od 25 – 65 rokov, 

pričom najväčšiu vekovú skupinu predstavuje rozmedzie 35 – 44 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 4.1 Vekové zloženie zamestnancov v stavebníctve. Zdroj:  vlastné spracovanie podľa podkladov ČSÚ. 

 

Technicko – technologické faktory  

Stavebná technika významným spôsobom ovplyvňuje produktivitu práce, 

ekonomiku výroby a konkurencieschopnosť podniku. Obnova techniky sa dnes často 

prelína so zavádzaním nových, modernejších technologických postupov, nových 

strojov a technológií do výroby. Vývoj techniky pre oblasť stavebníctva je pomerne 

rýchly. Prichádzajú nové spoľahlivejšie stroje a mechanické prostriedky, ktoré plnia 

požiadavky kladené na ekológiu a vykazujú nižšie prevádzkové náklady vďaka 

vyššiemu výkonu. V Českej republike sa pravidelne uskutočňujú veľtrhy s účasťou 

českých i zahraničných odborníkov, kde sa najnovšie modely predstavujú. Taktiež tu 

pôsobia rôzne organizácie a zväzy, ktoré sa venujú vedecko – výskumnej a vývojovej 

činnosti v oblasti stavebnej techniky, technológie a materiálov. 

Z tabuľky č. 4.2  je vidieť, že celkové výdaje  zo štátneho rozpočtu na vedu 

a výskum, majú vo väčšine rokov stúpajúcu tendenciu. V roku 2009 predstavovali 

sumu 55 350 mil. Kč, pričom na stavebníctvo smerovalo necelých 6,8 % výdajov (376 

mil. Kč). [20]  

mil. Kč/rok 2005 2006 2007 2008 2009

Výdaje celkom 42 198 49 900 54 284 54 108 55 350

Stavebníctvo 383 349 340 343 376

Výdaje zo štátneho rozpočtu ČR na vedu a výskum 

 
Tabuľka 4.2 Výdaje na vedu a výskum z rozpočtu ČR. Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ČSÚ.  

Muži (tis.) Ženy (tis.) Celkom (tis.) Celkom (%)

19 2,4 21,4 11,5

27,9 4,1 32 17,2

31,7 4,6 36,1 19,5

29,5 4,5 34 18,3

24,1 5,5 29,6 16

15,4 3,5 18,9 10,2

12,3 1,3 13,6 7,3

65 viac rokov

nezistený vek

Veková skupina

do 24 rokov

25 - 34 rokov

35 - 44 rokov

45 - 54 rokov

55 - 64 rokov



V roku 2008 schválilo zastupiteľstvo mesta Ostravy projekt s názvom 

Integrovaný plán rozvoja mesta Ostrava – magnet regiónu (IPRM). Medzi špecifické 

ciele tohto projektu patrí: rozšírenie a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry, zmena 

vzdelanostnej štruktúry obyvateľov vrátane podpory výskumu a inovácií, zlepšenie 

kvality životného prostredia a zvýšenie a rozšírenie kvality občianskej vybavenosti 

a rozvoj cestovného ruchu. Prostredníctvom tohto plánu chce mesto riešiť zónu ako 

územie s vysokým potenciálnym rastom, konkrétne sa jedná o centrum mesta a jeho 

okolia, ktoré by sa malo stať dôstojným a príťažlivým centrom tretieho najväčšieho 

mesta v ČR. [31]  

Na území Ostravy existuje pre inestorov i niekoľko veľmi zaujímavých 

príležitostí pre ich aktivity na pozemkoch „brownfields“. Orientačný odhad celkovej 

rozlohy územia dotknutého bývalou priemyslovou činnosťou, predstavuje asi 15 %. 

Dve hlavné oblasti, Karolina a Dolná oblasť Vítkovic, sú pozostatkom zlatej éry 

Ostravy ako významného centra priemyslu. Tretia oblasť územia Ostrava-Hrušov, nie 

je typickou lokalitou brownfields, má skôr charakter „sociálneho brownfields“. 

Vedenie mesta Ostrava si plne uvedomuje, že v jeho priemyselnej minulosti leží 

zároveň kľúč k budúcnosti, teda je pre neho transformácia týchto oblastí prioritou. 

Mesto je zatiaľ len v pozícii iniciátora a koordinátora projektov, pretože nie je jediný 

vlastníkom žiadneho územia brownfields. Je však plne pripravené akokoľvek pomôcť 

pri koordinácii verejných i súkromných projektov a spolupracovať s expertmi 

z domova i zahraničia. [31] 

Účinný nástroj rozvoja podnikania a zamestnanosti v oblasti vyspelých 

technológií predstavujú vedecko – technologické parky. Množstvo úspešných 

zahraničných projektov sa stalo inšpiráciou a na území mesta Ostrava vznikol                      

Vedecko – technologický park Ostrava, a. s. Poslaním spoločnosti je vybudovať 

a prevádzkovať vedecko – technologický park, ktorý poskytne priestor pre komerčne 

orientovaný vedecký a technický výskum, priemyslové osvojovanie výsledkov 

výskumu, inovácie výrobkov a rozvoj podnikania. Jej úlohou je taktiež vyššie 

uvedené konkrétne výstupy maximalizovať a všestranne podporovať podniky či 

jednotlivcov v oblasti výskumu a vývoja. Hlavným cieľom je vybudovať v rámci 

regiónu, v kooperácii s univerzitami a vedecko–výskumnými inštitúciami vrcholové 

pracovisko slúžiace ku koordinácii vedeckého a technologického výskumu a transferu 

pokročilých technológií. Súčasne potom využiť vedecko – technologický park ako 

prostriedok komercializácie výsledkov vedeckého výskumu na univerzitách. 



V roku 2005 začala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

budovať významnú inovačnú a výskumno-vývojovú infraštruktúru prostredníctvom 

zriadeného Centra pokročilých inovačných technológií („CPIT“). CPIT pripravilo 

úspešné projekty do štrukturálnych fondov EU na výstavbu budovy a rozjazd aktivít 

Podnikateľského inkubátoru VŠB-TU Ostrava („PI“) a regionálneho centra transferu 

technológií („RCTT“). PI a RC svojou činnosťou rozširujú výskumné a vývojové 

aktivity VŠB-TUO smerom k podpore a realizácii inovácií podnikateľským spôsobom. 

PI je prostredie určené pre inovatívnu spoločnosť a projekty, ktoré majú pre prijatie 

do PI a za predbežne stanovených podmienok možnosť využívať zvýhodnené 

nájomné a služby z ponuky PI. Cieľom PI a RCTT je vybudovať komplexnú 

infraštruktúru pre podporu inovatívneho podnikania v regióne Moravskoslezsko a stať 

sa predným poskytovateľom podpory začínajúcim inovatívnym firmám v rámci Českej 

republiky. 

V Moravskoslezskom kraji sú najvýznamnejšie priemyselné sektory 

organizované v klastroch, čo dáva kraju nový profil a výrazne zjednodušuje prístup 

investorov k jednotlivým subdodávateľom. Región je v tomto ohľade lídrom medzi 

krajmi v Českej republike. Jedným z klastrov pôsobiach na území 

Moravskoslezského kraja je i Stavební klastr (v roku 2010 premenovaný na 

Knowledge management cluster, o. s.). Kláster je zameraný na oblasť rozvoja 

informačných a komunikačných technológií a transferu znalostí o podnikaní prevažne 

v malých podnikoch, na území Moravskosliezskeho a Zlínskeho kraja. Združuje 

dodávateľov a odberateľov v oblasti stavebníctva, vrátane Vysokých škôl 

a výskumných centier. [25] 

  

Ekonomické faktory  

� Zamestnanosť a mzda v stavebníctve 

Dôležitým ekonomickým faktorom, ktorý vplýva na vývoj podniku VS – Invest, 

a. s. je počet ľudí pracujúcich v stavebníctve a ich priemerná nominálna mzda. 

V roku 2010 sa priemerný evidenčný počet zamestnancov pracujúcich v stavebných 

podnikoch medziročne znížil o 5,54 % a činil 249 570 osôb. Z nižšie uvedeného grafu 

vyplýva, že v rokoch 2001-2010 má zamestnanosť v stavebníctve prevažne 

klesajúcu tendenciu. Je to spôsobené najmä tým, že tento obor sa charakterom 

práce, použitými technológiami, meniacimi sa podmienkami miesta a druhu stavieb 

výrazne odlišuje od iných výrobných odvetví. V celej rade aspektov nie je 



porovnateľné so žiadnou inou priemyselnou činnosťou, stále značne závisí na 

odbornej a náročnej manuálnej práci. Ďalšími dôvodom je aj meniaca sa štruktúra 

hospodárstva (na dôležitosti naberá terciárny sektor) a samozrejme globálna 

finančná kríza, ktorá najviac pôsobila v roku 2009 a v súčasnosti stále doznieva. [20] 

 
Graf 4.1 Priemerný evidovaný počet zamestnancov v stavebníctve. Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov ČSÚ] 

 

Ako zobrazuje Tabuľka 4.3,  priemerná hrubá mzda v stavebníctve má 

každoročne stúpajúcu tendenciu. Konkrétne v roku 2010 dosiahla priemerná hrubá 

mesačná mzda (na fyzické osoby) v stavebných podnikoch výšku 21 905 Kč 

a medziročne vzrástla o 2,63 %. [20] 

Kč/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Priemerná hrubá 
mesa čná mzda

16 090 16 624 17 671 18 847 20 706 21 343 21 905

Priemerná hrubá mesačná mzda na fyzické osoby v stavebníctve

 
Tabuľka 4.3 Priemerná mesačná mzda v stavebníctve. Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov ČSÚ] 

 

