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1  Úvod   

Snad kaţdý podnik usiluje nejen o maximální zisk, ale i o zvyšování přidané 

hodnoty. Má-li vlastník zájem, aby jeho podnik byl úspěšný a obstál v současných 

podmínkách, měl by se zajímat o jeho rozvoj a podporovat jeho 

konkurenceschopnost. To se týká všech podniků malých, středních i velkých firem. 

Dnešní podnikatelské prostředí je dynamické a neustále se globalizující, klade na 

podnikatele a manaţery vysoké nároky. V takovémto prostředí dosáhnou úspěchu ty 

podniky, které jsou schopny být dostatečně konkurenceschopné. 

Konkurenceschopnost je jednou z moţností, jak se udrţet na trhu, nalézt něco, co by 

mohlo vést k dlouhodobému a trvalému zájmu, snaţit se o maximální spokojenost 

zákazníků s výrobky, produkty nebo sluţbami dané společnosti.  

Schopnost konkurence je jádrem úspěchu nebo neúspěchu podniku. 

Konkurence rozhoduje, zda činnosti, které by mohly přispět k zvýšení výkonnosti, 

jsou vhodné. Jestli podnik bude způsobilý obstát se svým zboţím nebo sluţbami na 

trhu. Pro zajištění úspěchu svých produktů na trhu je nutno sledovat vývoj trhu a 

posilovat svou vlastní schopnost konkurence.  

Významnou úlohu při zajištění úspěšného rozvoje podniku má strategické 

řízení podniku, které můţe být prostředkem k zajištění konkurenčních výhod.  

Diplomová práce bude zaměřena na malé a střední podniky, protoţe 

v podmínkách trţní ekonomiky mají důleţitou roli. Mají nezastupitelnou úlohu 

v podnikatelském sektoru pro svůj flexibilní přístup. Vytvářejí mnoho pracovních míst 

na trhu práce.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat konkurenceschopnost společnosti 

VAE THERM, spol. s r.o. pomocí zvolených metod. Ke zjištění spokojenosti 

zákazníků bude vyuţito dotazníkového šetření. K analýze konkurenčního prostředí 

se pouţije pasportizace, PESTLE analýza, Porterův model a SWOT analýza.  

Diplomová práce se bude skládat ze tří hlavních částí – teoretické, praktické 

a třetí část se bude týkat zhodnocení zjištěných výsledků. Teoretická část bude 

zaměřena na teoretická východiska, která jsou potřebná k realizaci v praktické části. 

Nejdříve se definují základní pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost, pojetí 

konkurenceschopnosti. Dále se popíše malý a střední podnik, jeho vymezení, výhody 

a nevýhody. Okrajově se dotkne rodinného podnikání, neboť v mnoţství malých a 

středních podniků existují i rodinné podniky. Důleţité je podnikatelské prostředí, které 
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podnik obklopuje, a proto je nutné uvést a definovat pojmy, které se k této 

problematice vztahují. V posledním oddíle teoretické části jsou blíţe popsány a 

specifikovány metody, které je moţné pouţít k analýze konkurenceschopnosti.  

V praktické části se pouţijí zvolené metody, které jsou popsány v teoretické 

části. Také zde bude představena firma VAE THERM, spol. s r.o., ve které bude 

probíhat praktická část, její historie a současnost. Dotazníkovým průzkumem bude 

zjišťována míra spokojenosti zákazníků se sluţbami, které firma poskytuje. Pomocí 

pasportizace a PESTLE analýzy budou získány informace o podnikatelském 

prostředí, ve kterém se firma nachází. Pomocí Porterovy analýzy dojde 

k prozkoumání dodavatelů, odběratelů, substitutů, stávajících a nově příchozích 

konkurentů do odvětví. SWOT analýzou se definují silné a slabé stránky, hrozby a 

příleţitosti firmy.  

V třetí části diplomové práce se zhodnotí všechny získané informace a 

provede se návrh, doporučení, které by mohlo eventuálně přispět ke zlepšení pozice 

firmy na trhu.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Teoretická část 



8 
 

 Na začátku teoretické části budou vysvětleny základní pojmy, které se týkají 

vybraného tématu např. konkurence, konkurenceschopnost.   

 

2.1 Konkurence  

Obecně se dá říci, ţe konkurence je soupeření subjektů, které působí na trhu. 

Má hodně přívlastků, můţe být svobodná, volná, dokonalá, nedokonalá, nekalá, 

zdravá, mezinárodní, funkční. Při vysvětlování pojmu konkurence se setkáváme se 

dvěma hlavními aspekty 

 Konkurence jako struktura trhu – rozhodující se je počet firem na trhu a jejich 

trţní podíl   

 Konkurence jako chování firem – zde je důleţité stanovování cen a mnoţství, 

investice, výdaje na marketing, výzkum a vývoj  

Konkurenční soutěţení pro podniky se realizuje prostřednictvím sniţování cen, 

nákladů, jakosti a inovacemi výrobků a poskytováním dalších doprovodných sluţeb. 

Oba výše uvedené aspekty se navzájem doplňují.  

Efektivnost konkurence můţe působit jako řídící faktor, protoţe trţní cena 

působí na nedostatkovost. Má i stimulační funkce, vytváří tlak na podniky a motivaci 

k získání výhody, a to buď sniţováním nákladů, nebo technologickými inovacemi. 

Z toho je zřejmé, ţe konkurenční tlak způsobuje, ţe podniky hledají efektivní velikost 

a organizační uspořádání, které umoţňuje produkční efektivnost. Na konkurenčním 

trhu zůstávají pouze firmy, které dokáţou co nejefektivněji vyuţívat zdroje a nabízet 

výrobky, které dokáţou nejlépe uspokojit spotřebitele, zákazníka a dokáţou 

maximalizovat jejich uţitek. (Mikoláš, 2005) 

 Konkurence rozhoduje o vhodnosti těch činností podniku, které mohou přispět 

k jeho výkonnosti, např. inovací, soudrţného chování nebo dobré realizace záměrů.  

 

2.2  Konkurenceschopnost   

Jakým způsobem definovat konkurenceschopnost? Bohuţel neexistuje 

jednotný výklad tohoto pojmu, dá se říci, ţe lze vysledovat několik úhlů pohledu. 

V tom nejuţším pojetí je moţné konkurenceschopnost pochopit jako komparativní 

pohled na objekt, který zkoumáme a na jeho schopnost nebo výkonnost prodávat a 

nabízet zboţí nebo sluţby na trhu, kde probíhá konkurenční střet. (Bič, 2008) 

Termín konkurenční schopnost vychází z mikroekonomických základů dané 

ekonomiky. Je moţné ji také definovat jako schopnost podniku udrţet svůj podíl na 
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trhu, respektive tento podíl u jednotlivých komodit nadále zvyšovat. Schopnost rychlé 

trţní adaptability, výzkum, rozvoj a převzetí know-how podniky, jsou povaţovány za 

základ konkurenční schopnosti. 

Realizace spočívá na úrovni firem, jako samostatných a nezávislých 

subjektů, ale i role vlády je v této oblasti významná. Způsob vládní politiky můţe 

napomáhat k rozvoji konkurenční schopnosti a naopak pokud dojde ke ztrátám je 

moţné, ţe se tak stalo z důvodu pochybení vlády. 

 

2.2.1  Konkurenceschopnost  jako potenciál 

Konkurenceschopnost můţe být také jednou z podob podnikatelského 

potenciálu. Vyznačuje se:  

 Všeobecnou charakteristikou  

 Speciální charakteristikou  

Potenciál se můţe také projevit jako silná či slabá stránka nebo jako příleţitost 

či ohroţení, potenciál vnímáme jako jev. (Mikoláš, 2005) 

 

Obrázek č.: 1 Elementární projevy potenciálu  

 

                                                               Příleţitost  

 

 

 

 

 

 

Silná stránka                                                                                             Slabá stránka 

 

 

 

 

 

                                                  Ohroţení  

Pramen:MIKOLÁŠ, Z.; Jak zvýšit konkurenceschopnosti podniku konkurenční potenciál a dynamika 
podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6, str. 37. 

 

 
 

       Potenciál jako jev 
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2.2.2  Pojetí konkurence v mikroekonomii 

Mikroekonomie označuje konkurenci jako soutěţení mezi prodávajícím nebo 

kupujícím stejného zboţí, napříč trhem. Jedná se o střetávání nabídky a poptávky. 

 

Charakteristiky konkurence podle mikroekonomie 

1) Konkurence mezi nabídkou a poptávkou – výrobci chtějí co největší zisk, 

spotřebitel co nejniţší ceny. Rovnováţný stav je kompromis mezi nabídkou a 

poptávkou. 

2) Konkurence na straně poptávky – spotřebitel má zájem nakoupit co nejvíce 

zboţí a co nejlevněji. Konkurencí mezi spotřebiteli dochází ke zvyšování ceny. 

3) Konkurence na straně nabídky – výrobci chtějí prodat co nejvíce svých 

výrobků. Konkurencí mezi výrobci dochází ke sniţování ceny. 

 Cenová konkurence – vyuţívá tvorbu ceny jako konkurenčního nástroje 

 Necenová konkurence – snahou je získat zákazníka jiným způsobem 

např. kvalitou, designem, diferenciací výrobku.  

 dokonalá konkurence – je to v podstatě ideální stav  

 nedokonalá konkurence – existují různé formy např. monopol, oligopol  

 

Dá se říci, ţe pojetí konkurence a konkurenceschopnosti v mikroekonomii je 

pro podnikání zjednodušené. (Mikoláš, 2005)  

 

2.2.3  Logistické pojetí konkurence  

Má – li podnik zájem získat konkurenční schopnost, bývá to pro něj stále 

sloţitější, především z důvodu růstu závislosti na dodavatelích, logistických sluţbách 

a zprostředkovatelích obchodu. Podniky jsou nuceny poskytovat komplexní přístupy, 

nejen u produktů, ale i z hlediska individualizace potřeb zákazníka a specializace 

dodavatelů. Je nezbytné zkracování poţadovaných termínů při uvádění nových 

výrobků na trh, realizace inovačních projektů a zkracování cyklů ţivotnosti produktů. 

Vzniklé rozpory je potřeba odstranit, aby se dosáhlo konkurenční schopnosti. Jedním 

z moţných řešení je společné řízení dodavatelských řetězců, a pokud dojde 

k vyřešení společné flexibility, vzájemného přizpůsobení a společné zodpovědnosti, 

konkurenceschopnost celku se zvýší. K řízení těchto řetězců je potřeba nových 

manaţerských přístupů, zejména procesního přístupu, který je zaměřen na plnění 

poţadavků a přání zákazníků. (Tomek, Vávrová, 2009) 
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2.2.4  Konkurenceschopnost v rámci inovací   

Konkurenční schopnost by se dala označit kritériem toho, kdo na trhu přeţije a 

kdo ne. Pokud podnik není schopen konkurovat ostatním konkurentům, je předurčen 

k zániku. Konkurenční schopností podniku či země zpravidla rozumíme způsobilost 

obstát se svým zboţím na zahraničních trzích a tím přispět ke zvýšení reálných 

příjmů občanů. Pro zajištění úspěchu svých produktů na trhu, si musí podnik hledět 

nejen sama sebe, ale především sledovat trendy vývoje trhu a posilovat svou 

schopnost konkurence. Významným kritériem v konkurenčním boji a v posilování 

konkurenceschopnosti je inovační schopnost podniku. To samozřejmě souvisí se 

strategií podniku – jaká částka je na inovace určena. Velmi důleţitá je technologická 

inovace a inovace výrobků. 

 

 Inovace technologická - aby byl podnik schopen obstát v konkurenčním boji 

na trhu, musí investovat část svých zisků do vývoje nových technologií výroby, 

které umoţní větší kvalitu nových výrobků, větší vyráběné mnoţství za niţší 

náklady.  

 Inovace výrobků - podnik se nesmí spokojit se svou stávající nabídkou, a to i 

kdyţ je velmi úspěšná. Ke stávajícím oblíbeným produktům by měl přidávat 

další nové funkce, rozšíření a vylepšení, tak aby uspokojil co moţná nejširší 

spektrum poptávky a to i s ohledem na produkty konkurence.  

Inovace se můţe projevit v technickém řešení, změnami komponentů a 

materiálů, v uţivatelských moţnostech. 

Inovace v technologii výroby by měly být v souladu s mezinárodními normami. 

Dodrţování těchto norem pak přináší získání různých jakostních certifikátů, coţ jistě 

zvyšuje prestiţ podniku a jeho produktů. (Tomek, Vávrová, 2009) 

 

2.2.5  Vztah k zákazníkům   

Dalším významným způsobem jak zajistit konkurenční schopnost podniku je 

vztah k zákazníkům, protoţe právě zákazníci jsou ti, kdo rozhodují o prodejnosti 

daného produktu. Záleţí na kvalitě nabízených výrobků a komplexnosti sluţeb, 

kterou s sebou výrobek přináší. Ten, kdo ve srovnání s konkurencí dokáţe nabídnout 

trhu více pozitivních výhod oproti standardům v dané komoditní produkci nebo 
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sluţbě, či nalezne efektivní substituent uspokojující potřebu a poptávku, ten je na 

trhu úspěšný a má zisk.  

K posílení konkurenční schopnosti podniku určitě patří pruţnost a adaptabilita 

podniku. Podnik by měl sledovat poţadavky trhu, přizpůsobovat své výrobky přáním 

zákazníků, pruţně reagovat na situaci ve společnosti. Sledování poţadavků trhu se 

nejčastěji provádí tzv. marketingovým průzkumem, coţ má za následek i jistou 

segmentaci trhu. Díky tomu získá podnik potřebné informace o tom, jaká jsou přání a 

potřeby spotřebitelů a můţe tak přizpůsobit vývoj vylepšení a nových produktů. 

Podnik by měl nejen investovat do inovací a řádně pečovat a vycházet vstříc 

svým zákazníkům, ale také rozšiřovat a zkvalitňovat svou obchodní síť, tak je moţné 

nabídnout produkt co nejvíce lidem na daném území. V případě, ţe se jedná o 

podnik s mezinárodní působností, je dobré budovat v zahraničí i filiálky. 

Vybudováním filiálek v zahraničí je pak moţné obstát i na zahraničních trzích a to 

především z důvodu celních poplatků.  

Pro úspěšný podnik na trhu je nezbytné, aby orientoval svá podniková 

rozhodnutí na přání a představy skutečných i potencionálních zákazníků. Úspěšné 

inovativní podniky se snaţí více zapojit zákazníka do vlastní tvorby inovace. (Tomek, 

Vávrová, 2009) 

 

2.2.6  Péče o zaměstnance  

V souvislosti se zvýšením konkurenční schopnosti je však důleţitá i péče o 

zaměstnance.  Zde je potřeba zdůraznit největší vliv na tvůrčí práci. Tvůrčí pracovníci 

mají většinou jiné podmínky pro vykonávání své profese. Tím však nelze opomenout 

“řadové” pracovníky, protoţe jejich kvalifikace i zkušenosti jsou pro kaţdý podnik 

velmi důleţité a nepostradatelné. Mnoho firem si vychovává své pracovníky ve svých 

střediscích nebo přímo na svých školách. Příkladem by mohlo být Japonsko, 

zejména způsobem “celoţivotního zaměstnání”. 