� HDP 

Ako je možné vidieť v Tabuľke 4.4, výstup českej ekonomiky z krízy začal     

v 3. štvrťroku 2009, v ktorom HDP oproti predchádzajúcemu štvrťroku reálne 

vzrástol. K medziročnému rastu avšak došlo prvý krát až v 1. štvrťroku 2010       

(+1,1 %). V ďalších dvoch štvrťrokoch HDP zrýchľoval, ale tento trend už 

v poslednom štvrťroku nepokračoval (+2,6 %). Súhrne za celý rok 2010 sa HDP 

reálne v očistení o sezónne a kalendárne vplyvy zvýšil medziročne o 2,2 % proti 

poklesu o 4 % v krízovom roku 2010. Na strane výdajov ovplyvnila tento rast tvorba 

kapitálu, ktorá stúpla o 4,2 % predovšetkým v prírastkoch zásob, pričom investície 



boli medziročné o 4,6 % nižšie. Silnú dynamiku zaznamenal export a import tovarov 

a služieb (zhodne o +17,6 %). Výdaje na konečnú spotrebu sa zvýšili o 0,4 %. [20] 

obdobie/zmena 1. štvr ťrok 2. štvr ťrok 3. štvr ťrok 4. štvr ťrok

rok 2009  (% y/y) -4 -4,9 -4,4 -3,2

rok 2010  (% y/y) 1,2 2,3 2,8 2,6

Medziročný vývoj HDP v porovnaní za jednotlivé štvrťroky 

 
Tabuľka 4.4 Štvrťročný vývoj HDP v rokoch 2009 a 2010. Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov ČSÚ 

A ako vplýva stavebníctvo na HDP? Stavebná produkcia zahŕňa budovy 

a infraštruktúru (napríklad diaľnice). Stavebné práce stimulujú HDP a vytvárajú 

základ pre možný budúci ekonomický rast. Nové továrne, diaľnice, letiská a podobne 

sa totiž po svojom dokončení stanú zdrojom ďalšieho rastu produkcie a blahobytu. 

Stavebníctvo je preto významným indikátorom celkového stavu hospodárstva a jeho 

ďalšieho vývoja. Príspevok odvetvia  k tvorbe HDP ročne predstavuje cca 6 – 9 %. 

[20]  

 

� Inflácia 

Ďalším ekonomickým ukazovateľom, ktorý vplýva na stavebníctvo je inflácia. 

V roku 2010 ceny stavebných prác (podľa odhadov ČSÚ) klesli medziročne 

v priemere o 0,2 % (v roku 2009 vzrástli o 1,2 %). Ide o prvý medziročný pokles za 

dobu sledovania. Táto situácia bola spôsobená najmä tým, že investori kvôli kríze 

tlačili na pokles cien a preto museli stavebné podniky ceny svojich stavebných prác 

znížiť, inak by neuspeli pri získavaní zákaziek. Avšak ceny materiálov a výrobkov 

spotrebovaných v stavebníctve pokračovali vo svojom medziročnom náraste, pričom 

boli vyššie o 0,6 % ( v roku 2009 pokles o 4,1 %). [20] 

 

� Vývoj českej koruny voči euru    

Vývoj koruny nebol v posledných rokoch jednoznačný. S príchodom 

hospodárskej krízy silná mena nemala v stredoeurópskom regióne miesto. Vo 

februári 2009 sa česká koruna blížila k 30 CZK/EUR. Potom nastal dlhodobý 

posilňujúci trend, ktorý však nebol úplne priamočiary. Naopak od konca septembra 

2010 česká koruna oslabovala. Negatívny trend vyvrcholil v decembri 2010, kedy sa 

česká koruna priblížila priemernému kurzu za celý uplynulý rok 25,30 CZK/EUR. Na 

počiatku roku 2011 však koruna nielen zmazala trojmesačné oslabovanie, ale 

zažívala jedno z najúspešnejších období v histórii. Oproti očakávanému oslabeniu 



v tomto období rástla a porážala všetkých svetových konkurentov a stala sa jednou 

z najviac posilňujúcich mien sveta. Súčasná situácia je však oveľa špecifickejšia. 

Doposiaľ sa vždy dal rast koruny uspokojivo vysvetliť, či už rýchlym rastom 

ekonomiky či záujmom zahraničných investorov. Koruna sa v januári 2011 dostala na 

24,27 CZK/EUR, čo znamenalo najnižšiu hladinu od novembra 2008. Od počiatku 

roka už k spoločnej európskej mene posilnila o 2,5 % a ešte o niečo vyššie zisky 

dosahuje voči  americkému doláru. Dôvody posilňovania českej koruny ležia skôr za 

českými hranicami. Koruna je vo vleku hlavného svetového menového páru eura 

k americkému doláru. Ak oslabuje americký dolár voči euru, posilňuje koruna nie len 

k doláru, ale taktiež k euru (a naopak). Z dlhodobého pohľadu stále platí, že sa česká 

ekonomika s krízou vysporiadala relatívne úspešne. Pokles HDP bol citeľný, ale 

stabilný bankový sektor a nízka úroveň zadlženia českého štátu i jeho obyvateľstva 

významne znížila rizikovosť a investori sa vrátili. Silná koruna na je však faktom, 

s ktorým sa česká ekonomika musí vyrovnať. Klasická matematika, kedy 

posilňovanie kurzu koruny zlacňuje dovoz, bude platiť i naďalej. Avšak je 

pravdepodobné, že rastúca globálna inflácia sa postaví akémukoľvek znižovaniu cien 

dovážaného tovaru či služieb. [33] 

   

Politicko – právne faktory 

Právnická osoba, ktorá má sídlo podnikania na území ČR sa musí riadiť 

príslušnou legislatívou. Každý podnikateľ sa musí podriadiť svoje podnikanie 

Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Zákonníkom práce, Zákonom 

o daniach z príjmu, Zákonom o DPH, prípadne ďalšími zákonmi s ohľadom na 

charakter svojej podnikateľskej činnosti (napr. pre odvetvie stavebníctva - Stavebný 

zákon).  

 

� Daňová politika 

Priamy vplyv na hospodárenie podnikov majú zmeny v daňových zákonoch, 

ktoré výrazne ovplyvňujú chovanie firiem. Napríklad zrušenie reinvestičného odpočtu 

v roku 2004 viedlo ku zvýšeniu záujmu o nákup majetku v decembri roku 2004. 

Taktiež ohlasovaná zmena odpisovej sadzby a dĺžka doby odpisovania sa priamo 

prejavuje na chovaní zákazníka. Do značnej miery mala na dopyt po leasingu 

v minulom roku vplyv i zmena daňového zákona, ktorá vstúpila v platnosť               



k 1. 1. 2008. Zásadným spôsobom sa vďaka tejto reforme zmenila daňová 

uznateľnosť leasingových splátok. 

 

� DPH 

Vláda ČR sa v mesiaci marec 2011 dohodla, že sa od roku 2012 zvýši spodná 

sadzba dane z pridanej hodnoty z 10 na 15 %, pričom v roku 2013 sa obe sadzby 

zjednotí na 17,5 %.  Plánované zvýšenie spodnej sadzby dane ukrojí z reálnych 

príjmov domácností v priemere 247,- Kč mesačne. V roku 213 sa ich výdaje kvôli 

zjednoteniu sadzieb DPH zvýšia priemerne o 410,- Kč. Vláda zdôvodňuje zmenu 

nutnosťou financovať plánovanú dôchodkovú reformu. [30] 

 

� Vstup ČR do EU 

Stavebníctvo dosiahlo v prvom roku po vstupe ČR do EU mimoriadne dobrých 

výsledkov – stavebná produkcia vzrástla o 9,7 %. Zdrojom rastu bola zvýšená 

investičná aktivita ovplyvnená hospodárskou politikou štátu (rozsahom štátnych 

zákaziek najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry) a rozvojom bytovej výstavby. So 

vstupom do EU úzko súvisí príliv priamych zahraničných investícií a realizácia 

projektov zahraničných investorov (napr. výstavba priemyselných, obchodných 

a ďalších objektov). [20] 

Vstup ČR do Európskej únie však vytvára pre české stavebníctvo oveľa 

náročnejšie podmienky pri osvojovaní si všetkých pravidiel európskeho stavebného 

trhu a výsledky tohto odvetvia musia byť dosahované v podmienkach rastúcej 

konkurencie na európskom stavebnom trhu.      

Vstupom do Európskej únie sa taktiež otvorila príležitosť čerpania dotácií 

z Európskeho fondu. Pre oblasť stavebníctva je to najmä štrukturálny fond Operačný 

program Podnikanie a inovácie („OPPI“) pre časové obdobie 2007 – 2013. Tento 

program je zameraný na: zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru priemyslu 

a podnikania, udržanie príťažlivosti ČR a jej regiónov a miest pre investorov, podporu 

inovácií, urýchlené zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do výrobnej sféry (a to 

najmä stimuláciou dopytu po výsledkoch výskumu a vývoja), na komercializáciu 

výsledkov výskumu a vývoja, na podporu podnikateľského ducha a rast 

hospodárstva založeného na znalostiach pomocou kapacít pre zavádzanie nových 

technológií a inovovaných výrobkov, vrátane nových informačných a komunikačných 

technológií. [26] 



Zhrnutie STEP analýzy 

Na stavebný podnik VS – Invest, a. s. pôsobí mnoho vplyvov z jeho 

makrookolia. Zo sociálnych faktorov  je to najmä mobilita obyvateľstva, jeho prístup 

k práci, miera vzdelania, vekové zloženie a životný štýl. Z hľadiska mobility 

a životného štýlu obyvateľstva môžeme zaznamenať priaznivý vývoj pre sledovaný 

podnik. I napriek tomu, že je trend v sťahovaní na vidiek, za prácou však väčšina 

obyvateľstva dochádza do väčších miest. Súčasne sa však zmenšuje počet 

kvalifikovaných pracovníkov v oblasti stavebníctva, najmä kvôli náročnosti práce 

v tomto obore. Väčšina stávajúcich pracovníkov v stavebníctve je vo vyššom veku. 