Moţností jak zvýšit konkurenceschopnost můţe být správná stimulace 

pracovníků – motivace a informovanost. Hmotným stimulem pro pracovníka je jeho 

platové ohodnocení, případně podíl na zisku, úroky. Jsou i nehmotné stimuly -  

osobní ohodnocení (pochvala, výtka), image a dobré jméno podniku. Správně 

motivováni a zákaznicky orientovaní zaměstnanci jsou schopni podniku prospět při 

získávání a udrţování loajálních zákazníků.(Tomek, Vávrová, 2009) 

2.2.7  Marketing a konkurenceschopnost 
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Podstata marketingu se obecně nemění. Při jeho realizaci je potřeba vycházet 

z toho, ţe metody a přístupy se vyvíjejí a procházejí menšími nebo většími 

vývojovými fázemi. Jedná se o nové podmínky, které jsou vyvolané sociálními a 

demografickými změnami. Ty vedou k diferenciaci a individualizaci potřeb, vyuţití 

volného času. Jestli chce podnik získat konkurenčně výhodné postavení na trhu, měl 

by poznat přání zákazníka, aby jej nezískala konkurence.  

Reklama je určitě neopomenutelnou částí posilování konkurenceschopnosti a 

konkurenčního boje. Reklama je velmi důleţitá v etapě zavádění produktu na trh, kdy 

je třeba informovat potencionální zákazníky o zatím neznámém produktu, o jeho 

vlastnostech a výhodách. Je potřeba přesvědčit spotřebitele aby produkt vyzkoušeli. 

Moţná by se někdy mohlo zdát, ţe reklama není aţ tak důleţitá, ale mnohdy dokáţe 

účelně provedená reklamní kampaň prodat i výrobek s niţší kvalitou neţ tomu je u 

konkurence. Reklama ale není tím jediným, co prodává výrobek, je to i obal výrobku. 

Atraktivní obal často upoutá a stává se i důvodem proč si spotřebitel vybere výrobek. 

Prodejnost produktu můţe zvýšit i inovace jeho balení. Pro podnik je také velmi 

důleţité sledovat chování své konkurence. (Tomek, Vávrová, 2009) 

2.3  Konkurence v rámci globalizace  

V současné době dochází k neustálé postupující globalizaci, která ovlivňuje 

rozvoj podnikání nejen v jednotlivých zemích, ale dotýká se i regionů.  

Rozvíjející se transnacionální korporace a na druhé straně sítě, aliance 

malých a středních podniků. V tomto procesu se prosazuje vznik regionálních 

podnikatelských seskupení tzv. klastrů.  

Důleţitým aspektem regionálních sítí je zprostředkovatel vztahů např. 

regionální rozvojová agentura mezi podnikatelskými subjekty a okolím např. 

Evropskou unií. Sítě se zakládají na formálním i neformálním partnerství. Pokud jsou 

vytvořené na regionální, mikroregionální případně na lokální úrovni, mohou se 

vyznačovat větší intenzitou neformálních vztahů, častějšími osobními kontakty. 

(Mikoláš, 2005) 

Určitě nesporným důsledkem globalizace je propojování světové ekonomiky 

do celku. Ekonomické subjekty musí čelit stále ostřejší globální konkurenci. Ta vede 

k tlaku ke zvyšování flexibility. Globalizace je vlastně vnímána jako příleţitost, ale i 

jako hrozba.  



14 
 

„Nejčastěji je globalizace definována prostřednictvím procesu internacionalizace, 

který spočívá v přerůstání ekonomické aktivity přes národní hranice a rozšiřování 

mezinárodních ekonomických vztahů propojujících jednotlivé národní státy.“ 

(Steinmetzová, 2008, str. 17) 

 

 Výroba se bouřlivě rozvíjela pomocí technických a technologických změn. 

Toto se odrazilo i v hospodářské politice jednotlivých států. Je moţné pak vymezit tři 

globalizační vlny. 

 

 1870 – 1914 – toto období se vyznačuje rychlým ekonomickým růstem, 

migrací pracovní síly a technologickým pokrokem 

 1950 – 1970 -  Spojené státy začaly prosazovat liberalizaci také se svými 

národními zájmy. Specifickým rysem tohoto období je růst multinacionálních 

společností.  

 1980 – do dnes – současná globalizace je úzce spjata se změnou výrobních 

procesů. Produkce je zaměřena transnacionálně. Dochází k vývozu kapitálu, 

investice rostou rychleji neţ obchod a také dochází ke geopolitickým 

změnám.  

 

Pokud bychom chtěli vyjmenovat klady i zápory globalizace, bylo by jich velmi 

mnoho a záleţí na subjektivním přístupu. (Steinmetzová, 2008) 

Globalizace také přináší rozpory ve vztahu monokulturnosti a nese nebezpečí 

destrukce individuality. Začíná se formovat a uvolňovat potenciál regionálního a 

mikroregionálního podnikatelského prostředí. (Ludvík, 2000) 

Obecně globalizace přináší podnikům hodně změn, které vyplývají z rozvoje 

technologií, sniţování dopravních nákladů, poţadavků na komunikaci i organizaci 

výroby např. optická vlákna, přepravní kontejnery, počítače, internet.  

V současném globalizovaném světě se nejčastěji sleduje 

konkurenceschopnost národních ekonomik. Do centra pozornosti se dostává 

v souvislosti k velkému růstu konkurence asijských zemí. Problémem 

konkurenceschopností se zabývá významná instituce. Je to Světové ekonomické 

fórum (World Economic Forum, WEF).  
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Tabulka č.: 1 Možné dopady globalizace    

Pozitiva  Negativa  

Růst světového HDP díky rostoucí spotřebě, 
obchodu, pohybu výrobních faktorů atd.  

Moţný přenos krizí a ekonomických poruch.  

Urychlení růstu HDP některých rozvojových 
zemí (NIZ, Čína, Indie) díky většímu 
zapojení do mezinárodních  ekonomických 
vztahů. 

Rozšiřování chudoby a nerovnosti ve světě, 
např. v rozdělování příjmů.  

Růst konkurence, přínosy pro spotřebitele 
(tlak na růst kvality a sniţování cen).  

Likvidace nekonkurenceschopných výrob, 
růst nezaměstnanosti v tradičních 
průmyslových oblastech.  

Vzestup úlohy globální občanské 
společnosti.  

Růst sociálního napětí, politické nestability. 

Rychlý přenos informací, moţnosti poznávat 
cizí kultury a země.  

Homogenizace kultur, růst vlivu 
dominantních kultur, potlačování kulturní 
identity malých a slabých hráčů.  

Tlak na modernizaci ekonomiky, trţní 
reformy, liberalizaci, deregulaci.  

Nebezpečné šíření xenofobie, rasismu, 
rozvoj náboţenské a kulturní 
nesnášenlivosti.  

Urychlení vědecko-technického pokroku díky 
rychlému přenosu informací.  

Oslabování úlohy národního státu, růstu 
vlivu  TNK. 

Odstraňování ekonomických i jiných bariér 
mezi státy a subjekty světové ekonomiky. 

Rychlý rozvoj organizovaného zločinu, 
mezinárodního terorismu.  

Moţnost efektivnější mezinárodní 
koordinace a řešení globálních problémů.  

Zhoršování kvality ţivotního prostředí 
v důsledku rostoucí výroby a obchodu.  

 
Pramen:  STEINMETZOVÁ,D. Bariéry konkurenceschopnosti. Praha: Oeconomica, 2008 ISBN 978-
80-245-1444-4, str. 28. 

 

 

2.4 Malé a střední podnikání  

Malé a střední podnikání plní nezastupitelné ekonomické  role ve společnosti. 

Konkurenceschopnost malého a středního podnikání je všeobecně niţší oproti 

velkým podnikům. Je neustálým koloběhem změn. Jádrem malé a střední firmy jsou 

lidé, jejich fyzický a duševní potenciál, kterému se musí jak majitel, tak sami 

zaměstnanci věnovat. Role malého a středního podnikání není plně doceněna. Jejich 

funkce pro rozvoj zdravé ekonomiky jsou opomíjeny.  

Rozhodující roli v malém a středním podnikání má podnikatel, vlastník malé či 

střední firmy. Podnikatel je vlastníkem, hlavním manaţerem a odborným specialistou 

firmy. Hovoříme o tom, ţe majitel firmu vede vlastnicky, odborně a administrativně. 

Malí a střední podnikatelé hrají významnou úlohu při vytváření nových 

pracovních příleţitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a 

ekonomického rozvoje. Česká republika se stala zemí, ve které má další charakter 

vývoje sektoru malého a středního podnikání, vzhledem k jeho významu 
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v ekonomice, podstatný dopad na celkový ekonomický a sociální vývoj země a 

jednotlivých jejích regionů.  

 

2.4.1 Definování malého a středního podnikání 

Dá se říci, ţe hledisek pro vymezení je hodně. Malá a střední firma se 

vyznačuje několika kvantitativními a kvalitativními znaky. Můţeme ji definovat dle 

těchto kritérií:  

 Podle počtu zaměstnanců 

 Podle výkonů 

 Podle majetku 

 Podle přidané hodnoty 

 Jiná kritéria  

V případě definování malého a středního podniku není situace jednoznačná. 

(Mikoláš, Folvarčná, 2000)   

 

Statistické rozdělení  

V roce 1997 došlo k harmonizaci české statistiky se statistickým úřadem EU 

(Eurostatem) a podniky dělí dle počtu zaměstnanců. 

 Malé – do 20 zaměstnanců 

 Střední – do 100 zaměstnanců 

 Velké – 100 a více zaměstnanců 

 

Rozdělení dle doporučení komise EU 

 Mikropodnik – do 10 zaměstnanců, trţby a aktiva nesmí přesáhnout 2 mil EUR 

 Malý podnik – do 50 zaměstnanců, trţby a aktiva nesmí přesáhnout 10 mil 

EUR 

 Střední podnik – do 250 zaměstnanců, trţby nesmí přesáhnout 50 mil EUR a 

aktiva 43 mil EUR 

 Velký podnik – více jak 250 zaměstnanců, překračuje výše uvedené limity 

 

Rozdělení dle zákona na podporu podnikání 

Jedná se o zákon č. 47/200 Sb. o podpoře malého a středního podnikání, 

přijatý v roce 2002 a účinnosti nabyl k 1. 1. 2003. Zákon rozlišuje.  
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1) Drobný podnikatel 

 do 10 zaměstnanců 

 aktiva nepřesáhnou 180 mil Kč 

 čistý obrat za poslední účetní období nepřesáhne 250 mil Kč 

 

2) Malý podnikatel  

 do 50 zaměstnanců 

 aktiva nepřesáhnou 180 mil Kč 

 čistý obrat za poslední účetní období nepřesáhne 250 mil Kč 

 

3) Střední podnikatel 

 do 250 zaměstnanců 

 aktiva nepřesáhnou 980 mil Kč 

 čistý obrat za poslední účetní období nepřesáhne 1 450 mil Kč 

 

Rozdělení dle ČSSZ  

 Malé organizace  - do 25 zaměstnanců  

 Organizace – s 25 a více zaměstnanci 

 

Malé organizace mají minimální administrativní zatíţení v oblasti sociálního 

zabezpečení. Rozhodujícím kritériem diferenciace se stává počet zaměstnanců. 

(Veber, Srpová, 2005) 

 

Rozdělení dle objemu přidané hodnoty:  

 Velmi malá firma do 0,4 mil Kč ročně 

 Malá firma do 2 mil. Kč 

 Střední do 50 mil Kč ročně 

 

Podnikatel si musí uvědomit svou ekonomickou sílu, aby se mohl zodpovědně 

rozhodovat. Důleţitým ukazatelem je přidaná hodnota. (Mikoláš, Folvarčná, 2000)  

Malá firma má minimální kapitál, a proto podnikatel musí usilovat o 

maximalizaci přidané hodnoty a rychlost obrátky hotovosti.  Uvedené poznatky lze 

v přiměřené míře uplatnit i na střední firmy bez rozdílu, zda jde o fyzickou nebo 

právnickou osobu. Výkonnost a úspěšnost firem v současném náročném 
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podnikatelském prostředí závisí na mnoha faktorech – na technickém vybavení, 

finančním zajištění, dostupnosti surovinových zdrojů a informací, konkurenčních 

přednostech i efektivním řízení.   

 

2.4.2 Rodinné podnikání   

Malé firmy začínají podnikat s málo početným, ale aktivním a loajálním 

personálem. Ten bývá mnohdy sloţen z rodinných příslušníků, přátel a blízkých 

známých podnikatele. Rodinné podnikání v České republice má dlouhodobou tradici.  

V dnešní době lze v ČR nalézt nespočet rodinných firem.  

Za rodinnou firmu se povaţuje ta, kterou vlastní nebo řídí rodinní příslušníci. 

Mnozí z českých podnikatelů začínali svůj byznys z domova, z garáţí nebo v 

pronajatých kočárkárnách na sídlištích. Nejvíce rodinných firem je ve Spojených 

státech, v Evropě vyniká Itálie. V evropském srovnání je počet českých rodinných 

firem nízký. Úspěšnost rodinných firem staví na určitém etickém přístupu a 

důvěryhodnosti. Rodinné firmy proto patří ve světě mezi oblíbené zaměstnavatele. 

Za cíl profesionálního rodinného podnikání není povaţován okamţitý profit, ale 

kontinuita existence podniku. Tomuto uvaţování odpovídá i skutečnost, ţe úspěšnost 

rodinných firem se neměří ani tak objemem rychlého zisku, jako spíš počtem 

generací, které si podnik předaly.  

      Tyto společnosti tvoří zejména skupinu malého a středního podnikání. Musí se 

dnes a denně vypořádávat nejenom s externími vlivy, ale i s vlivy interními – vztahy 

ve vlastní rodině. Psychologie rodiny tak dotváří celkový obraz rodinných firem a je 

tak neopomenutelnou součástí. Rozhodování o strategiích a cílech podniků je na 

rozdíl od ostatních společností ovlivněné nejenom zaměstnanci, ale hlavně rodinnými 

příslušníky. Případný nezdar postihne celou rodinu, která je většinou na svém 

podnikání existenčně závislá. V rodinné firmě bývá často investován pro rodinu 

nemalý kapitál, který většinou představuje veškeré úspory. Rodinné úspory byly v 

první euforické podnikatelské vlně mnohdy jediným způsobem, jak nahradit 

nedostatek vstupního kapitálu. Tím lze odůvodnit i větší averzi k riziku, které 

v rodinném podnikání existuje.       

Motivace rodinných příslušníků, zvlášť těch z nejuţšího rodinného kruhu, je 

posunuta daleko za hranice motivace pracovního kolektivu. Často se tak setkáváme 

s pracovníky rodinných firem, kteří jsou v rámci rodiny ochotni pracovat v podstatě 

nepřetrţitě, a to i v dosti nepříznivých pracovních podmínkách.  

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8591239&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=465&idproduct=2685439&idclient=27574164
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8709634&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=1227&idproduct=2838250&idclient=25959832
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      S rodinným podnikáním je třeba spojovat i rodinné a pracovní vztahy. Ty se 

navzájem prolínají.  Častým nešvarem vyskytujícím se v oblasti rodinného podnikání 

je protěţování rodinných příslušníků ve firmě. Často tak dochází k tomu, ţe majitelé 

rodinné firmy prosazují na určitou pozici ve společnosti člověka, který nejen ţe nemá 

k danému oboru vztah, ale zároveň pozbývá potřebné kompetence. Takovéto 

protěţování rodinných příslušníků je velmi kontraproduktivní. Pro ostatní 

zaměstnance je to velmi demotivující. Svoji nespokojenost pak dávají patřičně 

najevo, coţ se podepíše na jejich dříve perfektním pracovním výkonu. Tím trpí 

nejenom vztahy ve firmě, ale i firma sama. (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 

      I přes veškerá úskalí, která rodinné podnikání provázejí, se daří rodinným 

podnikům celkem obstojně podnikat.  

Aby byly rodinou vlastněné firmy úspěšné, musí být řízeny stejně jako jiné 

malé firmy. Kaţdý rodinný příslušník by měl mít ve firmě přiřazenou roli, protoţe by 

mohlo docházet k napětí a konfliktům, které mohou bránit dosaţení základních 

podnikatelských cílů. Pokud hovoříme o rodinné firmě, rozlišujeme obvykle stádia 

zaloţení a startu rodiči, později s pomocí dětí, které firmu nakonec převezmou. 

Vyskytují se častější situace, kdy oba partneři podnikají společně.  

      Drobná rodinná firma začíná s velkými riziky, ručí svým majetkem. Peníze 

musí bance splácet příliš rychle. I proto zatím nepřekročily české rodiny hranici 

malého a středního podnikání. Velkých hráčů je zatím minimum. V první stovce 

ekonomicky nejvýkonnějších firem nenajdeme víc neţ pět rodinných podniků. 

 

Rysy rodinné firmy  

 Přísně jsou odděleny rodinné a firemní finance  

 Členové rodiny nesmějí zastávat některé funkce v podniku  

 Obvykle firmu vlastní alespoň dvě rodiny, které tvoří vzájemnou protiváhu 

 Mladý člen rodiny nenastupuje přímo do firmy, musí nejprve projít praxí v jiné 

společnosti 

 Na řízení podniku se paralelně podílí rodinná a správní rada. Oba orgány mají 

různé sloţení 

 Rozhodující část zisků je investována zpátky do firmy 

 Úspěšnost firmy se hodnotí podle délky její existence a počtu generací, které 

si ji předají 
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Rodinné podnikání má v ČR velký potenciál. Odhaduje se, ţe minimálně 140 

tisíc českých ţivností registrovaných na fyzické osoby lze charakterizovat jako 

rodinné podniky. Ve světě vlády rodinné podnikání podporují. U nás spíše mají 

výhody velcí zahraniční investoři. Například formou daňových prázdnin.  

 

2.4.3 Výhody a nevýhody malého a středního podnikání  

Malí a střední podnikatelé (MSP) hrají významnou úlohu při vytváření nových 

pracovních příleţitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a 

ekonomického rozvoje. Evropská unie povaţuje tento sektor za významný element  

evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. ČR je 

zemí, ve které vývoj sektoru MSP má podstatný dopad na celkový ekonomický růst a 

tím i sociální vývoj země a jednotlivých regionů.  

    Období po vstupu České republiky do Evropské unie je spojeno s rostoucí 

potřebou posilování kvality sektoru malých a středních podnikatelů. Tato kvalita je 

vyjádřena v jejich schopnosti obstát v konkurenci na lokálním, národním i 

mezinárodním trhu a flexibilně reagovat na podnikatelské příleţitosti. (Grublová, 

2001) 

Výhody  

K důležitým výhodám se řadí:  

 Vytváření pracovních míst  

Malé a střední podniky dávají moţnost vytvoření významného počtu 

pracovních míst. Tím podporují ekonomický růst  

 Flexibilita 

Malé a střední podniky jsou pohotové a schopné přizpůsobit se rychle se 

měnícím skutečnostem vyvolané trhem a konkurenčním prostředím.  

 Jednoduchost organizační struktury  

Malé a střední podniky mají jednoduchou a přehlednou organizační strukturu. 

Rozhodování je pak pruţnější a kontrola jednodušší. Osobní a přímý kontakt 

zaměstnanců a nadřízených je předpokladem pro vyšší osobní nasazení.  

 Stabilizace společnosti a společenský přínos  

Malé a střední podniky jsou garantem svobody, protoţe jsou šancí k uplatnění 

a realizací podnikatelů v produktivním procesu. Nemohou dosáhnout monopolního 
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postavení. Není pro ně typické, aby byly vlastněny zahraničními subjekty. Tyto firmy 

reprezentují místní vlastnické poměry, jsou těsněji svázány s daným regionem. Okolí 

podniky a jejich majitele zná a jejich činy jsou pod veřejnou kontrolou. Mnohé 

provozovny dotvářejí urbanistický vzhled měst a obcí. (Veber, Srpová, 2005) 

Nevýhody  

Přestoţe v posledních letech tento sektor dosáhl mnoha pozitivních změn, 

mají malé a střední podniky určité nevýhody.  

 Menší ekonomická síla  

 Obtíţnější přístup ke kapitálu  

 Slabá pozice při soutěţi o veřejné zakázky  

 Nekalá konkurence velkých podniků  

Vlastnictvím menšího mnoţství kapitálu dochází k různým potíţím například 

při rozšiřování výroby nebo zapojení do náročnějších výzkumných projektů.  

 Horší přístup k odbornému vzdělávání 

 Ohroţení velkými, nadnárodními podniky  

 Časté změny ekonomických a právních předpisů  

 Postavení na osobnosti podnikatele  

Zda firma bude úspěšná či nikoli závisí především na osobnosti podnikatele. 

Na jeho schopnosti zvládnout trojroli – umění vlastnit, umění řídit a být odborným 

specialistou firmy. Identita a integrita závisí na vyzrálosti osobnosti podnikatele. 

S jeho osobou je spojeno hlavní riziko existence malé a střední firmy, a to smrt nebo 

váţná nemoc podnikatele. (Grublová, 2001)  

2.4.4 Podpora malého a středního podnikání  

Malé a střední podniky mají v ekonomice státu veliký význam. Jsou dokonce 

páteří evropské ekonomiky. Z těchto důvodů má stát zájem na rozvoji malého a 

středního podnikání. A proto je kaţdoročně vypisováno mnoţství programů, které 

mají pomoci malým a středním podnikům, od jejich zaloţení po jejich následný vývoj. 

Stát si je také vědom, ţe investice mířená do tohoto sektoru se mu vrátí v podobě 

zvýšení pracovních míst na trhu. Opatření zemí s trţní ekonomikou se proto zaměřují 

na sniţování nevýhod a na vytváření vhodných legislativních a ekonomických 
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podmínek vedoucích k podpoře vznikajících a rozvoji jiţ existujících malých a 

středních podniků. 

Zvláštní význam má v tomto směru podpora směřující k posilování a 

rozšiřování skupiny podniků střední i menší velikosti schopných pozitivně reagovat 

na výzvy, které s sebou přináší značný objem zahraničních investic uskutečněných v 

České republice do oborů vyţadujících vysoké inovační tempo a globalizační 

tendence.  

 V současnosti i budoucích letech se nabízí České republice příleţitost, která 

se v podobném rozsahu nemusí jiţ opakovat. Touto příleţitostí je značný rozsah 

prostředků ze strukturálních fondů, které bude moţné získat. Pokud budou tyto 

prostředky efektivně vyuţity k dalšímu posílení infrastruktury podporující malé a 

střední podnikání a budou dobře investovány, jsou schopny pozitivně ovlivnit vývoj 

sektoru malých a středních podnikatelů. 

Programy podpory se připravují s cílem vytvářet příznivé podnikatelské 

prostředí, které je nezbytné k rozvoji podnikavosti a k posilování 

konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů. Nástroji přímé podpory 

rozvoje MSP budou cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry a úvěry se 

sníţenou úrokovou sazbou. Rozvoj infrastruktury pro podnikání bude podporován 

formou dotací. Celostátní programy budou financovány vyuţitím prostředků 

strukturálních fondů a státního rozpočtu. (Veber, Srpová, 2005) 

 

2.4.5 Sítě v rámci malého a středního podnikání   

Malé a střední podniky se ve světě staly důleţitou součástí ekonomiky i 

společnosti, která přispívá k řešení problémů zaměstnanosti. Mimo jiné jsou 

důleţitým prvkem technického rozvoje. Světovým trendem je směřování ke 

zvyšování podílu malých a středních podniků. Podniky jsou více pruţnější a rychleji 

dokáţou reagovat na potřeby zaměstnanců a poptávku na trhu. Jejich úspěch je 

závislý na jejich schopnosti se spojovat a vytvářet sítě.  Sítě se zakládají na 

formálním i neformálním partnerství. Pokud jsou vytvořené na regionální, 

mikroregionální případně na lokální úrovni, mohou se vyznačovat větší intenzitou 

neformálních vztahů, častějšími osobními kontakty. Důleţitým aspektem regionálních 

sítí je zprostředkovatel vztahů např. regionální rozvojová agentura mezi 

podnikatelskými subjekty a okolím (Evropskou unií).  
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V současné době dochází k neustále postupující globalizaci, která ovlivňuje 

rozvoj podnikání nejen v jednotlivých zemích, ale dotýká se i regionů. Rozvíjejí se 

transnacionální korporace a na druhé straně sítě, aliance malých a středních 

podniků. V tomto procesu se prosazuje vznik regionálních podnikatelských seskupení 

tzv. klastrů. (Mikoláš, 2005) 

Jedná se o seskupování firem určitého odvětví, které lze vymezit jako 

geograficky soustředěná odvětví. Vyznačují se vysokou mírou propojenosti podniků a 

důvodem se stávají lokalizační úspory. Vzájemná provázanost odvětví posiluje vazby 

klastru a zvyšuje jejich konkurenční výhodu. V rámci klastrů existují dva typy vazeb. 

 

 Vertikální vazba je tvořena dodavatelským řetězcem, od dodavatele 

k zákazníkovi. Můţou se stát významným stimulem inovací.  

 Druhý typ je horizontální. Pomáhají k dosaţení specializovaných sluţeb. Mezi 

vazby patří sdílení podobné technologie, distribuční kanály, znalosti, sluţby 

apod.  

 

Klastry vedou k vyššímu ekonomickému růstu z těchto důvodů: 

 Zvyšují produktivitu  

 Zvyšují inovační kapacitu firem 

 Stimulují rychlejší tvorbu nových firem  

 

Klastry se vyvíjejí po dlouhou dobu a je obtíţné je vytvořit zásahem zvnějšku. 

Vytváření klastrů je dynamický proces, který souvisí s konkurencí1 

 

2.5 Podnikatelské prostředí  

Úspěch podniku se můţe stát zrádným. Podnik nemění své chování, ale jeho 

výsledky uţ nejsou tak dobré jako v minulosti. Managament podniku zjišťuje, ţe se 

mění podnikatelské prostředí, které bývá velmi rozmanité a strukturované. Mívá svou 

věcnou, časovou, prostorovou, efektivnostní a účelnostní dimenzi. Podnikatelské 

prostředí definujeme jako souhrn podstatných vlivů, které působí na podnikatele i na 

podnik a na podnikání.  

 

1 SKOKAN,K.Industry Clusters v regionálním rozvoji. Odborný časopis Ekonomická revue, 2002, roč. 

V, č. 2, s. 50. ISSN 1212-3951. 
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Zahrnuje vlivy, které působí na soustavnou činnost prováděnou podnikatelem 

nebo podnikem vlastním jménem a na jeho vlastní odpovědnost za účelem 

zhodnocení podnikatelského potenciálu.   

Můţeme je popsat pomocí faktorů, které podnikatelské prostředí ovlivňují. 

Podnikatelské prostředí můţeme rozčlenit na vnější a vnitřní. Vnější podnikatelské 

prostředí ještě dělíme na makropodnikatelské prostředí a mezzopodnikatelské 

prostředí. Vnitřní podnikatelské prostředí můţeme také označit jako 

mikropodnikatelské prostředí. (Grublová, 2001) 

 

2.5.1 Makropodnikatelské prostředí  

Jedná se o vnější podnikatelské prostředí, které ovlivňuje tvorbu vize, cíle a 

strategie podniku. Zahrnuje vlivy: 

 

 Politické a právní  

 Ekonomické  

 Sociální, kulturní a demografické 

 Technologické 

 Ekologické  

 

Těmito faktory se zabývají jak velké, tak i malé a střední podniky, ale jejich 

praktická vyuţitelnost je odlišná.  

 

2.5.2 Mezzopodnikatelské prostředí  

Mezzopodnikatelské prostředí je spojováno s působením regionálních, 

mikroregionálních a lokálních faktorů.  

 

 Přírodně ekologické prvky 

 Technická a dopravní infrastruktura 

 Všeobecná a ekonomická kultura 

 Ekonomická a podnikatelská infrastruktura 

 Vůdčí podnikatelský subjekt 

 Reziduální faktor  

 

Toto prostředí je významně spojeno s fungováním malých a středních firem.  
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2.5.3 Mikropodnikatelské prostředí  

Je označováno jako vnitřní prostředí podniku a zahrnuje to, co v podniku 

přímo probíhá. Za faktory, které vymezují toto prostředí, můţeme povaţovat: 

 

 Umění podnikatele vlastnit 

 Schopnost a umění vést lidi 

 Schopnost uspokojit potřeby  

 Schopnost komunikovat  

 Schopnost formulovat podnikatelskou filozofii  

 

Mikropodnikatelské prostředí nám v podstatě přináší informace o identitě a 

integritě podniku. (Grublová, 2001) 

 

2.6 Metodologická východiska  

V této části diplomové práce budou specifikovány a popsány vybrané metody, 

které pak budou následně pouţity v praktické části. 

2.6.1  Konkurenční síly dle M. E. Portera   

Dnešní prostředí se dynamicky rozvíjí a neustále se mění trţní podmínky, 

proto je pro podnik obtíţné vymezit dlouhodobé cíle a strategie tak, aby byly 

dosaţitelné, coţ je pro udrţení konkurenceschopnosti podniků nezbytné. 