V Ostrave a jej okolí pôsobia nasledujúce stredné školy a učilištia: Stredná škola 

stavebná a drevospracujúca (Ostrava-Zábřeh), Stredné odborné učilište stavebné 

(Opava), Stredná škola elektrostavebná a drevospracujúca (Frýdek-Místek), ktoré 

poskytujú štúdiom v problémových profesiách ako je murár, tesár, zámočník. 

V Ostrave pôsobí VŠB –TUO, ktorá v rámci svojho portfólia ponúka i štúdium na 

Stavebnej fakulte.  

 

Taktiež technologické faktory  a prístup štátu k otázke vedy a výskumu 

ovplyvňuje podnik VS – Invest a. s. Nové technológie a zdokonaľovanie stavebnej 

techniky redukujú nutnosť manuálnej práce, zvyšujú produktivitu a zlepšujú 

ekonomiku výroby. Veľký vplyv v tejto oblasti má aj stupeň rozvoja infraštruktúry, 

ktorá je v meste Ostrava na dobrej úrovni a v budúcnosti očakáva ďalší pokrok. 

Pozitívny vplyv v tejto oblasti má najmä existencia organizácií, ktoré sa zaoberajú 

vedou a výskumom (VTPO, a. s., CPIT VŠB – TUO) a existencia Stavebného klastru. 

 

Z ekonomických faktorov  vplýva na VS – Invest, a. s. zamestnanosť v obore 

vrátane vývoja mzdových podmienok. Zo STEP analýzy vyplýva,  že počet 

zamestnancov v stavebníctve má už dlhšie obdobie klesajúcu tendenciu. Je to 

spôsobené najmä poklesom atraktivity tohto odvetvia. Naopak dlhodobo stúpajúcu 

tendenciu má vývoj priemernej mzdy v tomto odvetví. Taktiež inflácia pôsobí na 

výšku cien stavebných materiálov a služieb. Keďže pod jej vplyvom ceny týchto 

komodít stúpajú, mala by stúpať i hodnota samotných stavieb a stavebných prác. 

Avšak z dôvodu súčasnej ekonomickej situácie a veľkého vyjednávajúceho vplyvu 

investorov, ceny stavebných diel naopak poklesli. To znamená, že i napriek nárastu 



cien stavebných materiálov, museli stavebné podniky kvôli úspešnosti 

v hospodárskych súťažiach ceny svojich prác znížiť. 

 

VS – Invest, a. s. ako stavebný podnik musí podriadiť svoje podnikanie 

politicko - právnej legislatíve,  t.j. zákonom a normám platným na území Českej 

republiky. Táto legislatíva bola vstupom do Európskej únie upravená vzhľadom na 

podmienky európskeho trhu. Vstupom do Európskej únie sa podnikanie 

v stavebníctve stalo náročnejším a zvýšil sa tlak na ekologizáciu výstavby. Vznikla 

však možnosť čerpania dotácií zo štrukturálnych fondov EU. V rámci tejto oblasti má 

značný vplyv  i daňová  politika  a  výška  daňových  sadzieb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 5 Porterova analýza konkuren čných síl 

 

Pre analýzu mezzoprostredia podniku je vhodné použiť Porterovu analýzu 

piatich konkurenčných síl. Spoločné pôsobenie týchto faktorov totiž rozhoduje o 

schopnosti podniku obstáť v danom odvetví. 

 

� Zákazníci  

Stavebný trh sa značne líši od trhu klasických komerčných produktov. Zatiaľ čo 

komerčný produkt je v podstate vyrábaný pre anonymného zákazníka, drvivá väčšina 

stavebných zákaziek je vyrábaná pre zákazníka konkrétneho, ktorého požiadavky, 

vlastnosti a preferencie sú presne známe. Tento zákazník je prítomný pri zrode 

stavebného diela už od samého začiatku, od prvého zámeru a štúdií projektu, 

stavebnému povoleniu až po vlastnú realizáciu a kolaudáciu. Zákazník, spolupráca 

s ním a jeho požiadavky na výrobok (stavebné dielo) hrajú v stavebníctve 

významnejšiu rolu ako v odvetviach s klasickými produktmi. Finančná náročnosť 

stavebného diela je vysoká a zákazník ho „kupuje“ len raz alebo niekoľkokrát za 

život. Zdrojom zákaziek spoločnosti VS – Invest, a. s., sú súkromné, verejné i štátne 

zákazky.  

Súkromné zákazky zadávajú fyzické i právnické osoby, ktoré chcú realizovať 

výstavbu pre vlastné potreby, alebo pre potreby svojho podnikania. Medzi tieto 

zákazky radíme napríklad výstavbu rodinných domov, skladovacích a výrobných 

objektov, penziónov a podobne. 

Verejné zákazky sa realizujú na základe verejne vypísanej súťaže, do ktorej sa 

môže prihlásiť niekoľko stavebných firiem. Na základe ich zhodnotenia si investor 

vyberie tú najvhodnejšiu. Zaraďujeme tu výstavbu stavebných hál, výrobných 

a priemyselných objektov, nákupných stredísk. Firma VS – Invest, a. s., realizovala 

doposiaľ verejné zákazky pre: ArcelorMittal Ostrava a. s., Vítkovice Revmont a. s.,    

Semperflex-Optimit s. r. o., Lichtgitter CZ s. r. o., Lidl Česká republika v. o. s., 

Arcimpex s. r.o., Zinkovna Ostrava a. s.,  Osram Česká republika s. r. o., Befra 

Electronic, s. r. o. 

Štátne zákazky sa taktiež ako zákazky verejné vyhlasujú prostredníctvom 

hospodárskej súťaže, ich zadávateľom je však samotný štát, prípadne príslušný 

magistrát mesta či Krajský úrad. Väčšinou ide o výstavbu alebo rekonštrukciu 

bytových domov. 



Medzi hlavnú prioritu zákazníkov, pri rozhodovaní o výbere dodávateľa, patrí 

v súčasnej dobe najmä nízka cena. Zákazníci v čase hospodárskej krízy výrazne 

tlačia na jej znižovanie a vo väčšine hospodárskej súťaži vyhráva ten, kto ponúkne 

najnižšiu cenu. Táto situácia je nepriaznivá najmä pre malé a stredné podniky, ktoré 

vyrábajú s väčšími nákladmi a nedosahujú úspor z rozsahu. Zákazníci ďalej dbajú na  

kvalitu prevedených prác, dodržanie projektovej dokumentácie, dodržanie zmluvných 

termínov (prípadne možnosť skrátenia týchto termínov), možné úspory. 

Často sa vyskytujúcim problémom v oblasti zákazníkov, je ich zhoršujúca sa 

platobná morálka. Zákazníci často nespĺňajú stanovené lehoty pre splatenie faktúr, 

čo výrazne ohrozuje platobnú schopnosť dodávateľov stavieb.  

 

� Potenciálne noví konkurenti  

Hrozba vstupu nových konkurenčných stavebných firiem je z krátkodobého 

hľadiska pre VS – Invest, a. s., v tomto odvetví nízka. Existuje totiž mnoho prekážok 

vstupu do odvetvia, medzi ktoré patrí najmä kapitálová a administratívna náročnosť, 

nutnosť disponovať kvalifikovanými zamestnancami, získanie certifikácií a rôznych 

zákonom stanovených  povolení  a osvedčení. 

Ďalším faktorom, ktorý znižuje vstup nového konkurenta je známosť, dlhodobá 

história a dobré meno už existujúceho a kvalitného stavebného podniku a s tým 

spojené jeho dlhodobé vzťahy s jeho okolím. 

V dôsledku práve doznievajúcej hospodárskej krízy je obrovský boj stavebných 

podnikov o zákazky. Preto skôr hrozí zánik už stávajúcich podnikoch ako vznik 

nových.  

 

� Dodávatelia  

V súčasnej dobe je veľmi široká ponuka dodávateľov ponúkajúcich stavebný, 

hutný i plastový materiál a výrobky, potrebné k stavebnej výrobe. Vplyvom tohto 

širokého spektra dodávateľov sú podniku VS – Invest, a. s., poskytované 

množstevné zľavy, čo znižuje náklady na jednotlivé položky materiálu a výrobkov. 

 

Hlavnými dodávateľmi podniku VS – Invest, a. s. sú:  

• Ing. Gerhard Kubný – STAVEBNINY JANÍK, Ostrava – Přívoz, 

- dodávky stavebného materiálu (tehly, tvárnice, cement, dlažby) 

 



• FERRAM, a. s., Ostrava – Kunčice, 

- dodávky tehál, tvárnic, omietok, malty, lepidiel 

• Libor Václavík – LIBROS, Ostrava – Přívoz, 

- dodávky zámkových dlažieb, reziva (hranoly, dosky), zaisťovanie dopravy 

(zapožičiavanie mechanizmov ako sú bagre, žeriavy, autá) a ostatného 

spotrebného materiálu (ručné elektrické náradie, hutný materiál, železiarstvo) 

• Ferrona, a. s., Ostrava, 

- dodávky spojovacieho materiálu, kotviaceho a ručného náradia, valcových 

profilov a zaisťovanie dopravy 

• Lekos, s. r. o., Ostrava – Muglinov, 

- dodávky tehál, zámkovej dlažby, tvárnic, omietkových zmesí, sadrokartónu 

• Doka, s. r. o., Ostrava – Přívoz, 

- dodávky bedniaceho materiálu (Paschal, Doka), nosníkov, stropných 

bedniacich dielcov, zapožičiavanie pozinkovaného stavebného lešenia.  