Konkurenční strategie představuje širší zásady, které určují, jakým 

způsobem bude podnik konkurovat, jaké si stanoví cíle a jaká opatření k dosaţení 

stanovených cílů budou potřebná. 

Cílem konkurenční strategie je vytvořit pro podnik takové postavení 

v odvětví, aby mohl co nejlépe čelit pěti základním konkurenčním silám nebo jejich 

působení obrátit ve svůj prospěch. (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

Významným krokem je pro podnik vypracování analýzy konkurence a pak 

navrţení strategie pro vstup na trh. Firma potřebuje upevnit svou pozici v oboru, musí 

čelit konkurenčním silám a zajistit výnosnost kapitálu.  

Dle M.E.Portera rozeznáváme tři obecné strategie, které se mohou i 

navzájem kombinovat.   
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a) Prvenství v celkových nákladech – K získání tohoto prvenství je nutné mít 

moderní a výkonné zařízení, přísně kontrolovat přímé i reţijní náklady. Je 

potřeba minimalizovat náklady v oblasti výzkumu a vývoje, ve sluţbách, 

prodeji, reklamě apod. Jakmile podnik dosáhne svého cíle, získá nadprůměrné 

výnosy v odvětví.  

b) Diferenciace – tato strategie vychází ze snahy vytvořit něco jedinečného. 

Firma se můţe odlišovat designem, technologií, zákaznickým servisem, 

prodejní sítí případně značkou. Tato strategie nesoustředí pozornost na nízké 

náklady. Jestliţe podnik v této oblasti dosáhne úspěchu, můţe získat vysoké 

výnosy v oboru a zároveň si vytváří ochranu proti pěti konkurenčním silám. 

Podniku se můţe podařit získat věrnost zákazníka a dosáhnout lepšího 

postavení neţ konkurenti.  

c) Soustředění pozornosti – tato strategie se soustředí na konkrétní skupinu 

odběratelů, segment výrobní řady nebo geografický trh. Firma se na rozdíl od 

ostatních strategií nesoustředí na celé odvětví, ale snaţí se vyhovět dobře 

zvolenému objektu. Strategie vychází z předpokladu, ţe podnik je schopen 

slouţit zvolenému cíli účinněji a efektivněji neţ konkurence. Podnik dosáhne 

buď diferenciace, nebo vykazuje niţší náklady, ale můţe dosáhnout i obojího. 

(Porter, 1994) 

 

Obrázek č.: 2. Tři obecné strategie podle M. E. Portera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: PORTER,E.Michael. Konkurenční strategie:metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Přel. 
K.Kvapil. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2. 
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Hodně vyuţívaným nástrojem analýzy oborového prostředí firmy je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí.  

 

Obrázek č.: 3 Hybné síly konkurence v odvětví 
 
 
 
 
 
 
Hrozba nově vstupujících firem  
 
Vyjednávací vliv zákazníků                                                            Vyjednávací vliv zákazníků  
 
 
 
 
  
 
  
 
                                                                                            Hrozba substitučních výrobků nebo sluţeb  
 
 
 
 
 
 
 
Pramen:MIKOLÁŠ, Z.; Jak zvýšit konkurenceschopnosti podniku konkurenční potenciál a dynamika 
podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6, str. 69 

 

Vstupující podniky – snadný vstup do oboru, snadné výnosy. Rychlost vstupu bývá 

ovlivněna bariérami.  

 strategická bariéra 

 strukturální bariéra 

 

Substituty – pro výrobce jsou ohroţením, jedná se o výrobky, které jsou schopny 

funkčně nahradit jiný výrobek.  

 

Zákazníci – zákazník je v silné pozici, pokud platí tyto faktory. 

 Počet zákazníků 

 Stupeň koncentrace 

 Zpětná integrace 

 
Potenciál nově vstupující firmy 

 

 
Konkurenti (firmy) v odvětví 

 
Soupeření mezi existujícími firmami 

 
Zákazníci 

 
Dodavatelé 

 
Substituty 
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 Diferenciace výrobku  

 Kvalita produktu  

 

Dodavatelé – platí stejné faktory jako pro zákazníky. 

 

Konkurence v odvětví – rivalita firem můţe být vysoká, pokud jsou splněny 

podmínky. 

 Stupeň koncentrace 

 Diferenciace produktu  

 Změna velikosti trhu  

 Struktura nákladů 

 Rostoucí výrobní kapacita 

 Bariéra vstupu  

 

Těchto pět konkurenčních sil odráţí skutečnost, ţe konkurence v daném 

odvětví přesahuje hranice konkurenčního pole. (Mikoláš, 2005) 

 

2.6.2 Pasportizace  

Další metoda, kterou můţeme posuzovat podnikatelský potenciál a schopnost 

konkurence je pasportizace. Jedná se o vcelku jednoduchou a praktickou metodu, 

kterou je moţné shrnout získané informace o podniku a jeho podnikatelském 

prostředí.  

Pasport podnikatelského prostředí většinou chápeme jako tabulkovou formu 

zpracování informací o určité zájmové zóně, lokalitě, obci, regionu, apod. Jeho 

obsahem jsou zejména slovní a číselné informace, které se týkají: 

 

 identifikace zájmového území 

 základních údajů (geografické, historické, technické a jiné), 

 retrospektivní charakteristiky (např. časové řady obyvatel, ploch území apod.) 

 plochy podle vyuţití (např. zemědělská půda, průmyslové plochy) 

 statistiky podnikání (počet firem dle oborů, velikosti či forem podnikání apod.) 

 seznam nejdůleţitějších firem a provozoven 

 ekologických omezení podnikání 

 kulturních památek a zařízení 
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 chráněných území, přírodních rezervací a zvláštností obce, respektive regionu 

 přehled sluţeb v zájmové zóně.  

2.6.3 PESTLE analýza 

Tato analytická metoda slouţí ke strategické analýze okolního prostředí 

organizace. PESTLE (někdy PESTEL) je akronym a jednotlivá písmena znamenají 

různé typy vnějších faktorů: 

 P – politické – existující a potenciální působení politických vlivů 

 E – ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky 

 S – sociální – sociální změny uvnitř organizace 

 T – technologické – dopady nových a vyspělých technologií 

 L – legální (legislativní) – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy 

 E – ekologické (environmentální) – místní, národní a světová ekologická 

problematika a otázky jejího řešení 

Podstatou analýzy je identifikovat pro kaţdou skupinu faktorů ty 

nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat 

organizaci. Metoda PESTLE je součástí metod pouţívaných v oblasti analýzy 

dopadů. Někdy se pouţívá také podobná zjednodušená metoda PEST. Moderní 

metodou rozboru makrookolí je tzv. PEST analýza, která okolí podniku dělí do čtyř 

základních faktorů.  

Cílem PEST analýzy není analyzovat všechny sloţky jednotlivých faktorů, ale 

najít ty, které mají pro podnik význam a pro podnik mohou znamenat  příleţitost nebo 

hrozbu. Analýza by rovněţ měla usilovat o stanovení pravděpodobnosti, se kterou k 

této příleţitosti nebo hrozbě dojde. Je vhodné, aby se PEST analýza zaměřila na 

všechny trhy, na kterých podnik působí. Výsledkem můţe být rozhodnutí, kam firma 

lokalizuje svůj závod. Po makroanalýze se firma nutně musí zaměřit na analýzu 

odvětví, kde působí.  

2.6.4 Dotazníkový průzkum 

Dotazování je jedním z nejrozšířenějších moţností získání informací, které 

potřebujeme. Touto metodou získáváme informace od zkoumaného objektu 

dotazováním, a to pomocí záměrně kladených otázek. Mezi pozitiva šetření patří 

skutečnost, ţe lze získat hodně informací najednou. Tato metoda se dá aplikovat na 

http://managementmania.com/index.php/zakladni-pojmy/65-rizika
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/61-ostatni/355-dopadove-analyzy-impact-analysis
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/61-ostatni/355-dopadove-analyzy-impact-analysis
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podniky všech oborů. Záleţí jaké informace, jejich charakter a rozsah potřebujeme 

získat a podle toho pak vybereme vhodný způsob dotazování.   

 

Typy dotazování: 

 Písemné dotazování – patří k relativně často pouţívané technice dotazování. 

Tato forma dotazování se předkládá respondentovi v podobě dotazníku. 

Výhodou je, ţe dotazovaný můţe odpovědím věnovat více času. Tento 

způsob vyţaduje méně příprav a niţší finanční náročnost. Ovšem existují i 

nevýhody, a to delší doba šetření a existence rizika nepochopení otázky. 

 

 Osobní dotazování – tento způsob spočívá v přímém rozhovoru mezi 

tazatelem a respondentem. Navazuje přímý kontakt a umoţňuje získat 

spolehlivou a kvalitní informaci. Výhodou je moţná zpětná vazba a flexibilní 

doba rozhovoru. Nevýhodou je větší finanční a časová náročnost.  

 

 Telefonické dotazování – v podstatě se jedná o typ rozhovorového šetření 

bez osobního kontaktu.  

 
 

Dotazník 

Dotazník je jedním z nejběţnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy 

průzkumů a ke zjišťování informací. Na jejich základě můţeme provést vyhodnocení 

a analýzu zjištěných skutečností. Skládá se z otázek, které mají za cíl získat názory a 

fakta respondentů. Prostřednictvím dotazníku je moţné získat informace levněji a 

dají se jednodušeji zpracovávat. Důleţité je správné sestavení dotazníku a vhodná 

formulace otázek.  

 

 

2.6.5 SWOT analýza 

Tato metoda se stala nejrozšířenější metodou k posouzení podnikatelského 

potenciálu. Podstatou SWOT analýzy je identifikace faktorů, které představují silné a 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby okolí. Tyto faktory jsou pak slovně popsány, 

případně ohodnoceny ve čtyřech kvadrantech tabulky.  
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Tabulka č.: 2 Tabulka SWOT analýzy   

                   
                                                                                S 
       Výčet silných stránek                                        
 

- …………………………………
………. 

- …………………………………
……… 

- …………………………………
………. 

- …………………………………
……… 

- …………………………………
……… 

 
    W 
       Výčet slabých stránek                                  
 

- …………………………………
………. 

- …………………………………
……… 

- …………………………………
………. 

- …………………………………
……… 

- …………………………………
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Kvadrant S (strenghts – silné stránky)  kvadrant O (opportunities – příleţitosti) 

Kvadrant W (weaknesses – slabé stránky)  kvadrant T (threats – hrozby)  

Pramen: KEŘKOVSKÝ M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení, teorie pro praxi, 2. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8, str. 121 

 

Je potřeba zdůraznit, ţe se nemusí vyuţívat je při analýzách na strategické 

úrovni řízení. Má mnohem širší vyuţití např. při řešení problémů taktického a 

operativního řízení. Je cenným informačním zdrojem. Při zpracování je vhodné 

respektovat tyto zásady:  

 Závěry by měly být relevantní  

 Zaměření na podstatná fakta a jevy  

 Při zpracování strategické analýzy určit pouze strategická fakta  

 Měla by být objektivní  

 Ohodnocení síly působení jednotlivých faktorů  

 Označit jednotlivá fakta v tabulce  
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SWOT analýza je vysoce efektivní a jednoduchou pomůckou pro zjištění 

skutečného stavu, potřebných změn, případných rizik a nezbytných kroků pro 

přeměnu slabých stránek do silných a eliminaci rizik. Představuje komplexní metodu 

kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek definovaného 

tématu.(Keřkovský, Vykypěl, 2006)  
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3  Praktická část   

V praktické části budou aplikovány vybrané metody, které byly popsány v  

teoretické části.  

 

3.1. Představení společnosti 

V této kapitole bude představena společnost VAE THERM, spol. s r.o., bude 

popsána její historie a současnost.  

 

3.1.1 Charakteristika společnosti   

Obchodní firma:  VAE THERM, spol. s r.o.  

Sídlo:     Kulturní 1785, 756 61 Roţnov pod Radhoštěm  

Identifikační číslo:  61973815 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  vodoinstalatérství, topenářství  

    výroba a rozvod tepelné energie  

    projektová činnost ve výstavbě 

    provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové 

evidence 

Statutární orgán:   Ing. Josef Bukovjan – obchodní podíl 50% 

    Ing. Libor Matúš – obchodní podíl 50% 

Základní kapitál:   1 000 000,- Kč 

 

 

 

3.1.2  Historie společnosti  

Společnost VAE THERM, spol. s r.o. byla zaloţena 28. 7. 1994 se sídlem 

v Roţnově pod Radhoštěm. V roce 1996 byla v Ostravě zřízena pobočka. Základní 

kapitál společnosti je v současné době 1 000 000,- Kč. Ve společnosti pracuje 

celkem 32 zaměstnanců z toho 15 v dělnických profesích.    

Vývoj produkce se dá nejlépe charakterizovat obratem firmy. Z grafu je 

patrné, ţe si společnost za dobu své existence jiţ vydobyla své místo na trhu. Cílem 

firmy je udrţet produktivitu a nadále upevňovat postavení na trhu.  
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Obrázek č.: 4 Obrat firmy  

 

Zdroj: interní materiál společnosti  

 

Společnost uţ od samého zaloţení se zaměřuje na poskytování komplexních 

sluţeb v komunální energetice. Tyto sluţby pokrývá vlastními kapacitami. 

Obchodním partnerům a zákazníkům nabízí podporu od fáze předinvestiční přípravy, 

přípravných studií, přes zpracování projektových dokumentací, vlastních realizací aţ 

po servisní sluţby technologických zařízení. 

Komunální energetika zahrnuje zdroje tepla, primární a sekundární rozvod 

tepla k místům spotřeby a následnou úpravu parametrů tepla pro konečného 

spotřebitele.  

K zákazníkům firmy se řadí především společnosti, které se zabývají distribucí 

tepla, průmyslové podniky i jednotliví odběratelé nebo výrobci tepla.   

 

3.1.3  Současnost společnosti  

Svým zaměřením společnost VAE THERM, spol. s r.o. působí v oblasti, kdy 

výsledný efekt u zákazníků např. úspory tepla se projeví aţ po delším období. Proto 

charakter prováděných prací a sluţeb vyţaduje zodpovědný přístup a firma klade 

důraz na kvalitu a jakost, kterou se snaţí neustále zvyšovat. V roce 2008 firma 

přistoupila k certifikaci systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost 

systém úspěšně obhájila a od téhoţ roku disponuje certifikáty ČSN EN ISO 

9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Certifikát musí být obnoven před vypršením 
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lhůty jeho platnosti. Obnovení certifikátu se provádí opakovanou certifikací. V roce 

2010 ve společnosti úspěšně proběhla opakovaná certifikace a firma VAE THERM, 

spol. s r.o. obdrţela nový certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2009 na další období.  