• JoTa, s. r. o., Ostrava – Přívoz, 

- zapožičiavanie stavebných mechanizmov (bagre, autá, cestné valce) 

• TCHAS, s. r. o, Ostrava, 

- vzájomná výpomoc pri vypožičiavaní stavebných mechanizmov 

• Ing. František Špicar – autotransport, Ostrava – Hrabůvka, 

- vypožičiavanie autožeriavov (do 20 ton) 

• Autojeřáby Malina, Ostrava, 

- vypožičiavanie autožeriavov (od 20 do 200 ton) 

• Hilti Česká republika, s. r. o., Ostrava, 

- dodávky ručného elektrického náradia, kotviacej techniky 

• Českomoravský betón, a. s., Ostrava – Vítkovice, 

- dodávky betónových zmesí 

• Technoma, s. r. o., Ostrava, 

- dodávky plastového a betónového potrubia pre výstavbu kanalizačných sietí 

• INDEX CZ, s. r. o., Ostrava – Svinov, 

- dodávky zváracej techniky a zváracieho materiálu (elektródy..) 

• FEP, a. s., Pila Jablunkov, 

- dodávky reziva (hranoly, dosky..) 

• LINDE – TECHNOPLYN, a. s., Ostrava – Kunčice, 



-  dodávky technického plynu (CO2, kyslík, argón..) 

• OZO Ostrava, s. r. o., Ostrava – Kunčice, 

- zabezpečovanie ekologickej likvidácie stavebných materiálov. 

• SIKA CZ, s. r. o., Zlín, 

- dodávky armatúry, 

• KADAMO, a. s., Ostrava, 

- dodávky nerezových konštrukcií, 

 

Dodávky materiálu sú dodávané prevažne priamo na stavby, čo znižuje 

náklady. V prípade úplného využitia kapacít na stavbe sa ostatný materiál dodáva na 

sklad. Dodávatelia majú mnoho rôznych odberateľov a nie sú tak závislí len na 

jednom či malom množstve odberateľov. Táto skutočnosť zvyšuje ich vyjednávaciu 

schopnosť s odberateľom. V Ostrave je však vysoká koncentrácia dodávateľov 

a tento stav podnecuje a zvyšuje konkurenciu medzi dodávateľmi navzájom, z čoho 

profitujú odberatelia a teda aj VS – Invest, a. s. 

 

� Substitúty 

Vzhľadom k špecifickému charakteru stavebnej výroby je hrozba substitútov       

pre väčšinu stavebných podnikov nevýrazná. Zo strany potenciálnych zákazníkov 

hrozí snaha o zámenu plánovaného výrobku za iný substitút ojedinele. Dochádza 

k nej výlučne u infraštruktúrnych projektov veľkého rozsahu (napríklad výstavba 

rýchlodráhy sa nahradí iným druhom dopravy). Tieto však realizujú veľké podniky, 

alebo ich združenia, ktoré sú vzhľadom k univerzálnosti a rozsahu produkcie 

schopné realizovať i tento substitút. 

Možný substitút môže predstavovať, v dôsledku snahy o ekologizáciu 

stavebnej výroby, postupne rozvíjajúca sa výstavba nízkoenergetických 

a ekologických stavieb. Na ich výstavbu sa používajú stavebné hmoty, ktoré sú ľahko 

recyklovateľné, šetrné k životnému prostrediu a k spotrebe energií. VS-Invest, a. s. je 

však schopný subdodávkami zaistiť výstavbu i tohto druhu stavieb, a preto ich zahŕňa 

do svojho výrobného programu. 

 

 

 

 



� Konkurencia v odvetví 

Medzi najvýznamnejších a dlhoročných konkurentov podniku VS – Invest, a. s. 

boli stavebné podniky  SKANSKA CS, a. s. a TCHAS, s. r. o. Jedná sa prevažne 

o veľké podniky, ktoré zaisťujú komplexnú dodávku vlastnými silami. Keďže            

VS – Invest, a. s. patrí svojou veľkosťou medzi malé a stredné podniky, musí si 

niektoré remeselnícke práce a dopravu zaisťovať subdodávkami, čo v konečnom 

dôsledku ovplyvňuje cenu i kvalitu prevedených prác.  V súčasnej dobe sa však tieto 

podniky zameriavajú len na väčšie zákazky, a medzi popredných konkurentov       

VS-Invest, a. s. sa zaradili podniky, ktoré v snahe adaptovať sa na ťažké podmienky 

získavania zákaziek rozšírili svoje zameranie. S cieľom prispôsobiť sa momentálnym 

ťažkým podmienkam podniky rozširujú svoje výrobné programy a orientujú sa na 

zákazky, o ktoré sa v minulosti nezaujímali. Sú nimi najmä: 

• STAVMONT s. r. o., 

• STARTRONIC s. r. o, 

• HOCHTIEF CZ a. s., 

• MRÓZEK a. s. 

      

Ďalšiu konkurenciu pre podnik VS – Invest, a. s. predstavujú: 

• ODS – Dopravní stavby Ostrava a. s., 

• KVAZAR a. s., 

• Beskydská stavební a. s., 

• Stavos Stavba a. s., 

• JoTa, s. r. o. 

 

Stavebné podniky si konkurujú cenou, kvalitou a snažia sa do podvedomia 

zákazníkov dostať prostredníctvom rôznych reklám. VS – Invest, a. s. sa ako podnik 

s dlhodobou tradíciou snaží získať zákazníkov najmä slušným a zodpovedným 

správaním sa na trhu, kvalifikovaným obsadením technických remeselníckych 

profesií, managementom kvality, prijateľnou cenou a bezpečnosťou pri výstavbe.   

Od svojich konkurentov sa snaží odlíšiť i tým, že okrem hlavnej stavebnej výroby 

ponúka i vedľajšie špecializácie ako zatepľovanie budov, sákdrokartónové 

konštrukcie, zámočnícku výrobu a  poskytovanie  vnútroštátnej  nákladnej   prepravy. 

 



Zhrnutie Porterovej analýzy 

Z výsledkov Porterovej analýzy vyplýva, že VS – Invest, a. s. sa špecializuje 

na súkromné, verejné i štátne zákazky. Zákazníkmi  sú teda FO i PO, ktoré chcú 

realizovať stavebný projekt, ako aj samotný štát. Medzi hlavných zákazníkov VS-

Invest a. s. patria najmä: ArcelorMittal Ostrava a. s., Vítkovice Revmont a. s.,    

Semperflex-Optimit s. r. o., Lichtgitter CZ s. r. o., Lidl Česká republika v. o. s., 

Arcimpex s. r.o., Zinkovna Ostrava a. s.,  Osram Česká republika s. r. o., Befra 

Electronic, s. r. o. a ďalší. Pri rozhodovaní o výbere dodávateľa, patrí medzi priority 

v súčasnej dobe najmä nízka cena. Zákazníci v čase hospodárskej krízy výrazne 

tlačia na jej znižovanie a vo väčšine hospodárskej súťaži vyhráva ten, kto ponúkne 

najnižšiu cenu. Avšak vyrábať za príliš nízku cenu je ťažké najmä pre malé a stredné 

podniky, ktoré majú  väčšie náklady a nedosahujú úspor z rozsahu. Často sa 

vyskytujúcim problémom v oblasti zákazníkov, je ich zhoršujúca sa platobná morálka. 

Zákazníci vo väčšine prípadov nedodržiavajú stanovené lehoty pre splatenie faktúr, 

čo výrazne ohrozuje platobnú schopnosť dodávateľov stavieb.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentov  je z krátkodobého hľadiska pre podnik 

nízka. Existuje totiž množstvo prekážok vstupu, pričom za hlavné môžeme 

považovať vysokú finančnú i administratívnu náročnosť, taktiež i momentálne 

doznievajúcu finančnú krízu. Určitým ohrozením môže však byť rozširovanie 

zameraní stavebných spoločností na také druhy stavieb, o ktoré sa v minulosti príliš 

nezaujímali (rozširovanie výrobných programov napr. o priemyselné stavby). 

 

VS – Invest, a. s. zaisťuje rôzne druhy potrebného stavebného materiálu 

u širokého okruhu dodávate ľov , ktorí ponúkajú cenové zvýhodnenia i rabaty, čo 

vedie k zníženiu nákladov. Každého dodávateľa sa snaží hodnotiť a vyberať podľa 

predchádzajúcich skúseností, spoľahlivosti a samozrejme i ceny dodávaného 

stavebného materiálu.  

 

Z pohľadu substitútov  je ohrozenie zámeny pre VS – Invest, a. s. nízke a to 

najmä vzhľadom na špecifický charakter stavebnej výroby. V oblasti stavebníctva 

môže k zámene dôjsť najmä u infraštruktúrnych projektov, na ktoré sa však VS – 

Invest,   a. s.  väčšinou nezameriava. Možným substitútom môže byť rozvíjajúca sa 

výstavba ekologických a nízkoenergetických stavieb. Na ich výstavbu sa používajú 



stavebné hmoty, ktoré sú ľahko recyklovateľné, šetrné k životnému prostrediu 

a k spotrebe energií. VS-Invest, a. s. je však schopný subdodávkami zaistiť výstavbu 

i tohto druhu stavieb, a preto ich postupne zahŕňa do svojho výrobného programu. 