 

ČSN EN ISO 9001:2001-  Systém managementu jakosti  

Společnost  VAE THERM, spol. s r. o. naplňuje svou politiku managementu, 

kterou můţeme shrnout do následujících bodů: 

 Subdodavatelé ovlivňující výsledky práce i kvalitu dodávek, jejich hodnocení, 

výběr a spolupráci s nimi věnuje firma zvláštní pozornost. 

 Neustále zlepšuje efektivnost procesů, které vedou ke spokojenosti zákazníků 

 Pomocí zvyšování odborné úrovně podporuje uvědomění zaměstnanců v 

oblastech jakosti a ochrany ţivotního prostředí. 

 Vedení společnosti poskytuje veškeré zdroje potřebné pro naplňování politiky 

managementu. 

 

ČSN EN ISO 14001:2005 - Systém environmentálního managamentu  

Společnost VAE THERM, spol. s r. o. má databázi prvků svých činností, 

které mohou ovlivňovat ţivotní prostředí. Jedná se o aspekty v procesu výstavby: 

 Spotřeba energií 

 Vznik a likvidace odpadů  

Firma sleduje právní předpisy, kterým podléhá. Tyto právní poţadavky jsou 

jedním z podkladů k udrţování systému environmentálního managementu. 

 

3.1.4  Organizace společnosti  

Během minulých let se majetkové rozloţení různě vyvíjelo aţ do dnešní 

podoby. Firmu vlastní dva společníci, kteří jsou zároveň i jednateli. Organizační 

schéma je přílohou č. 1.  

 

Střediska společnosti  

 Středisko výroby a montáže – zajišťuje řízení a koordinaci staveb, vlastní 

realizaci stavby např. formou dodávky na klíč včetně kompletních stavebních 
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prací. Specializovaní pracovníci (topenáři) provedou všechny demontáţní a 

montáţní práce týkající se technologie předávacích stanic, plynových kotelen, 

venkovních a vnitřních rozvodů plynu, rozvodů ústředního vytápění a teplé 

vody. Firma vyrábí na zakázku předávací stanice vlastní konstrukce.  

 

 Středisko provozování plynových kotelen – předmětem činnosti střediska 

je zajištění provozování tepelných zdrojů a rozvodů tepla a teplé vody včetně 

potřebných technických a administrativních úkonů spojených s touto činností. 

Hlavní výhodou zajištění provozu externí firmou je kompletní servis a 

odpovědnost odborné firmy za cenu niţší ve srovnání s náklady při vlastním 

provozování. Počet provozovaných tepelných zdrojů se neustále zvyšuje. 

V současné době firma zajišťuje provoz více neţ 90 plynových kotelen 

zejména v okolí Roţnova pod Radhoštěm a Ostravy. Aby provoz plynových 

kotelen probíhal bez komplikací, klade firma důraz na zajištění kompletního 

servisu a rychlého odstranění závad. Dále se sledují spotřeby tepla a 

připravují se návrhy na sníţení případného nárůstu. Firma nabízí i financování 

investic, které se týkají technologie a výstavby kotelen. Tuto činnost lze 

provozovat pouze na základě přidělené licence.  

 

Stanovení ceny 

Cena tepelné energie je věcně usměrňována příslušnou vyhláškou 

Energetického regulačního úřadu. Do ceny mohou být zahrnuty pouze 

stanovené oprávněné náklady a přiměřený zisk. Srovnávací kalkulace ceny 

dodávaného tepla se zpracují dle dodaných údajů o spotřebě plynu, stálých a 

proměnných nákladech spojených s provozem kotelen. Provoz tepelného 

zařízení je realizován na základě smlouvy o dodávce tepla (kupní) a smlouvy 

o pronájmu nebytových prostor a technologie kotelny (nájemní). Na základě 

těchto smluv společnost plně odpovídá za provoz tepelného zařízení podle 

příslušných zákonů, vyhlášek, norem a jiných platných předpisů.    

 

 Středisko elektro, MaR a servisu – se zabývá realizací systémů řízení, 

výrobou rozvaděčů nízkého napětí, rozvaděčů MaR, montáţí silnoproudých 

elektrovodů a rozvodů MaR na prováděných stavbách. Zaškolení pracovníci 

servisu provádějí garanční, pozáruční opravy, pravidelné roční prohlídky 



37 
 

nejen, plynových spotřebičů např. plynových kotlů a topidel, ohřívačů vody, 

čerpadel, deskových výměníků a kompresorů známých a běţných značek.  

 

 Středisko zásobování a obchodu – pracovní náplní tohoto střediska je 

zajistit zboţí a materiál pro jednotlivé stavby, pro výrobu a montáţ. Koordinace 

dodávek materiálu probíhá systémem „just in time“.  

 

 Středisko projekce – projekčně inţenýrská kancelář má geografické umístění 

v Ostravě. Hlavní činností je zpracování kompletní projektové dokumentace 

všech stupňů včetně projednání dotčených orgánů staveb energetických 

zdrojů a tepelných soustav o různých výkonech. Autorizovaní inţenýři 

zpracovávají mimo jiné srovnávací a rozhodovací studie, studie proveditelnosti 

a jsou schopni provádět výkon autorského dozoru.  Zabývají se i netradičními 

zdroji tepla. Dále se středisko zabývá inţenýringem a obchodní činností. 

Zajišťuje řízení a koordinaci staveb v oblasti Ostravy a okolí. Firma má 

obchodní zastoupení tepelných deskových výměníků Alfa Laval, a proto se 

obchodní činnost orientuje především na jejich prodej. Pověřený pracovník 

nabízí zákazníkům i v této oblasti komplexní sluţby. Kromě zpracování 

technického návrhu a poradenství, zajistí dodávku i následnou montáţ, 

záruční i pozáruční servis.  

 

3.2 Analýza současného stavu  

V tomto oddíle diplomové práce budou aplikovány metody, které vedou 

k analýze konkurenceschopnosti společnosti VAE THERM, spol. s r.o. 

 

3.2.1 Konkurenční síly dle M. E. Portera 

O konkurenční výhody se firmy střetávají nejen v produktové sféře, ale i 

v oblasti odběratelské, u zákazníků, dodavatelů. Na trhu se mohou objevit noví 

konkurenti a případně i moţné substituty. Společné působení těchto sil můţe 

rozhodnout o schopnosti firmy obstát v konkurenčním prostředí.  

 

Konkurenti v odvětví  

Z obrázku č. 3 je patrné, ţe tato síla se nachází uprostřed. Rivalita mezi 

konkurenty je dána soupeřením mezi jiţ existujícími firmami na trhu. Můţe mít různé 
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formy např. sniţování cen, uvádění nových výrobků na trh, zdokonalení sluţeb, 

dodací lhůty nebo pověst firemní značky. Jestli podnik chce na trhu uspět, měl by své 

konkurenty znát. Konkurenčními firmami mohou být společnosti podobného 

zaměření.  

V okolí Roţnova pod Radhoštěm lze za konkurenty povaţovat firmy. 

 Jiří Fabián a synové spol. s r.o. – jedná se o firmu rodinného charakteru, 

která na trhu působí jiţ od roku 1990. Firma vlastními pracovníky zajišťuje 

dodávky, montáţe a rekonstrukce všech druhů vytápění a zdravotnických, 

vodoinstalatérských a plynoinstalatérských zařízení a rozvodů. Firma 

zaměstnává asi 10 pracovníků v odborných profesích. Celkový počet 

zaměstnanců 10 -19. Základní kapitál činí 200 000,- Kč.  

 JOVA-TERM, s.r.o. – firma nabízí sluţby v oblasti vodo-topo-plyn, montáţ 

tepelných čerpadel, klimatizace. Základní kapitál činí 159 000,- Kč. 

 VODOTOP FM s.r.o. – firma byla zaloţena v roce 1994. V současné době 

firma zaměstnává 30 pracovníků a provádí veškeré vodoinstalatérské, 

topenářské, plynařské, zednické a elektro práce, včetně revizí plynových 

zařízení a elektro. Dále nabízí montáţ tepelných čerpadel a solárních systémů 

i projektové dokumentace. Základní kapitál činí 1 900 000,- Kč.  

 VT- instal spol. s r.o. – firma nabízí vodoinstalací práce, topení, domovní 

plynoinstalace, revize, projekty. Byla zaloţena v roce 1991. Základní kapitál 

činí 140 000,- Kč.  

Konkurenční firmy Ostravska.  

 Bednář Ostrava s.r.o. – firma vlastními pracovníky jiţ od roku 1992 zajišťuje 

dodávky, montáţe a rekonstrukce všech typů vytápění a zdravotechnických 

zařízení. Zaměstnává asi 10 pracovníků. Základní kapitál činí 100 000,- Kč 

 Bernold s.r.o. – firma provádí veškeré instalatérské, topenářské a plynařské 

opravy, modernizace a rekonstrukce. Dále nabízí stavební činnost, servis a 

opravy kotlů a plynových spotřebičů. Navíc firma provozuje velkoobchod a 

maloobchod voda, plyn, topení. Firma na trhu působí od roku 2005. Základní 

kapitál činí 1 400 000,- Kč.  

 I. G. B. Holding a.s. – společnost zahájila svou činnost na českém trhu v roce 

1995. Společnost se zaměřuje na ústřední vytápění, plynoinstalace, 

zdravotechniku, alternativní zdroje, servis a na revitalizace bytových a 

rodinných domů.  
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 Celsia, s.r.o. – nabízí vodoinstalatérské a plynoinstalační práce. Počet 

zaměstnanců se pohybuje okolo 6 – 9. Základní kapitál činí 200 000,- Kč. 

 TZB Orlová, s r.o. – firma vznikla v roce 1998. Nabízí projekty v oblasti TZB, 

realizace vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, vodu, kanalizaci, servisní 

sluţby tepelného a topného zařízení, dálkové provozování tepelných zařízení 

a výroba a pronájem mobilních kotelen. Počet zaměstnanců se pohybuje 

okolo 20 – 24. Základní kapitál činí 100 000,- Kč. 

 

V následující tabulce je pro přehlednost uvedeno několik konkurenčních firem jak 

ze Zlínského, tak i z Moravskoslezského kraje. Jsou zde porovnávány údaje o 

základním kapitálu, počtu pracovníků, výši trţeb za prodej zboţí. Vyšší základní 

kapitál kromě toho, ţe poskytuje formu získání finančních zdrojů, plní i funkci posílení 

důvěryhodnosti v obchodních vztazích a zastává garanční funkci vůči věřitelům. Svou 

výší základního kapitálu společnost VAE THERM, spol. s r.o. určitě nezaostává za 

konkurencí. V oblasti dosaţených trţeb za prodej zboţí má firma VAE THERM, spol. 

s r.o. dominantní postavení. Tuto skutečnost dokládá tabulka č. 3. Pro srovnání bylo 

vybráno období roku 2009, aby údaje byly co nejaktuálnější. Bohuţel některé z firem 

své účetní uzávěrky soudu neposkytly. Z tohoto důvodu bylo pouţito období, které 

bylo momentálně k dispozici. Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe v posledním období 

firma dosáhla nejvyšších trţeb za prodej zboţí neţ konkurence.  

Tabulka č.: 3 Přehled základního kapitálu, počtu zaměstnanců a tržeb za prodej zboží  

 

Firma  Základní  Počet   Tržby za prodej  Období  

  kapitál  zaměstnanců  zboží v tis Kč   

Jiří Fabián a synové spol. s r.o.  200 000 10-19 6 2009 

JOVA - TERM, s.r.o.  159 000 nezjištěno  0 2009 

VODOTOP FM s.r.o.  1 900 000 10-19 3 272 2009 

VT Instal spol. s r.o.  140 000 nezjištěno  0 2009 

Bednář Ostrava s.r.o.  100 000 6-9 10 506 2007 

Bernold s.r.o.  1 400 000 nezjištěno  neuvedeno v OR  0 

I.G.B. Holding a.s.  1 020 000 10-19 1 971 2007 

Celsia s.r.o. 200 000 6-9 0 2005 

TZB Orlová, s.r.o.  100 000 20-24 0 2009 

VAE THERM, spol. s r.o.  1 000 000 32 75 922 000 2 009 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Potenciál nově vstupující firmy 

Trh se neustále vyvíjí, a proto je běţné, ţe na něj vstupují nové firmy za 

předpokladu, ţe na trhu je ještě volný prostor pro novou firmu. 

V oblasti komunální energetiky jiţ existuje řada stabilních a úspěšných firem, 

proto se nepředpokládá vstup většího počtu nových společností. Uchytit by se mohly 

pouze firmy nebo ţivnostníci, kteří by mohli nabídnout něco nového, niţší cenu nebo 

vyšší kvalitu.  

Významným faktorem, který omezuje vstup do odvětví je tradice, dobré jméno 

existujícího a prosperujícího podniku.  

 

Zákazníci  

Mezi stěţejní zákazníky patří především právnické osoby. Pro společnost je 

důleţité a potřebné udrţet si okruh stálých zákazníků. Na základě těchto faktů firma 

VAE THERM, spol. s r.o. preferuje dlouhodobé obchodní vztahy. Ve vztahu 

k zákazníkovi usiluje o transparentnost. Snaţí se informovat a zohledňovat potřeby a 

poţadavky zákazníků.  

V projekční činnosti mezi takové zákazníky se řadí společnost Distep a.s., 

Energoaqua a.s., Distribuce tepla Třinec a.s. a Teplo Hlučín s.r.o. K tomuto typu 

zákazníků můţeme zařadit i společnost Dalkia Industry a.s., pro kterou firma 

zpracovává projekty na základě rámcové smlouvy.  

Co se týče provozování plynových kotelen, tak k významným zákazníkům patří 

mateřské školy, základní školy, společenství vlastníků bytových domů, města, obce a 

také stavební bytová druţstva. Velká většina těchto zákazníků dodrţuje lhůty 

splatnosti fakturovaných plateb.  

Určitým ohroţením pro firmu VAE THERM, spol. s r.o. by byl výpadek 

projekčních zakázek od společnosti Distep a.s. a Energoaqua. Dá se říci, ţe firma se 

stala do určité míry na nich závislou.  

 

Dodavatelé  

Firma si vybírá dodavatele, kteří poskytují, co nejkvalitnější sluţby a očekává, 

ţe budou respektovat zásady a hodnoty stanovené firmou VAE THERM, spol. s r.o. a 

tím udrţovat vzájemné dobré obchodní vztahy.  
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Zajišťování zboţí a materiálu pro jednotlivé stavby, pro výrobu a montáţ má 

na starosti středisko zásobování. Koordinace dodávek materiálu probíhá systémem 

„just in time“. Jedná se o moderní přístup k zásobování. Snahou firmy VAE THERM, 

spol. s r.o. je eliminovat náklady na skladování a sniţovat vázanost kapitálu 

v zásobách.  