 

Medzi dlhoročných významných konkurentov  VS-Invest, a. s. patrili podniky 

SKANSKA CS a. s., a TCHAS s. r. o. V súčasnej dobe sa však zameriavajú na 

väčšie zákazky, a medzi popredných konkurentov sa zaradili spoločnosti, ktoré 

rozšírili svoje zameranie. V snahe prispôsobiť sa momentálnym ťažkým podmienkam 

získavania zákaziek, sa tieto podniky začínajú orientovať na zákazky, o ktoré sa 

v minulosti neuchádzali. Konkrétne o tieto podniky: STAVMONT s. r. o., 

STARTRONIC s. r. o, HOCHTIEF CZ a. s., MRÓZEK a. s. Od svojich konkurentov sa 

snaží VS-Invest a. s. odlíšiť najmä tým, že okrem hlavnej stavebnej výroby 

(priemyselných, občianskych stavieb a ekologických) ponúka aj vedľajšie 

špecializácie ako zatepľovanie budov, sákdrokartónové konštrukcie, zámočnícku 

výrobu a poskytovanie vnútroštátnej nákladnej prepravy. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 6   Finančná analýza 

 

Pomerová analýza – výpo čty (v tis. Kč): 

 

1. Ukazovatele rentability 

� Rentabilita aktív = EBIT / aktíva 

ROA 2005 = 1 605 / 67 052  = 2,39 % 

ROA 2006 = 1 882 / 75 816  = 2,48 % 

ROA 2007 = 2 584 / 76 508  = 3,38 % 

ROA 2008 = 2 202 / 40 786  = 5,40 % 

ROA 2009 = 1 562 / 68 601  = 2,28 % 

 

� Rentabilita vlastného kapitálu:  ROE = EAT / Vlastný kapitál 

ROE 2005 = 499 / 15 652 = 3,19 % 

ROE 2006 = 268 / 15 920 = 1,68 % 

ROE 2007 = 1 217 / 17 136  = 7,10 % 

ROE 2008 =  238 / 16 775 = 1,42 % 

ROE 2009 = 104 / 16 878 = 0,62 % 

 

� Rentabilita dlhod. invest. kapitálu = EBIT / vlastný kapitál + dlhodobé dlhy 

ROCE 2005 = 1 605 / 15 652 + 6 194 = 7,35 % 

ROCE 2006 = 1 882 / 15 920 + 5 255 = 8,89 % 

ROCE 2007 = 2 584 / 17 136 + 4 308 = 12,05 % 

ROCE 2008 = 2 202 / 16 775 + 5 167 = 10,04 % 

ROCE 2009 = 1 562 / 16 878 + 4 221 = 7,40 % 

 

� Rentabilita tržieb: ROS = EAT / Tržby 

ROS 2005 = 499 / 125 252 = 0,40 % 

ROS 2006 = 268 / 146 514 = 0,18 % 

ROS 2007 = 1 217 / 164 096 = 0,74 % 

ROS 2008 =  238 / 157 774 = 0,15 % 

ROS 2009 = 104 / 123 027 = 0,08 % 

 

 



2. Ukazovatele likvidity 

� Celková likvidita (CL) = obežné aktíva / krátkodobé záväzky 

CL 2005 = 55 185 / 31 466 = 1,75 

CL 2006 = 68 417 / 45 557 = 1,50 

CL 2007 = 62 888 / 41 441 = 1,52 

CL 2008 = 33 389 / 15 600 = 2,14 

CL 2009 = 62 383 / 38 060 = 1,64 

 

� Pohotová likvidita (PL)= (obežné aktíva – zásoby) / krátkodobé záväzky 

PL 2005 = 55 185 – 1 503 / 31 466 = 1,71 

PL 2006 = 68 417 – 2 506 / 45 557 = 1,45 

PL 2007 = 62 888 – 868 / 41 441 = 1,50 

PL 2008 = 33 389 – 1 474 / 15 600 = 2,05 

PL 2009 = 62 383 – 6 944 / 38 060 = 1,46 

 

� Okamžitá likvidita (OL) = Pohotové platobné prostriedky. / krát. záväzky 

OL 2005 = 5 722 / 31 466 = 0,18 

OL 2006 = 2 610 / 45 557 = 0,06 

OL 2007 = 3 414 / 41 441 = 0,08 

OL 2008 = 7 591 / 15 600 = 0,47 

OL 2009 = 7 473 / 38 060 = 0,20 

 

3. Ukazovatele aktivity 

� Obrátka aktív (OA) = Tržby / Celkové aktíva 

OA 2005 = 125 252 / 67 052 = 1,87 krát 

OA 2006 = 146 514 / 75 816 = 1,93 krát 

OA 2007 = 164 096 / 76 508 = 2,15 krát 

OA 2008 = 157 774 / 40 786 = 3,87 krát 

OA 2009 = 123 027 / 68 601 = 1,79 krát 

 

 

 

 

 



 

� Doba obratu aktív (DOA)  = (Celkové aktíva x 360) / Tržby 

DOA 2005 = 24138720 / 125 252 = 192,72 dní  

DOA 2006 = 27293760 / 146 514 = 186,29 dní 

DOA 2007 = 27542880 / 164 096 = 167,85 dní 

DOA 2008 = 14682960 / 157 774 =   93,06 dní 

DOA 2009 = 24696360 / 123 027 = 200,74 dní 

 

� Doba obratu zásob (DOZ) = (Zásoby x 360) / Tržby 

DOZ 2005 = 1 503 x 360 / 125 252 = 4,32 dní 

DOZ 2006 = 2 506 x 360 / 146 514 = 6,2 dní 

DOZ 2007 = 868 x 360 / 164 096 = 1,9 dní 

DOZ 2008 = 1 474 x 360 / 157 774 = 3,36 dní 

DOZ 2009 = 6 944 x 360 / 123 027 = 20,32 dní  

 

� Doba obratu pohľadávok (DOP) = (Pohľadávky x 360) / Tržby 

DOP 2005 = 38 479 + 9 481 x 360 / 125 252 = 137,85 dní 

DOP 2006 = 51 271 + 12 030 x 360 / 146 514 = 155,54 dní 

DOP 2007 = 49 767 + 8 839 x 360 / 164 096 = 128,57 dní 

DOP 2008 = 17 690 + 6634 x 360 / 157 774 = 55,50 dní 

DOP 2009 = 41 348 + 6618  x 360 / 123 027 = 140,35 dní 

 

� Doba obratu záväzkov (DOP) = (Záväzky x 360) / Tržby 

DOZ 2005 = 31 466 + 6 194 x 360 / 125 252 = 108,24dní 

DOZ 2006 = 45 557 + 5 255 x 360 / 146 514 = 124,85 dní 

DOZ 2007 = 41 441 + 4 309 x 360 / 164 096 = 97,07 dní 

DOZ 2008 = 15 600 + 5 167 x 360 / 157 774 = 47,39 dní 

DOZ 2009 = 38 060 + 4 221  x 360 / 123 027 = 123,72 dní 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ukazovatele zadlženosti 

� Celková zadlženosť (CZ) = Cudzí kapitál / Celkové aktíva 

CZ 2005 = 51 118 / 67 052 = 76,21 % 

CZ 2006 = 58 619 / 75 816 =  77,32 % 

CZ 2007 = 59 253 / 76 508 = 77,45 % 

CZ 2008 = 23 928 / 40 786 = 58,67 % 

CZ 2009 = 49 181 / 68 601 = 71,69 % 

 

� Zadlženosť vlastných zdrojov (ZVZ) = Cudzí kapitál / Vlastný kapitál 

ZVZ 2005 = 51 118 / 15 652 = 327 % 

ZVZ 2006 = 58 619 / 15 920 = 368 % 

ZVZ 2007 = 59 253 / 17 136 = 364 % 

ZVZ 2008 = 23 928 / 16 775 = 143 % 

ZVZ 2009 = 49 181 / 16 878 = 291 % 

 

� Úrokové krytie = EBIT / Úroky 

ÚK 2005 = 1 605 / 431 = 3,72 krát 

ÚK 2006 = 1 882 / 635 = 2,96 krát 

ÚK 2007 = 2 584 / 717 = 3,60 krát 

ÚK 2008 = 2 202 / 375 = 5,87 krát 

ÚK 2009 = 1 562 / 331 = 4,72 krát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZVAHA v tis. Kč 

Text 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

AKTÍVA CELKOM 67 052 75 816 76 508 40 786 68 601 

Dlhodobý majetok 8 768 6 081 5 913 5 508 5 281 

Dlhodobý nehmotný majetok 31 0 0 0 0 

Software 31 0 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 8 737 6 081 5 913 5 608 5 281 

Pozemky 477 477 477 477 477 

Stavby 3 272 3 169 3 087 3 017 3 160 

Samostatné hnuteľné  veci a súbory hnuteľných  
vecí 

4 988 2 435 2 369 1 999 1 329 

Iný dlhodobý majetok 0 0 0 15 15 

Obežné aktíva 55 185 68 417 62 888 33 389 62 383 

Zásoby 1 503 2 506 868 1 474 6 944 

Materiál 693 623 705 1 094 379 

Nedokončená výroba a polotovary 810 1 883 163 380 6 565 

Dlhodobé pohľadávky 9 481 12 030 8 839 6 634 6 618 

Pohľadávky z obchodných vzťahov 9 289 11 838 8 839 6 634 5 843 

Pohľadávky - ovládajúca a riadiaca osoba 0 0 0 0 775 

Iné pohľadávky 192 192 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 38 479 51 271 49 767 17 690 41 348 

Pohľadávky z obchodných vzťahov 33 072 46 802 43 280 12 114 33 177 

Štát - daňové pohľadávky 525 0 73 103 16 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 418 527 614 671 673 