Výhodou pro společnost je, ţe není závislá na jednom dodavateli. Hlavním 

kritériem při výběru dodavatele je cena dodávaného materiálu. Mezi dodavatele 

topenářského a vodoinstalatérského materiálu patří Gienger spol. s r.o., PTÁČEK 

velkoobchod a.s., PCV Alfa s.r.o., Koňařík s.r.o. Dodavateli plynových kotlů jsou 

Vaillant Group Czech s.r.o., Bosch Termotechnika s.r.o. s dodávkami kotlů značky 

Buderus nebo VIPS gas s.r.o, která dodává plynové kotle Immergas.  

U běţného topenářského materiálu nebývají problémy s dodacími lhůtami, 

dodavatelé jsou schopni materiál dodat do druhého dne. Stane-li se, ţe některý 

dodavatel vypadne, je moţné ho nahradit dalším např. Dast Valašské Meziříčí, 

Uniinstal BHM s.r.o., WÄRME, spol. s r. o. nebo MaR Servis Plus s.r.o. Delší dodací 

lhůty pak bývají u méně běţného nebo přímo specifického materiálu. Například 

dodávky parních kotlů LOOS jsou aţ 6 týdnů.  

 

 

Substituty  

 V této části analýzy se jedná o hrozbu nových výrobků nebo sluţeb na trhu. 

Substituty jsou poslední silou, která působí v konkurenčním modelu.  

 Společnost VAE THERM, spol. s r.o. se zaměřuje na komunální energetiku, 

coţ znamená, ţe firma je schopná zajistit stavby, opravy, rekonstrukce a 

modernizace plynových kotelen, které vyuţívají fosilní paliva. Zejména se jedná o 

zemní plyn. Energetickým substitutem mohou být obnovitelné zdroje. V současnosti 

zatím přechod k obnovitelným zdrojům probíhá velmi pomalu. Tento přechod by se 

mohl výrazně zrychlit ostře rostoucími cenami fosilních paliv respektive zemního 

plynu.  

 Největší potenciál mají energie slunečního záření a energie větru. Pro potřeby 

komunální energetiky je vhodnější vyuţití sluneční energie. Sluneční energie se 

vyuţívá pomocí solárního kolektoru, který je schopen přeměnit sluneční energii 

v teplo, které je odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu vyuţití. Jedná se o ohřev vody, 

přitápění i ohřev vody v bazénu.  
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Dalším moţným substitutem jsou tepelná čerpadla. Odnímají teplo z okolního 

prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a 

následně umoţňují teplo účelně vyuţít pro vytápění nebo ohřev teplé vody.  

 

Druhy tepelných čerpadel: 

 Vzduch  voda – získávají energii z okolního vzduchu dokonce i za 

předpokladu, ţe venkovní teplota klesne aţ na -15°C 

 Voda  voda – pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní 

nebo spodní voda, vyuţívá teplo z vody  

 Země  voda – pro vytápění vyuţívá geotermální energii ze země  

 

K vytápění je moţné pouţít i rekuperaci. Jedná se o zpětné získávání tepla, 

kdy se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý 

vzduch v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému 

vzduchu. Rekuperace je výměník, který odebírá teplo ze vzduchu, který odchází 

z domu a předává toto teplo vzduchu, který je do domu přiváděn. Rekuperaci je 

moţno vyuţít ve všech typech objektů, a to od bytů a rodinných domů (tzv. 

energeticky pasivní domy) přes občanské stavby, bazény aţ po průmyslové stavby. 

V současné době se velmi často projektuje do nízkoenergetických domů.  

Hlavním důvodem je neschopnost obnovitelných zdrojů konkurovat na trhu 

fosilním palivům nebo elektřině. V mnoha případech je tato neschopnost konkurence 

dána vysokou cenou potřebného zařízení. Například solární kolektory vyuţívají 

sluneční energii, která je zdarma, nicméně jejich pořizovací náklady jsou vysoké a 

doba návratnosti příliš dlouhá, a proto lidé nejsou ochotni do jejich pořízení 

investovat.  

Z těchto důvodů je nutné tyto zdroje zvýhodnit pomocí státních dotací. Ţádosti 

o podporu přijímá Státní fond ţivotního prostředí ČR. V posledních letech stát 

připravil dotační program Zelená úsporám, ale bohuţel v současné době je tento 

program pozastaven.  

 

3.2.2 Pasportizace  

V této části diplomové práce pomocí pasportizace zmapujeme podnikatelské 

prostředí, které na podnik působí. Firma se geograficky nachází na dvou místech. 



43 
 

Sídlo firmy je v Roţnově pod Radhoštěm a pobočka byla zřízena v Ostravě. Nejdříve 

se zaměříme na Roţnov pod Radhoštěm.  

 

 

Rožnov pod Radhoštěm  

Obrázek č.: 5 Město Rožnov pod Radhoštěm 

 

Zdroj:  Rožnov pod Radhoštěm 

 

Identifikace zájmového zdroje  

 Leţí v nadmořské výšce 378 metrů nad mořem  

 Okres Vsetín, Zlínský kraj, východní část ČR 

 Protéká řeka Bečva  

Základní údaje (geografické, historické, technické) 

 Rozloha 3 947 ha 

 Zaloţení města 1267  

 Zaloţení klimatických lázní 1820  

 Rozvoj průmyslu – Tesla, Loana 

Retrospektivní charakteristika  

 Počet obyvatel 17 276  

 Průměrný věk 39,5  

 Podíl ţen 52,3 % 

Plochy podle využití (zemědělská půda, průmyslové plochy)  

 Zemědělská půda 1 394 ha, lesní půda 1 936 ha, vodní plochy 35 ha, 

zastavěná plocha 126 ha 

Statistiky podnikání (počet firem dle oborů, velikosti nebo forem podnikání) 

 podle oborů – zemědělství, lesnictví, rybolov (123), průmysl (629), 

stavebnictví (362), doprava a spoje (122), obchod, prodej a opravy 

motorových vozidel a spotřebního zboţí a pohostinství (1 406), ostatní 

obchodní sluţby (890), veřejná správa, obrana (6), školství a zdravotnictví 

(152) ostatní veřejné sociální a osobní sluţby (502) 
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 podle právní formy – státní organizace (21), akciové společnosti (25), 

obchodní společnosti (428), druţstevní organizace (5), ţivnostníci (3 151), 

samostatně hospodařící rolníci (0), svobodná povolání (160), zemědělští 

podnikatelé (48), ostatní právní formy (345)  

Seznam nejdůležitějších firem a provozoven 

 Počet podnikatelských subjektů 4 216  

 Jiří Fabián a synové, spol. s r.o., JOVA TERM s.r.o., Jaromír Matula-MIVES, 

VODOTOP FM s.r.o., Moravská stavební a topenářská a.s., VT-INSTAL s.r.o.  

Ekologické omezení podnikání  

 Celé území Roţnova je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy 

Kulturní památky a zařízení  

 Skanzen Valašské muzeum v přírodě 

 Barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriana, T. G. Masaryka  

 Dominantní památka kostel Všech svatých  

 Galerie MK, Městská knihovna, kino Panoráma 

Chráněné území a rezervace  

 Chráněná krajinná oblast Beskydy – největší rozlohou v České republice 

 Výskyt vzácné a chráněné květeny 

Přehled služeb  

 Ubytovací zařízení – hotely, penziony 

 Restaurační zařízení  

 Informační centrum  

 

Ostrava  

Obrázek č.: 6 Město Ostrava  

  

Zdroj:  Ostrava  
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 Identifikace zájmového zdroje  

 Město leţí v severním okraji Moravské brány a v nadmořské výšce 227 metrů 

nad mořem  

 Počet městských obvodů 23 

 Třetí největší město republiky 

 Výhodná strategická poloha – 10 km jiţně od hranice s Polskem, 50 km 

západně od hranice se Slovenskem, od Prahy vzdáleno 360 km, od Brna 170 

km, od polských Katovic 90 km a 380 km od Vídně 

Základní údaje (geografické, historické, technické)  

 Rozloha města 214 km2  

 Městem protékají řeky Odra a Ostravice   

 Osídlení území uţ ve starší době kamenné, doloţeno archeologickými nálezy 

 Zaloţení města v druhé polovině 13. Století králem Přemyslem Otakarem II.  

Retrospektivní charakteristika  

 Počet obyvatel 310 464 

 Průměrný věk 39,5  

 Podíl ţen 51,8 % 

Plochy podle využití (zemědělská půda, průmyslové plochy)  

 Zemědělská půda 8 529 ha, lesní půda 2 366 ha, vodní plochy 970 ha, 

zastavěná plocha 2 036 ha 

Statistiky podnikání (počet firem dle oborů, velikosti nebo forem podnikání) 

 Počet podnikatelských subjektů 65 513  

Seznam nejdůležitějších firem a provozoven 

 Bednář Ostrava s.r.o., Bernold s.r.o., Celsia s.r.o., FATHERM – Ing. Miloš 

Fabián, I. G. B. Holding a.s., Omnitherm, a.s., PROFITHERM MORAVA s.r.o., 

TZB Orlová s.r.o. 

Ekologické omezení podnikání  

 Velkou část města pokrývají lesy, parky, sídlištní zeleň 

 Největší lesní plochy – východní a jiţní část města  

 Údolí Oderské Nivy – výskyt ohroţených druhů rostlin a ţivočichů 

 Uvnitř města se rozkládají rozsáhlé parky  

 30 m2 zeleně na jednoho obyvatele města  

 30 památných stromů  
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Kulturní památky a zařízení  

 Slezskoostravský hrad, Bazilika Boţského Spasitele, kostel sv. Václava  

 Ostravské průmyslové areály – doly jsou připraveny k zapsání do prestiţního 

Seznamu UNESCO 

 Hornické muzeum Landek  

 Národní divadlo moravskoslezské - Divadlo J. Myrona, Divadlo A. Dvořáka a 

Divadlo loutek  

 Kina, kluby, kulturní domy, festivaly  

 Galerie výtvarných umění Ostrava 

Chráněné území a rezervace  

 Tři přírodní rezervace  

 Chráněná krajinná oblast Poodří, Polanecký les a Polanecká niva  

 Nové chráněné území přírodní rezervace Rezavka a Turkov 

 Přírodní rezervace okolo rybníku Štěpán  

Přehled služeb  

 Ubytovací zařízení – na území Ostravy je okolo 30 ubytovacích zařízení všech 

kategorií s celoroční kapacitou téměř 3 000 lůţek  

 Restaurační zařízení - Stodolní ulice s více neţ 70 bary, restauracemi a kluby  

 Turistům, odborné veřejnosti i občanům slouţí Ostravský informační servis  

 Integrovaný záchranný systém města - jediné město v ČR (Centrum tísňového 

volání soustřeďuje linky policie, hasičů a záchranné sluţby 

  Důleţitý komunikační a dopravní uzel - mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov, 

největší regionální letiště v ČR, 5 vlakových nádraţí, buduje se dálnice D 47  

 

 

3.2.3 PESTLE  analýza  

Pomocí PESTLE analýzy se zhodnotí vnější prostředí firmy VAE THERM, 

spol. s r.o. prostřednictvím politického, ekonomického, sociálního, technologického, 

legislativního a ekologického faktoru.  

 

 

P politické  

Politické prostředí klade na firmy vysoké nároky z hlediska poţadavků na 

znalost vyhlášek, směrnic a zákonů, na jejich pouţívání v řízení organizací, 
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v organizaci práce aj. Při jejich nerespektování a porušování jsou organizace 

postiţitelné. Politické klima a stabilita vlády jsou důleţité, taktéţ vztah k privátním a 

zahraničním investicím. Politické a právní prostředí vytváří především vláda, která 

vymezuje pravidla hry (pravidla hospodářské soutěţe, mezinárodní spolupráce a 

zahraničního obchodu, ochrany trhu a spotřebitelů aj.), navrhuje zákony a vynucuje 

jejich dodrţování. Při politických změnách můţe nastat problém se schvalováním 

investic a se zadáváním veřejných zakázek. Škrty ve veřejných rozpočtech sebou 

přinášejí omezování investičních akcí.  

Podstatným vlivem je vzhledem k oboru podnikání společnosti VAE THERM, 

spol. s r.o. energetická politika státu. Ucelená koncepce energetiky a jejího vývoje 

z pohledu státu momentálně chybí. V tomto podnikatelském segmentu lze říci, ţe bez 

ohledu na aktuální politickou situaci v zemi je energetický průmysl zajištěným 

oborem, ve kterém nelze čekat radikální příleţitosti nebo hrozby bez vlivu ostatních 

faktorů, například technologických změn a prudkých inovací. 

 

E ekonomické  

Je tvořeno mnoha faktory, které vzájemně propojují makroekonomické 

prostředí s mikroekonomickým. Působí na vývoj a ovlivňují strukturu národního 

hospodářství. Na rozhodování působí prostřednictvím monetární a fiskální politiky. 

Mezi významné faktory, které mohou ovlivnit podnikání, patří inflace, 

nezaměstnanost, kupní síla obyvatel, úrokové sazby, ceny komodit, HDP, státní 

rozpočet, zahraniční obchod, úroveň a diferenciace mezd, rentabilita odvětví aj.  

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců 

proti průměru 12-ti předchozích měsíců, byla v únoru roku 2011 1,7%, inflace se 

nepatrně zvýšila o 0,1 p. b. proti měsíci lednu 2011.  

 

Tabulka č.: 4 Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace v roce 2011 

 
  Leden Únor 

Index spotřebitelských cen (CPI) % m/m +0,7 +0,1 

% y/y +1,7 +1,8 

Míra inflace % y/y +1,6 +1,7 

 

Zdroj: Reuters 
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Graf č.: 1 Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace v roce 2011 

 

Zdroj: Reuters 

Problém nezaměstnanosti se také podílí na ekonomickém ovlivňování firmy. 

V Moravskoslezském kraji patří mezi nejvyšší v České republice. Z pohledu firmy je 

vysoká nezaměstnanost příznivá. Zvyšuje se moţnost vlivu a zásahů 

zaměstnavatele. Pro firmu bez ekonomických potíţí představuje vysoká 

nezaměstnanost snadně dostupnou, levnou a kvalifikovanou pracovní sílu.  

V průběhu měsíce března 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila. 

Míra  registrované nezaměstnanosti meziměsíčně poklesla o 0,4 p. b. na 9,2 % a ve 

srovnání s březnem 2010 byla niţší o 0,5 p. b. Celkový počet uchazečů o 

zaměstnání se sníţil (o 3,4 %) na 547 762 a počet volných pracovních míst vzrostl (o 

5,5 %) na 33 931. Na příznivý vývoj měl vliv rozjezd sezónních prací ve stavebnictví, 

zemědělství, povrchových lomech, nebo při  čištění lesů, zvýšení počtu uchazečů o 

zaměstnání zařazených v průběhu března do rekvalifikačních kurzů a dále vysoký 

počet vyřazených uchazečů z evidence (69,6 tis.), přitom podíl umístěných uchazečů 

o zaměstnání na pracovní místa z celkového počtu vyřazených byl vysoký - dosáhl 

70 %.  Očekává se, ţe v dubnu dojde v důsledku pokračování sezónních prací k 

dalšímu mírnému poklesu nezaměstnanosti.  
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Graf č.: 2 Nezaměstnanost ČR 

 

Zdroj: Patria Finance 

 

Pokles tempa růstu HDP značí především pokles spotřeby a vzrůstající 

deflační tlaky. Pro firmy to znamená zmenšené odbytové moţnosti, jak z hlediska 

prodaných kusů, tak z hlediska potencionálních trţeb a ziskovosti. S tím související 

dezinflace a nestabilní vývoj cenové hladiny ztěţuje adekvátní plánování cen. Ve 

výsledku hrozí finanční ztráty vyplývající z neschopnosti zabezpečit do budoucnosti 

úspěšnou politiku ziskovosti firem. 