Dohadné účty aktívne 7 38 0 0 0 

Iné pohľadávky 4 457 3 904 3 969 1 191 315 

Finančný majetok 5 722 2 610 3 414 7 591 7 473 

Peniaze 260 95 257 70 9 

Účty v bankách 5 462 2 515 3 157 7 521 7 464 

Časové rozlíšenie 3 099 1 318 7 707 1 889 937 

Náklady budúcich období 274 337 1 152 1 284 937 

Príjmy budúcich období 2 825 981 6 555 605 0 

 



  

PASÍVA CELKOM 67 052 75 816 76 508 40 786 68 601 

Vlastný kapitál 15 652 15 920 17 136 16 776 16 878 

Základný kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Rezervné fondy, nedeliteľný fond a ostatné fondy 
zo zisku 

548 573 586 647 659 

Zákonný rezervný fond 548 573 586 647 659 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 605 10 079 10 333 10 890 11 115 

Nerozdelený zisk minulých rokov 9 605 10 079 10 333 10 890 11 115 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia 

499 268 1 217 238 104 

Cudzie zdroje 51 118 58 619 59 253 23 928 49 181 

Dlhodobé záväzky 6 194 5 255 4 309 5 167 4 221 

Záväzky z obchodných vzťahov 5 378 4 528 4 126 4 729 3 788 

Záväzky - ovládajúca a riadiaca osoba 0 0 0 262 262 

Iné záväzky 570 536 0 0 0 

Odložený daňový záväzok 246 191 183 176 171 

Krátkodobé záväzky 31 466 45 557 41 441 15 600 38 060 

Záväzky z obchodných vzťahov 25 959 38 267 34 806 9 044 25 944 

Záväzky –ovládajúca a riadiaca osoba 0 0 973 262 0 

Záväzky k zamestnancom 1 459 1 548 1 494 1 752 1 359 

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia a zdravotného 
poistenia 

384 620 706 920 703 

Štát - daňové záväzky a dotácie 137 882 733 879 2 364 

Krátkodobé prijaté zálohy 7 8 12 103 6 304 

Dohadné účty pasívne 3 150 3 744 1 826 2 170 1 233 

Iné záväzky 370 488 889 470 153 

Bankové úvery a výpomoci 13 458 7 807 13 503 3 161 6 900 

Bankové úvery krátkodobé 12 939 7 207 13 503 2 261 0 

Krátkodobé finančné výpomoci 519 600 0 900 6 900 

Časové rozlíšenie 282 1 277 119 83 2 542 

Výdaje budúcich období 282 1 277 119 83 2 542 

Tabuľka 7.1 Rozvaha VS – Invest a. s. pre obdobie 2005 – 2009. Zdroj:  [18]; vlastné spracovanie. 



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis Kč 

Text 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Výkony 117 278 145 222 161 635 157 960 128 913 

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 124 984 144 149 163 354 157 743 122 728 

Zmena stavu zásob vlastnou činnosťou -7 706 1 073 -1 719 217 6 185 

Výkonová spotreba 98 562 113 908 116 591 119 541 98 662 

Spotreba materiálu a energie 35 262 34 036 27 939 20 954 33 316 

Služby 63 300 79 872 88 652 98 587 65 346 

Pridaná hodnota 18 716 31 314 45 044 38 419 30 251 

Osobné náklady  25 573 2 674 27 362 29 001 24 387 

Mzdové náklady 18 590 18 767 19 617 20 485 17 875 

Odmeny členom orgánov spol. a družstva 636 807 891 900 702 

Náklady na soc. zabezpečenie a zdrav. poistenie  6 347 6 500 6 758 7 070 5 614 

Sociálne náklady 0 0 96 546 196 

Dane a poplatky 678 643 905 277 333 

Odpisy DHM a DNM 1 986 1 208 1 210 1 226 1 158 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 268 2 365 742 31 299 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 172 2 365 735 3 249 

Tržby z predaja materiálu 96 0 7 28 50 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
materiálu 

64 2 036 12 0 0 

Ostatné prevádzkové výnosy 8 344 1 369 432 517 54 

Ostatné prevádzkové náklady 3 197 1 398 12 284 4 033 1 816 

Prevádzkový výsledok hospodárenia 2 058 2 416 2 915 2 484 1 770 

Výnosové úroky 30 34 35 46 49 

Nákladové úroky 431 635 717 375 331 

Ostatní finanční výnosy 20 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 503 568 402 331 257 

Finančný výsledok hospodárenia -884 -1 169 -1 084 -657 -539 

Daň z príjmu za bežnú činnosť 675 979 814 1 589 1 127 

- splatná 4 1 034 622 1 596 1 132 

- odložená 671 -55 -8 -7 -5 

Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť 499 268 1 217 238 104 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 499 268 1 217 238 104 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 174 1 247 1 831 1 827 1 231 

Tabuľka 7.2 Výkaz ziskov a strát VS – Invest a. s. pre obdobie 2005 – 2009. 

 Zdroj:  [18]; vlastné spracovanie. 

 



PRÍLOHA č. 7  Rozhovor 

 

1. Má Váš podnik formulovanú víziu a poslanie? 

2. Akým spôsobom prebieha vnútorná/vonkajšia komunikácia v podniku?  

3. Ako hodnotíte podnikové klíma?  

(z hľadiska informovanosti, pracovnej morálky, existencie spätnej väzby 

a delegovania) 

4. Ste oboznámený s podnikovými cieľmi? Ako často sú Vám pripomínané? 

5. Čo je hlavným produktom, ktorý Váš podnik ponúka? 

6. Prečo ste si zvolili práve tento produkt? 

7. Myslíte si, že sa Váš produkt odlišuje od konkurencie? 

8. Ako sa snažíte uspokojiť hlavné potreby svojich zákazníkov?  

(napríklad rýchlo, individuálne, a pod.) 

9. Aká je, respektíve aká by mala byť geografická pôsobnosť Vášho podniku? 

10.  Máte predstavu o tom, akým smerom by sa mal Váš podnik uberať a kde by 

sa mal nachádzať napríklad za 5 rokov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 8  Analýza podnikových cie ľov  

 

     V nasledujúcich riadkoch budú analyzované strategické ciele, ktoré si 

podnik vytýčil na obdobie 2009/2010. Bude sa hodnotiť, či ich bol podnik schopný 

splniť. Pozornosť bude taktiež venovaná hodnoteniu ich formulácie podľa „SMART“ 

(s-špecifikovaný, m-merateľný, a-aplikovateľný, r-relevantný, t-termínovaný).  

a) ciele pre oblas ť marketingu a riadenia 

CIELE pre obdobie 2009/2010

PRE OBLASŤ MARKETINGU A  RIADENIA

1.
Skvalitňovať riadenie spoločnosti cez priamu 

majetkovú účasť managementu na základnom imaní.
Splnený

2. Obhájiť spoločnosťou vlastniace certifikáty. Splnený

3.
Výraznejšie kooperovať v rámci skupiny Pozemní 

stavitelství Zlín a. s. pri realizácii stavebných prác.
Splnený

4.
Venovať veľkú pozornosť získavaniu zakázok u 

podnikov ArcelorMittal Ostrava a. s., a Vítkovice a. s..

Čiastočne 

splnený

5.
Aktívne sa zapojiť do programu Ministerstva 

životného prostredia "Zelená úsporám".

Čiastočne 

splnený

6. Rozšíriť svoju pôsobnosť do Zlínskeho kraja.
Čiastočne 

splnený

STAV
č.

 
Tabuľka 6.1 Ciele VS-Invest pre oblasť Marketingu a riadenia. Zdroj: [18], vlastné spracovanie. 

Cieľ č. 1. je plnený dlhodobo. Už od roku 1997 vlastní väčšinový podiel 

(v rozsahu 70 % akcií) partnerská spoločnosť Pozemní stavitelství Zlín a. s. 

Ostávajúci 30 % podiel pripadá trom členom managementu VS-Invest a. s. 

Formulácia podľa SMART: Management podniku musí aj v období 2009/2010 dbať 

na zachovanie vlastneného 30 % podielu na základnom imaní VS-Invest a. s., a tak 

svojou aktívnou majetkovou účasťou skvalitňovať oblasť riadenia podniku. 

 

Cieľ č. 2. bol taktiež splnený a podnik v tomto období obhájil vlastníctvo 

certifikátov.  

Formulácia podľa SMART: Úlohou každého zamestnanca je aktívne prispievať 

svojou činnosťou ku kvalite ním vykonávaných procesov a činností tak, aby a aj 

v období 2009/2010 bolo obhájené vlastníctvo všetkých troch podnikom vlastnených 

certifikátov QMS.  

      



Cieľ č. 3. bol splnený, výrobná náplň podniku za sledované obdobie 

realizovala pre Pozemní stavitelství Zlín a. s. päť stavieb. Táto partnerská spoločnosť 

presúva na VS-Invest a. s. zákazky získané najmä na území Ostravy a jej okolia, čo 

je pre ňu výhodné riešenie najmä z hľadiska úspory nákladov.  

Formulácia podľa SMART: Podnikové vedenie sa musí snažiť v období 2009/2010 

o výraznejšiu spoluprácu so spoločnosťou Pozemní stavitelství Zlín a. s. zvýšením 

realizovaných zákaziek, získaných prostredníctvom tejto spoločnosti o 30 %. 