Tabulka č.: 5 Vývoj hrubého domácího produktu v ČR 

 
 % y/y 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

 
Česká republika  

2010  +1,2  +2,3 +2,8 +2,6 

2009 -4,0  -4,9  -4,4 -3,2 

2008 +5,3 +4,6 +4,7 +0,7 

2007 +6,8 +6,3 +6,3 +6,3 

 

Zdroj: Reuters 
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Graf č.: 3 HDP ČR 

 

Zdroj: Patria Finance 

 

Sledování nákladů je potřebné pro udrţení výkonnosti firmy i v obtíţných 

situacích konkurenčního tlaku na sniţování cen. Kromě nákladů se vyhodnocují i 

výnosy firmy. Společnost VAE THERM, spol. s r.o. sleduje a vyhodnocuje tyto 

náklady.  

 Na zařízení firmy a software 

 Na mzdy včetně odvodů 

 Na telefonní spoje 

 Na nájmy, sluţby 

 Na energie, pohonné hmoty 

 Na reklamu a propagaci  

 

Zvyšující se ceny energií se odráţejí ve vyšších nákladech firmy. Při 

provozování plynových kotelen a jejich technologického zařízení dochází 

k legislativnímu omezení ze strany Energetického regulačního úřadu, které se týká 

stanovení zisku. Dalším faktorem, který ovlivňuje výši zisku je neustálý tlak 

konkurence, a tím se ceny stlačují na niţší úroveň. Z těchto důvodů se firma snaţí o 

sniţování nákladů. Nejen zvyšování cen energií zatěţuje firmu, ale dalším činitelem, 

který se podílí na zvyšování nákladů, jsou mzdové náklady. Pokles tempa růstu 
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mezd se pak odráţí v poklesu růstu nákladů. V posledním období se tempo růstu 

mezd zpomalilo, a to v celém národním hospodářství, zejména v letech 2009 a 2010, 

kdy průměrná měsíční mzda v roce 2009 nepřekročila 24 000 Kč.  

Tabulka č.: 6 Fixní náklady na energie 

 

  Měrná 
Spotřeba energií za jednotlivá období 
   

  jednotka r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

elektrická 
energie Kč 118 450 144 420 137 842 146 576 153 266 139 144 

  kWh 38 526 41 000 42 787 43 532 41 619 39 504 

plyn Kč 185 894 213 191 199 451 256 970 258 662 298 649 

  m3 27 815 23 600 23 483 23 230 21 658 27 495 

  kWh 296 971 252 195 249 845 247 498 231 560 292 531 

vodné a 
stočné Kč 24 465 24 125 34 697 39 973 40 309 34 348 

spotřeba 
vody m3 364 310 451 540 470 349 

 

Zdroj: interní materiál společnosti  

 

 

S sociální  

Toto prostředí zahrnuje sociální, demografické a kulturní faktory, které jsou 

v úzkém vztahu k ţivotní úrovni společnosti. Na manaţerské rozhodování a na 

organizace působí zejména počet a věková, vzdělanostní a sociální struktura 

obyvatelstva, rozmístění a migrace pracovních sil, spotřeba, příjmy, výdaje, zvyklosti 

a preference různých kategorií obyvatelstva aj.   

V dnešní době se projevuje nedostatek kvalitních pracovníků v dělnických 

profesích, kteří by ochotně a hlavně kvalitně a spolehlivě manuálně pracovali.  

Firma VAE THERM, spol. s r.o. podniká pouze na českém trhu 

v Moravskoslezském a Zlínském kraji, zejména v okolí sídla a pobočky firmy. 

V souvislosti se vzdělaností obyvatel se firma potýká s nedostatkem kvalitních 

svářečů a topenářů.  

Chybějící specializované pracovníky můţeme povaţovat za závaţný sociální 

faktor, který ovlivňuje podnik.  

 

 

 



52 
 

Obrázek č. 7: Vzdělanostní struktura obyvatel podle krajů v roce 2009 

 

Zdroj: Český statistický úřad  

 

T technologické  

Sledovat technický pokrok je pro podnik nezbytné, aby při současných 

rychlých změnách nezaostával za konkurencí. Poţadavky na kvalitu se pořád 

zvyšují, proto je nutné, aby organizace modernizovali výrobu a sluţby, a tak vytvářeli 

předpoklady pro dlouhodobou ţivotnost a existenci organizace. Technický a 

technologický rozvoj úzce souvisí s produktivitou práce, s náklady a kvalitou výrobků 

a sluţeb. V mnoha případech zkracuje čas a splnění poţadavku zákazníka. Faktor 

času se stává rozhodujícím faktorem konkurence.  

Firma VAE THERM, spol. s r.o. patří mezi malé společnosti, více se orientuje 

na poskytování sluţeb, a proto na výzkum a vývoj vynakládá minimální prostředky. 

Nejvíce je to patrné v projekční oblasti, kdy autorizovaní inţenýři zpracovávají 

projektovou dokumentaci všech stupňů. Navštěvováním seminářů a pravidelným 

školením pracovníci firmy VAE THERM, spol. s r.o. sledují poslední trendy v oblasti 

alternativních zdrojů energie. Uţ se neprojektují pouze plynové spotřebiče, ale také 

tepelná čerpadla, solární zdroje a vytápění pomocí biomasy. Bohuţel náklady těchto 
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zdrojů tepla jsou dost vysoké a bez dotací hůře realizovatelné. Návratnost investice 

je delší neţ u klasických způsobů vytápění.  

 

L legální (legislativní) 

Stát tvoří a vydává legislativní zákony a předpisy, firmy je mají povinnost 

dodrţovat. Základním předpokladem je jejich funkčnost. K důleţitým právním 

normám, které musí firma respektovat, patří obchodní zákoník, občanský zákoník, 

daňové a účetní předpisy, zákoník práce, bezpečnostní a hygienické předpisy. Ve 

firmě VAE THERM, spol. s r.o. kaţdým rokem probíhají školení bezpečnostní práce 

zaměstnanců a referenční školení řidičů. Důleţitou zákonnou normou, kterou se 

firma při své podnikatelské činnosti musí řídit je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a vyhlášky, které se 

vztahují k tomuto zákonu. Jedním z druhů podnikání je dodávka tepla, tato činnost 

podléhá licenci. Dalšími předpisy, které jsou pro firmu VAE THERM, spol. s r.o. 

podstatné, jsou cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.  

Při provozování plynových kotelen je nutné kalkulovat ceny tepelné energie. 

Pro sjednání cen tepelné energie stanovuje ERÚ podmínky, které uveřejňuje 

v cenových rozhodnutích. Ceny teplené energie se regulují způsobem věcného 

usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnou pouze 

ekonomicky oprávněné náklady, které jsou nezbytné pro výrobu nebo rozvod tepelné 

energie, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Ekonomicky oprávněné náklady 

vycházejí z účetnictví dodavatele tepla. Kalkulovaná cena tepelné energie můţe být 

s odběrateli sjednána jako vícesloţková.  

 

Proměnné náklady  

 Nákup paliva  

 Nákup elektrické energie 

 Technologická voda  

 Ostatní proměnné náklady 

 

Stálé náklady  

 Oprava a údrţba – za opravy se nepovaţují rekonstrukce, modernizace a 

výměna technologického zařízení, neboť se jedná o technické zhodnocení 

 Mzdy a zákonná pojištění – jedná se zejména o obsluhu plynové kotelny  
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 Nájem technologického zařízení plynové kotelny  

 Výrobní a provozní reţie  

 Správní reţie – rozdělení reţijních nákladů musí být kontrolovatelné  

 Ostatní stálé náklady  

 Zisk – výše uplatňovaného zisku je také posuzována s ohledem na výši ceny 

tepelné energie 

 

Jednou z omezujících podmínek, kterou uvádí ERÚ je stanovení maximální 

ceny tepelné energie. Pro letošní rok 2011 činí 600,- Kč bez DPH. Další podmínkou 

je, ţe stálé náklady a zisk nemohou přesáhnout 200,- Kč/GJ bez DPH. Pokud 

dodavatel tepelné energie ceny zvýší, je povinen sjednání nebo vyúčtování ceny 

tepelné energie zaslat na ERÚ.  

 

 

E ekologické (environmentální)  

Zahrnuje faktory, které nabývají na významu v souvislosti s nutností tvorby a 

ochrany trvale udrţitelného rozvoje ţivotního prostředí. Náklady na ochranu přírody, 

ovzduší, vody, půdy i kulturních památek neustále vzrůstají. Péče o ţivotní prostředí 

je častěji pod dohledem státních orgánů, různých aktivistických hnutí a i veřejného 

mínění. Stát vydává zákony na ochranu ţivotního prostředí a v řadě případů ztěţuje 

organizacím podmínky soutěţe a naopak, vytváří příleţitosti pro organizace, které se 

jiţ rozhodly nebo ještě rozhodují, ţe budou v odvětví souvisejícím s péčí o ţivotní 

prostředí podnikat (např. v oborech ochrany vod, recyklaci odpadů, ekologické 

výroby potravin aj.).  

Politika ţivotního prostředí poskytuje informace pro dosaţení zlepšení kvality 

ţivotního prostředí, sloţek ţivotního prostředí a jeho součástí. Tyto informace 

poskytuje na úrovni mezinárodní, celostátní, krajské a místní. Environmentální 

politika je zaměřena na udrţení rozvoje ţivotního prostředí, na jeho integraci a 

snahou je zvýšit ekonomickou efektivnost a sociální přijatelnost programů ţivotního 

prostředí, činností a projektů.  

Jednou z činností společnosti je provozování plynových kotelen, při které je 

nutné dodrţovat zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který stanoví nejvýše 

přípustné mnoţství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Technologické 

zařízení plynových kotelen patří mezi stacionární zdroje znečišťování ovzduší.  
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Stacionární zdroje se dělí: 

 Zvláště velké 

 Velké  

 Střední  

 Malé  

 

Emise znečišťujících látek se zjišťují především měřením. Měření provádí 

osoba, která je drţitelem platné autorizace. Pro společnost VAE THERM, spol. s r.o. 

je smluvním partnerem firma Ing. Pavel Študent- inPAS, která je drţitelem osvědčení 

o autorizaci k měření emisí rozhodnutím MŢP ze dne 1.9.2003 č.j. 3147/740/03. Měří 

se oxid uhelnatý a oxidy dusíku (dusnatý a dusičitý). O provedeném měření se 

vyhotoví protokol. Jestliţe jsou povolené limity překročeny, je nezbytné zajistit 

opravu.  

Na základě platné legislativy vzniká kaţdoroční povinnost podat hlášení 

týkající se provozovaných zdrojů a o emisích, které produkují. Údaje se zasílají do 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností tzv. ISPOP.  Tento systém 

přijímá a eviduje zaslaná hlášení. Pokud produkce emisí překročí povolený limit, 

vyměří se poplatky za znečišťování ovzduší. Tento náklad se započítává do ceny 

tepla.  

 

 

3.2.4  Dotazníkový průzkum  

K provedení analýzy v oblasti spokojenosti zákazníků byl pouţit dotazník. 

Dotazník je nejčastější pouţívanou formou ke sběru poţadovaných dat, zejména pro 

svou dostupnost a moţnost statistického zpracování. Bylo osloveno 25 zákazníků a 

z tohoto celkového počtu bylo vráceno 21 vyplněných dotazníků, coţ je 84%. 

K vyhodnocení získaných dat a pro lepší přehlednost jsou výsledky znázorněny 

v grafech.   

 

1. Označte, zda jste fyzická nebo právnická osoba. 

Z počtu dotázaných respondentů je 67% právnických osob a 33% fyzických 

osob. 
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Graf č.: 4 Označení fyzické nebo právnické osoby. 

 

 

 

2. Uveďte předmět nebo oblast, ve které podnikáte. 

Nejčastějším předmětem podnikání se objevuje stavebnictví, školní zařízení 

a energetické hospodářství. Nejméně častým předmětem podnikání zákazníků je 

státní správa, správa bytů, sluţby, měřící a regulační technika. Jedná se o otevřenou 

otázku a zjištěné výsledky jsou seřazeny podle procentuálního určení sestupně. 

 

 24% stavebnictví   

 24%  školní zařízení  

 14% energetické hospodářství  

   9%  obchodní činnost 

   9% nepodniká  

   5% státní správa   

   5%  správa bytů   

   5% sluţby 

   5%  měřící a regulační technika   
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Graf č.: 5 Předmět nebo oblast podnikání. 

 

 

3. Ve kterém okresu působíte? 

Bylo zjištěno, ţe nejvíce je zastoupená skupina zákazníků z okresu Vsetín, tj. 

43%, dále následuje Ostrava - město 29%, Nový Jičín 9% a Karviná  14%. Nejméně 

zákazníků je z okresu Frýdek – Místek tj. 5%. 

 

Graf č.: 6 Ve kterém okresu působíte? 
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4. Odkud znáte firmu VAE THERM, spol. s r.o.?  

Povědomí o společnosti pochází z doporučení a referencí, coţ vyplývá 

z následujícího grafu č. 7. Zákazníci označili odpověď doporučení a reference v 91% 

a v 9% uvedli internet.  

 
Graf č.: 7 Odkud znáte firmu VAE THERM, spol. s r.o.? 

 

 
 

 
Tento blok otázek směřuje ke zjištění, jak jsou zákazníci spokojeni 

s poskytovanými sluţbami, jejich rychlostí, kvalitou a cenou.  

 

5. Jste spokojeni s rychlostí poskytovaných služeb?  

Většina respondentů je spokojena s rychlostí poskytované sluţby, a to 86%. 

Dá se říci, ţe i 14% oslovených respondentů můţe být spokojeno, kdyţ označili 

odpověď asi ano.   

 
Graf č.: 8 Jste spokojeni s rychlostí poskytovaných služeb? 
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6. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb? 

Z následující odpovědi na otázku č. 6 vyplývá, ţe velká většina zákazníků je 

spokojena s kvalitou poskytované sluţby. 81% zákazníků označila odpověď ano a 

19% asi ano. Svou nespokojenost nevyjádřil ţádný z respondentů. 

 

Graf č.: 9 Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb? 