 

Cieľ č. 4. je možné označiť za čiastočne splnený. Podnik v sledovanom 

období realizoval (v súčasnosti ešte realizuje) tri zákazky v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

a je zapojený do hospodárskej súťaže o získanie ďalších zákaziek, vyhlásených 

touto spoločnosťou. V jej areáli má prenajatý objekt, v ktorom má sídlo jedno 

z hospodárskych stredísk, zamerané na vykonávanie zákaziek priamo v objekte 

ArcellorMittal, a. s. V rámci spolupráce s Vítkovice Revmont a. s. dokončil podnik 

v roku 2009 jednu stavbu. Podnik by sa mal snažiť (okrem hlásení sa do 

hospodárskych súťaží) o vytvorenie vzájomných kladných vzťahov s týmito 

spoločnosťami a snažiť sa o maximálnu spokojnosť s realizovanými stavbami, 

prípadne poskytnúť týmto spoločnostiam v rámci svojich možností určité výhody 

(napr. zľavy z ceny, čo najrýchlejšie možné prevedenie prác, atd.)  

Formulácia podľa SMART: Vedenie podniku musí v období 2009/2010 venovať veľkú 

pozornosť získavaniu zákaziek u ArcellorMittal a. s. o a u Vítkovice Revmont a. s. 

tak, aby získané zákazky realizované pre tieto spoločnosti zaznamenali nárast aspoň 

o 40 %. 

 

Cieľ č. 5. je čiastočne splnený. Podnik je zaevidovaný v programe „Zelená 

úsporám“, pre získavanie dotácií na zatepľovanie budov. V rámci tohto programu sa 

podniku prihlásilo už niekoľko záujemcov. V súčasnej dobe je avšak poskytovanie 

dotácií pozastavené, keďže sa preveruje spravodlivosť doterajšej činnosti fondu, 

ktorý tento program spravuje. Ministerstvo životného prostredia ČR sa snaží nájsť 

nové riešenie, aby sa pripravené finančné prostriedky spravodlivo a rýchlo dostali 

k žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre prijatie žiadosti. [27] 

Formulácia podľa SMART: Úlohou podnikového vedenia je v období 2009/2010 

aktívne sa zapojiť do programu „Zelená úsporám“ a získať jednu dotáciu pre 

zateplenie budov. 



Cieľ č. 6 je čiastočne splnený. Podniku VS – Invest v roku 2009 podarilo 

v tejto oblasti realizovať dve stavby a taktiež sa zapojil do šiestich hospodárskych 

súťaží, ktoré boli vyhlásené investormi zo Zlínskeho kraja. Polovica z nich bola avšak 

pre podnik neúspešná a druhá polovica súťaží ešte prebieha. Podnik by mal určite 

zlepšiť reklamu svojich prác oblasti Zlínskeho kraja, aby sa lepšie dostal do 

povedomia investorov. 

Formulácia podľa SMART: Vedenie podniku musí v období 2009/2010 rozšíriť 

pôsobnosť podniku do Zlínskeho kraja tak, aby sa počet zákaziek získaných v tejto 

oblasti zvýšil o 50 %. 

b) ciele pre oblas ť výroby 

CIELE pre obdobie 2009/2010

PRE OBLASŤ VÝROBY

1.
Udržať  súčasné postavenie v oblasti priemyslovej 

výstavby.
Splnený

2.
Rozšíriť oblasť realizovaných zákaziek, a to 

predovšetkým o stavby občianskeho charakteru.
Splnený

3.
Zamerať sa na realizáciu zateplenia a regeneráciu 

panelových domov.

Čiastočne 

splnený

4.
Zvyšovať technickú úroveň podniku používaním 

moderných materiálov a technológií.
Splnený

5.
Rozšíriť realizáciu opláštenia budov skladanými 

kompletizovanými dielcami.
Splnený

STAV
č.

 
Tabuľka 6.2 Ciele pre oblasť výroby. Zdroj: [18]; vlastné spracovanie. 

Ciel č. 1. bol splnený. VS-Invest a. s. je naďalej významným dodávateľov 

priemyselných stavieb, konkrétne výstavby i rekonštrukcie výrobných hál, skladov 

a čističky odpadových vôd. Stavby priemyselného charakteru plnia naďalej podstatnú 

časť výrobnej náplne podniku. 

Formulácia podľa SMART: Podnikové vedenie musí v období 2009/2010 naďalej 

udržať súčasné postavenie podniku v oblasti priemyselnej výstavby tak, aby stavby 

priemyselného charakteru predstavovali 70 % výrobného programu. 

 

Cieľ č. 2. bol splnený. V sledovanom období boli vo veľkom počte realizované 

i stavby občianskeho charakteru, teda výstavby rodinných  i bytových domov, 

nemocnice, polyfunkčné centrum a hotel.  



Formulácia podľa SMART: Podnikové vedenie musí v období 2009/2010 o rozšíriť 

výstavbu stavieb občianskeho charakteru tak, aby sa podiel týchto realizovaných 

zákaziek (oproti minulému obdobiu) zvýšil o 50 %. 

 

Cieľ č. 3. bol čiastočne splnený. V sledovanom období podnik realizoval dve 

zákazky pozostávajúce zo zatepľovania fasád. Podnik túto oblasť podporil aj snahou 

získať dotáciu na zateplenie budov, konkrétne je registrovaný v programe „Zelená 

úsporám“, v rámci ktorého sa podniku prihlásilo niekoľko záujemcov. Ako už bolo 

spomenuté vyššie, momentálne poskytovanie dotácií z tohto programu pozastavené 

(v dôsledku kontroly hospodárenia), vedenie podniku netuší, či mu požadovaná 

dotácia bude k dispozícii. 

Formulácia podľa SMART: Podnikové vedenie sa musí v období 2009/2010 zamerať 

na získavanie zákaziek v oblasti regenerácie a zatepľovania panelových domov tak, 

aby sa zákazky tejto oblasti zvýšili (oproti minulému obdobiu) o 50 %. 

 

Cieľ č. 4. bol splnený. Úlohou technickej skupiny podniku VS-Invest a. s. je 

neustále sledovať nové trendy v stavebníctve a zdokonaľovať oblasť používanej 

technológie. Podnik pracuje s monotolickými (betónovými, železobetónovými, 

oceľovo-betónovými) konštrukciami a systémovým bednením PASCHAL, DOKA, 

PERI a SGB. Snaží sa byť s výrobcami týchto systémov v kontakte a sledovať ich 

ďalší vývoj.  

Formulácia podľa SMART: Technici podniku sa v období 2009/2010 musia dbať 

na technologický rast podniku, a to sledovaním nových trendov v stavebníctve 

a používaním moderných technológií a materiálov pri stavebných prácach. Podnik by 

v tomto období rozvíjať všetky zatiaľ používané technológie a materiály, prípadne 

sledovať a zaviesť novšie a výhodnejšie. 

 

Cieľ č. 5. bol splnený. V rámci problematiky opláštenia hál podnik zaviedol 

technológiu od výrobcu Kingspan a. s. Ide o zatepľovacie strešné a stenové panely 

(IPN a PUR) pre opláštenie budov, zateplenie fasád a stavebné rekonštrukcie budov.  

Formulácia podľa SMART: Úlohou technickej skupiny je v období 2009/2010 najskôr 

preveriť a následne zaviesť do praxe (tú pre podnik najvýhodnejšiu) technológiu 

v oblasti opláštenia hál a stavieb skladanými kompletizovanými dielcami. 

 



c) ciele pre oblas ť ľudských zdrojov 

CIELE pre obdobie 2009/2010

PRE OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

1.

Optimalizovať pracovné miesta v podniku v 

náväznosti ako na racionalizáciu práce vlastných 

pracovníkov, tak i na ich možnostiach získavania 

pracovnej náplne na trhu.

Splnený

2.
Udržať počet vyučených zamestnancov v profesiách 

tesár, murár a zámočník.
Nesplnený

3.

Zamerať sa na aktívne získavanie absolventov učilíšť 

v dôležitých profesiách - murár, tesár a zabezpečiť 

ich postupné začlenenie do kolektívu.

Nesplnený

4.
Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov (najmä 

zámočník, sádrokartonár) riešiť outsorcingom.
Splnený

5. Zaistiť neustále zdokonaľovanie profesnej štruktúry. Splnený

STAV
č.

 
Tabuľka 6.3 Ciele pre oblasť ľudských zdrojov. Zdroj: [18]; vlastné spracovanie. 

Cieľ č. 1 bol splnený. Ako už bolo uvedené v analýze zdrojov, podnik sa od 

roku 2005 snaží o optimalizáciu svojich pracovných miest. Časť profesií výrazne 

obmedzil, niektoré vypustil úplne a získava ich podľa potrieb zákaziek formou 

outsorcingu. V súčasnej dobe považuje stav 77 pracovníkov (z toho 23 technicko-

hospodárskych pracovníkov a 54 remeselníkov) za stabilizovaný.  

Formulácia podľa SMART: Vedenie podniku sa musí v období 2009/2010 snažiť 

o optimalizáciu pracovných miest a na racionalizáciu práce vlastných pracovníkov. 

Na konci roka 2010 by mal podnik obsadzovať taký počet pracovných miest             

(v rozmedzí od 80 do 70), ktorý by bol racionálny a pomerne stabilný.  

 

Cieľ č. 2. bol nesplnený. Na základe nižšie zobrazenej tabuľky č. vidíme, že 

v danom období došlo k zmene počtu zamestnávaných osôb v rámci sledovaných 

profesií. Táto zmena súvisí so snahou o optimalizáciu pracovných miest, ktorá je 

požadovaná predchádzajúcim cieľom č. 1. Údaje uvedené pre rok 2011 (stav 

k marcu 2011) považuje podnikové vedenie za stabilné a v budúcnosti by chcelo 

tento stav udržať. Preto by jeden z cieľov podniku pre rok 2011/2012 mal zahŕňať 

udržanie tohto požadovaného počtu pracovných miest v konkrétnych profesiách. 

Formulácia podľa SMART: Úlohou podnikového vedenia je pre obdobie 2009/2010 

udržať počet zamestnancov v profesiách murár, tesár, zámočník a to v nasledujúcom 

počte: 19 murárov, 17 tesárov a 6 zámočníkov. 



Stav k 31. 3. 2009 Stav k 31. 3. 2010 Stav k 31. 2. 2011

murár 19 16 15

tesár 17 15 16

zámočník 6 3 2

Počet pracovníkov 
Profesia 

 
          Tabuľka 6.4 Počet pracovníkov v sledovaných profesiách. Zdroj: [18]; vlastné spracovanie. 

Cieľ č. 3. sa v sledovanom období nepodarilo naplniť. Podnik spolupracuje so 

Strednou školou stavebnou a drevospracujúcou (Ostrava - Zábřeh) a poskytuje jej 

šiestim študentom možnosť praxe na svojich stavbách. Avšak je to najmä nezáujem 

mladých ľudí o remeselnícke profesie, ktorý je príčinou nemožnosti splnenia tohto 

cieľa. Podľa informácií podniku sú títo študenti nedisciplinovaní, nesústredení a ich 

snaha zúčastniť sa na praxi je takmer minimálna. Preto šanca na zvýšenie ich 

odbornosti a zručnosti, prípadne ich budúce možné začlenenie do kolektívu podniku 

je mizivá.  

Formulácia podľa SMART: Podnikové vedenie sa zameria na aktívne získavanie 

absolventov učilíšť v dôležitých profesiách - murár, tesár a v prípade záujmu 

zabezpečí ich postupné začlenenie do kolektívu. Podnik bude poskytovať v období 

2009/2010 možnosť praxe na svojich stavbách aspoň ôsmym študentom študujúcim 

v týchto profesiách.´ 

 

Cieľ č. 4. je splnený. Podnik zamestnáva už len dvoch zámočníkov na stály 

pracovný pomer, ktorí sú v prípade potreby zákaziek dopĺňaní z externých podnikov.         

Pre prácu so sádrokartónovým materiálom sú pracovné zdroje už plne získavané 

formou outsorcingu. 

Formulácia podľa SMART: Úlohou podnikového vedenia je prípadný nedostatok 

kvalifikovaných zamestnancov (najmä zámočník, sádrokartonár) riešiť v období 

2009/2010 formou outsorcingu. 

 

Cieľ č. 5. je splnený. Podnik sa v sledovanom období snažil zaistiť pravidelné 

školenia remeselníckych profesií. Odborné kurzy a preškolenia sa uskutočňujú 

prostredníctvom externých firiem, ktoré vlastnia oprávnenie na ich vykonávanie. Ide 

najmä o zváračské kurzy (preskúšanie prebieha každé 2 roky), nastreľovacie kurzy, 

vŕtanie do betónu a práca s monolitickými konštrukciami a bednením typu PASCHAL, 

DOKA, PERI, SGB. Interne sa zaisťujú bezpečnostné kurzy, ktoré sa uskutočňujú raz 

do roka a taktiež pri zahájení prác na každej stavbe. Sú zamerané najmä 



problematiku prác vo výškach, systémom viazania bremien a prác so nebezpečnými 

strojmi (napr. píla na rezanie tehál, motorová píla, cirkulárka a pod.).  

Formulácia podľa SMART: Podnikové vedenie bude zaisťovať v období 2009/2010 

profesný rast svojich zamestnancov prostredníctvom odborných školení. Každý 

remeselník zastávajúci profesiu, ktorá tieto školenia pravidelne vyžaduje, absolvuje 

v tomto období aspoň 1 školenie. Technicko-hospodársky pracovníci absolvujú kurzy 

podľa potreby. 

 

d) ciele pre finan čnú oblas ť 

CIELE pre obdobie 2009/2010

PRE EKONOMICKÚ OBLASŤ

1.

Docieliť hlavných naplánovaných ukazovateľov pre 

účtovné odobie 2009/2010 : Výnosy : 160 mil. CZK, 

Náklady: 158 mil. CZK, Hospodársky výsledok pred 

zdanením: 2 mil. CZK.

Nesplenený

2. Zaistiť likviditu podniku.
Čiastočne 

splnený

3. Dbať na controlling a riadenie vlastných nákladov.
Čiastočne 

splnený

STAV
č.

 
           Tabuľka 6.5 Ciele pre ekonomickú oblasť. Zdroj: [18]; vlastné spracovanie. 

Cieľ č. 1 nebol splnený. Podľa údajov z Výkazu zisku a strát pre obdobie 

2009/2010 dosiahli výnosy podniku čiastku 129 315 mil. CZK, náklady 128 084 mil. 

CZK a výsledok hospodárenia pred zdanením bol 1 231 mil. CZK. Oproti plánu boli 

skutočné náklady síce nižšie, avšak výnosy výrazne nižšie, čo spôsobilo i nižší 

výsledok hospodárenia. Táto situácia bola spôsobená najmä poklesom zákaziek 

a teda i vlastných výkonov, čo bol dôsledok hospodárskej krízy pôsobiacej práve 

v sledovanom období. 

Formulácia podľa SMART: Úlohou podnikového vedenia i všetkých pracovníkov je 

hospodáriť v účtovnom období 2009/2010 tak, aby sa docielilo naplánovaných 

ukazovateľov v nasledovnej výške: Výnosy 160 mil. CZK, Náklady 158 mil. CZK, 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 2 mil. CZK. 

 

Cieľ č. 2. bol čiastočne splnený. Z finančnej analýzy (viz. kapitola 2.5.2.) 

vyplynulo, že podnik bol schopný v sledovanom období zaistiť svoju likviditu. Tá je 

však ohrozená porušením pravidla solventnosti, kedy doba obratu pohľadávok má 

byť vyššia, ako je doba obratu záväzkov. Ako bude spomenuté neskôr, podnik má 



problémy so s platobnou morálkou svojich odberateľov. Preto by mal prešetriť svoju 

obchodno-úverovú politiku a zaviesť potrebné opatrenia. 

Formulácia podľa SMART: Úlohou podnikového vedenia je v sledovanom období 

2009/2010 hospodáriť tak, aby bola zaistená likvidita, a podnik ku koncu účtovného 

obdobia neevidoval žiadnu (prijatú/vystavenú) faktúru viac než 15 dní po jej 

splatnosti. 

 

Cieľ č. 3. bol čiastočne splnený. Podnik zaviedol nové opatrenie, ktoré 

pozostáva zo zavedenia navigačného GPS systému, pre sledovanie pohybu svojich 

vozidiel a teda i zamestnancov. Taktiež v rámci kontroly nákladov vždy po ukončení 

každej stavby predkladá jej stavbyvedúci zoznam fakturácie vykonanej stavby. 

Následne sa tento zoznam kontroluje so skutočným stavom, použitým materiálom 

a fakturovaným množstvom. Podnikové vedenie by mohlo ešte nájsť ďalšie cesty, 

vedúce k úspore nákladov. Napríklad by mohol prekontrolovať hospodárnosť svojich 

vlastných rozhodnutí (napr. nájomné) a ostatných pracovníkov (napr. pri šetrení 

energie, materiálu, a pod.). 

Formulácia podľa SMART: Úlohou podnikového vedenia je dbať v období 2009/2010 

na controlling svojich nákladov a zaviesť potrebné opatrenia tak, aby sa náklady 

oproti minulému obdobiu znížili aspoň o 5 %. 

 

Zhrnutie analýzy cie ľov  

Z celkových devätnástich cieľov, ktoré si podnikové vedenie stanovilo na  

obdobie 2009/2010, bolo: desať splnených, päť čiastočne splnených a tri nesplnené. 

Z analýzy interných dokumentov bolo taktiež zistené, že ciele sa každoročne 

opakujú, a ich aktualizácia prebehla až pre obdobie 2009/2010. Zároveň žiaden 

z cieľov nebol formulovaný podľa SMART. Vo väčšine formulácií chýbala podmienka 

s – špecifikovaný a m - merateľný. Pre lepšie splnenie vytýčeného cieľa je však 

potrebné, aby bolo z jeho formulácie jasné, komu je smerovaný (teda kto zodpovedá 

za jeho splnenie). Taktiež aby bolo možné overiť splnenie cieľa, musí byť merateľný. 

Preto sa podnikovému vedeniu odporúča znenie cieľov preformulovať. Navrhované 

príklady formulácie sú uvedené za každým cieľom. 

 

 

 



PRÍLOHA č. 9  Certifikáty 

a) Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 

 
Obrázok 8.1 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Zdroj:  [18]. 

 



b) Certifikát  ČSN EN ISO 14001:2005 

 
Obrázok 8.2 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005. Zdroj: [18]. 

 



c) Certifikát  OHSAS 18001:1999 

 
Obrázok Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. OHSAS 18001:1999. Zdroj: [18]. 



PRÍLOHA č. 9 Vybrané realizované stavby 

 

Rímsko-katolícky kostol Sv. Duch, Ostrava 

Investor: Rímsko-katolícka farnosť Ostrava 

Finančný objem: 54 245 tis. Kč 

Ocenenie Stavba roku Moravskoslezského 

kraja 2007 v kategórii občianske stavby 

a cena „Grand Prix“ 

 

 

 

 

 

 

Rodinný dom,  Malenovice 

Finančný objem: 6 500 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytový dom, Brno – Juliánov 

Investor: Metrostav, a. s. Praha 

Finančný objem: 23 000 tis.  Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polyfunkčný dom, Kroměříž 

Investor: HMV – CZ a. s. 

Finančný objem: 25 078 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVOR Centrum, Ostrava 

Investor: DCRC a. s., Praha 

Finančný objem: 17 000 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobný podnik ZINKOVNA, Ostrava 
Investor: Impact Industry, a. s. 

Finančný objem: 27 500 tis. Kč 

 