 

 

 

 

7. Vyhovuje Vám cena za poskytnutou službu?  

Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe 52% cena vyhovuje, 43% asi ano a 5% 

nemůţe posoudit.   

 
Graf č.: 10 Vyhovuje Vám cena za poskytnutou službu? 
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8. Jeví se Vám cena přiměřená poskytované službě?  

52% zákazníkům se jeví cena přiměřená poskytované sluţbě, 43% asi ano a 

pouze 5% nedokáţe posoudit, zda je cena přiměřená.  

 

Graf č.: 11 Jeví se Vám cena přiměřená poskytované službě? 

 

 

 

 

9. Využíváte služeb společnosti VAE THERM, spol. s r.o.?  

76% dotázaných zákazníků vyuţívá sluţby společnosti dlouhodobě, 10% 

krátkodobě a 14% nahodile. Zjištěné informace dokumentují, ţe převládá 

dlouhodobá spolupráce mezi firmou a jejími zákazníky.  

 
Graf č.: 12 Využíváte služeb společnosti VAE THERM, spol. s r.o.? 
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10. O kterou službu máte největší zájem?  

Z grafu č. 13 je zřejmé, ţe nabídka sluţeb je vyrovnaná, aţ na projektovou 

dokumentaci, kdy jen 14% dotázaných si vybralo tuto sluţbu. 29% respondentů má 

zájem o provozování plynových kotelen, následuje 29% opravy plynových zařízení a 

28% si ţádá realizaci staveb a rekonstrukce topných zdrojů.   

 

Graf č.: 13 O kterou službu máte největší zájem? 
 

 

 

11. Je firma VAE THERM, spol. s r.o. schopna plnit Vaše specifické nebo doplňující 

požadavky?  

Dotázaní zákazníci hodnotí schopnost firmy, plnit specifické poţadavky velmi 

kladně. 71% odpovědělo ano a 29% asi ano. Moţnosti ne, asi ne a nemohu posoudit, 

nezvolil nikdo z oslovených respondentů.  

 
Graf č.: 14 Je firma VAE THERM, spol. s r.o. schopna plnit Vaše specifické nebo doplňující 

požadavky? 
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12. V případě nespokojenosti nebo nekvalitní služby uplatňujete reklamaci? 

Na tuto otázku odpovědělo 48% dotázaných, ţe vţdycky, 24% někdy, 14 % 

zřídka kdy a 14% vůbec.  

 

Graf č.: 15 V případě nespokojenosti nebo nekvalitní služby uplatňujete reklamaci? 

 

 
 

13. Pokud uplatníte reklamaci služby nebo výrobku, jste spokojeni se způsobem a 

rychlostí vyřízení reklamace?  

 
Graf č.: 16 Pokud uplatníte reklamaci služby nebo výrobku, jste spokojeni se způsobem a 

rychlostí vyřízení reklamace? 

 

 

 Z uvedených moţností 90% dotázaných uplatní reklamaci vţdy, pouze 10% 

volí moţnost někdy. Moţnost zřídka kdy a vůbec nezvolil nikdo. Z výše uvedeného 

grafu je zřejmé, ţe za předpokladu uplatnění reklamace, je zákazník vţdy spokojen 

s jejím způsobem a rychlostí vyřízení.   
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14. Jste spokojeni s webovými stránkami firmy VAE THERM, spol. s r.o.?   

Na tuto otázku odpovědělo 24% dotazovaných, ţe s webovými stránkami 

firmy VAE THERM, spol. s r.o. je spokojeno. 29% si vybralo moţnost nevím. Z toho 

je moţné usuzovat, ţe webové stránky firmy neznají. 19% respondentů je 

s webovými stránkami nespokojeno. Toto zjištění vede k zamyšlení o nutnosti jejich 

zlepšení.  

 

Graf č.: 17 Jste spokojeni s webovými stránkami firmy VAE THERM, spol. s r.o.?   

 

 

15. Znáte i jiné firmy, které mají stejné zaměření?  

 Společnost VAE THERM, spol. s r.o. není jedinou firmou, která podniká 

v oblasti komunální energetiky. Na tuto otázku odpovědělo kladně 62% respondentů. 

Moţnost zápornou si vybralo 38% dotázaných zákazníků. Dotázaní zákazníci, kteří 

odpověděli na otázku kladně a znají firmy se stejným zaměřením, nejčastěji uváděli 

tyto firmy: Jiří Fabián a synové spol. s r.o., JOVA-THERM s.r.o, I. G.B. Holding a.s., 

Bednář Ostrava s.r.o., TZB Orlová s.r.o.  

 

Graf č.: 18 Znáte i jiné firmy, které mají stejné zaměření?   
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16. Pokud znáte jinou firmu, vedlo by Vás to k přechodu k této firmě?  

 Důleţitým zjištěním provedeného výzkumu je informace, ţe 86% zákazníků by 

nepřešla k jiné konkurenční společnosti. Toto zjištění potvrzuje loajalitu zákazníků 

firmy VAE THERM, spol. s r.o.  

 

Graf č.: 19 Pokud znáte jinou firmu, vedlo by Vás to k přechodu k této firmě? 

 

 
 

17. Doporučili byste firmu VAE THERM, spol. s r.o. svým známým a přátelům?   

Většina zákazníků tj. 71% je ochotna firmu doporučit, 24% spíše ano a pouze 

5% oslovených neví. Svou nespokojenost neprojevil ani jeden z dotázaných. Tato 

informace svědčí o tom, ţe společnost si zakládá na svém dobrém jméně, které se jí 

podařilo získat během své podnikatelské činnosti.  

 
Graf č.: 20 Doporučili byste firmu VAE THERM, spol. s r.o. svým známým a přátelům? 
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3.2.5 SWOT analýza  

 SWOT analýza díky svému jednoduchému principu se stala velmi často 

vyuţívanou metodou. Podstata analýzy spočívá v nalezení co nejvíce charakteristik 

v rámci kaţdé skupiny. Ve vnitřním prostředí se hledají silné a slabé stránky a ve 

vnějším prostředí příleţitosti a hrozby.  

 
Silné stránky 

 Silnou stránkou podniku je to, co zvládá lépe neţ ostatní firmy na trhu.  

 Individuální přístup k zákazníkovi  

 Flexibilní reakce na poţadavky zákazníků 

 Dobré vztahy s dodavateli  

 Dobré jméno a pověst  

 Spokojenost s kvalitou sluţeb  

 Přijatelné ceny  

 Nabídka sluţeb  

 Kvalifikovaná pracovní síla  

 Dobré výsledky hospodaření  

 Firma je v povědomí zákazníků zapsána kvalitou a rozsahem nabízených 

sluţeb. Tuto skutečnost můţe prokázat certifikáty jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 

2009. Během své existence na trhu si u zákazníků vybudovala dobré jméno a 

pověst. Ovšem konkurenci nelze podceňovat, proto je důleţité sledovat změny a 

probíhající vývoj na trhu. V ţádném případě by se neměla firma nechat ukolébat 

dobrými výsledky a pozicí na trhu.  

 

Slabé stránky  

 Naproti tomu slabé stránky vyjadřují to, co podnik nezvládá.  

 Určitý stupeň závislosti na zákaznících v projekční činnosti  

 Webové stránky 

 Podceňování marketingu 

 Nízká úroveň reklamy  

 

 Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe pouze 9% oslovených 

zákazníků má povědomí o společnosti z internetu. Další skutečností v dotazníkovém 

šetření, kterou se podařilo zjistit, je, ţe 19% respondentů není spokojeno s webovými 
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stránkami společnosti a 29% neví, z toho se dá usuzovat, ţe je vůbec nezná. 

Managament firmy by si měl uvědomit význam moderních informačních technologií a 

vyvinout snahu o zlepšení této situace. Tímto by se mu mohlo podařit získat další 

nové zákazníky a nespoléhat se pouze na ty stávající.  

 

Příležitosti  

 Poznání této problematiky můţe pomoci k identifikování potencionálních 

příleţitostí.  

 Ekonomická motivace k zavádění ekologických forem vytápění  

 Usnadnění podnikání ze strany státu  

 Výhodné geografické umístění  

 Zlepšení postavení pro získání nového zákazníka 

 Proniknutí na zahraniční trh  

 

 Společnost VAE THERM, spol. s r.o. by mohla vyuţít své výhodné geografické 

polohy, kdy se nachází v blízkosti jak polských, tak i slovenských hranic a pokusit se 

o proniknutí na zahraniční trh. Před uvaţovanou expanzí na zahraniční trhy je 

samozřejmostí zmapování poptávky a existence potencionálních zákazníků.  

 

 

Hrozby  

 Rozpoznání hrozeb můţe poslouţit k eliminaci nedostatků a chybných kroků. 

 Legislativní omezení a opatření  

 Omezování investic  

 Návrh na zvýšení DPH  

 Zvyšující se náklady energií a pohonných hmot  

 Hrozba substitutů  

 

 Ohroţení, která vycházejí z politiky státu, firma ovlivnit nemůţe. Její moţností 

jak toto riziko sníţit na přijatelnou úroveň je dostatečně rychle se přizpůsobit 

změnám.  
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Tabulka č.: 7 Matice SWOT analýzy 

 

                                                                                                    
S 
      Výčet silných stránek                                        
 
 Individuální přístup k zákazníkovi  

 Flexibilní reakce na poţadavky 

zákazníků 

 Dobré vztahy s dodavateli  

 Dobré jméno a pověst  

 Spokojenost s kvalitou sluţeb  

 Přijatelné ceny  

 Nabídka sluţeb  

 Kvalifikovaná pracovní síla  

 Dobré výsledky hospodaření 

 
 W 
       Výčet slabých stránek                                  
 
 Určitý stupeň závislosti na 

zákaznících v projekční činnosti  

 Webové stránky 

 Podceňování marketingu 

 Nízká úroveň reklamy  

 

                                                                               
O 
       Výčet příležitostí   
 
 Ekonomická motivace k zavádění 

ekologických forem vytápění  

 Usnadnění podnikání ze strany státu  

 Výhodné geografické umístění  

 Zlepšení postavení pro získání 

nového zákazníka 

 Proniknutí na zahraniční trh  

 

 
  T 
       Výčet hrozeb   
 
 Legislativní omezení a opatření  

 Omezování investic  

 Návrh na zvýšení DPH  

 Zvyšující se náklady energií a 

pohonných hmot  

 Hrozba substitutů  

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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4 Zhodnocení a doporučení  
 

Za poměrně krátkou dobu své existence si firma VAE THERM, spol. s r.o. 

vybudovala svou pozici na trhu, přestoţe nepatří k velkým společnostem. I přes 

neustálý konkurenční tlak je potřeba o stabilitu na trhu dbát a snaţit ji neustále 

udrţovat na stálé úrovni. Snahou firmy musí být znalost vlastních konkurentů, 

s jakými produkty nebo sluţbami přicházejí na trh. Postavení na trhu, kvalitu 

vytvářené produkce nebo sluţby či tradici a renomé v očích hlavních firemních 

zákazníků odráţí dobré jméno firmy. 

Společnost VAE THERM, spol. s r.o. spolupracuje s řadou zákazníků, coţ 

dokládá i výsledek dotazníkového šetření. Bohuţel v projekční činnosti by moţný 

výpadek těchto zákazníků mohl způsobit firmě potíţe. Managament firmy by měl tuto 

situaci zváţit a vyvíjet snahu o získání nových zákazníků, eliminovat rizika 

případného výpadku a sníţit závislost na těchto zákaznících.  

Naopak u dodavatelů takové problémy nehrozí. Společnost není závislá na 

jednom dodavateli, coţ se dá označit za výhodu. Nosná část činnosti firmy je 

zaměřena na oblast komunální energetiky a rozvíjející se energeticky obnovitelné 

zdroje by mohly částečně negativně ovlivnit podnikání firmy. V současné době jsou 

tyto alternativy dosti nákladné, takţe není potřeba se obávat rychlého a masívního 

rozšíření. Ohroţení substituty by mohlo vedení firmy přetransformovat v příleţitost a 

nabídnout potencionálním zákazníkům další sluţbu. V prvé řadě by bylo nutné zajistit 

vzdělávání zaměstnanců v oblasti alternativních zdrojů energie. Jednalo by se o 

projektanty, i kdyţ ti uţ určité znalostí mají, které by se měly určitě prohloubit a 

zdokonalit. A dále se pak jedná především o realizační pracovníky. Konkurenční 

výhodou by byla dodávka na klíč, od projektové dokumentace aţ po samotnou 

realizaci.  

Sídlo firmy je v Roţnově pod Radhoštěm, v roce 1996 byla zřízena v Ostravě 

pobočka. Toto geografické umístění má nespornou výhodu. Firma můţe nabízet své 

sluţby ve dvou krajích Zlínském a Moravskoslezském. Roţnov pod Radhoštěm se 

nachází ve východní části Zlínského kraje, v blízkosti slovenské hranice. Ostrava je 

pro změnu situována blízko polských hranic. Protoţe společnosti podniká na 

tuzemském trhu, mohla by se pokusit proniknout na slovenský či polský trh, případně 

na oba. Absence expanzivních aktivit do širšího okolí by v delším časovém horizontu 

mohla dostat firmu do konkurenční nevýhody.  
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I kdyţ je oblast energetiky v podstatě zajištěný obor, tak přesto dochází 

k jeho ovlivňování, a to především ze strany státu. Jedná se o jeho legislativní 

zásahy, které působí na konkurenceschopnost podniků. V současnosti je jedná o 

připravovaný návrh na zvýšení sazby DPH. Je hrozbou zejména u dodávky tepla, 

které se přímo dotýká poskytovaných sluţeb firmou VAE THERM, spol. s r.o. Jedním 

z dalších ohroţení je omezování investic u právních subjektů, které jsou financovány 

státem.  

Pomocí dotazníkového šetření se analyzuje, jak jsou zákazníci spokojeni se 

sluţbami firmy VAE THERM, spol. s r.o. Z dotazníků vyplynulo, ţe zákazníci 

doporučují sluţbu jiným. To znamená, ţe mají mimořádnou důvěru v hodnotu 

podniku, který doporučují. Skutečnosti uvedené v provedeném průzkumu svědčí o 

spokojenosti zákazníků a především o jejich loajalitě. Tato pozitivní fakta zdůvodňují, 

proč většina dotázaných zákazníků spolupracuje s firmou VAE THERM, spol. s r.o. 

dlouhodobě, coţ je pro firmu velmi přínosné.  

Loajální zákazníci nakupují u firmy častěji a kupují toho víc, většinou jsou 

také méně citliví na ceny a mají lepší platební morálku. Bývají rovněţ shovívavější, 

pokud se stane nějaká chyba a je důvod k reklamaci či stíţnosti. Navíc pomáhá 

podniku k úsporám nákladů na reklamu, protoţe šíří mezi lidmi dobré jméno firmy.  

Firma VAE THERM, spol. s r.o. během svého působení na trhu, v letošním 

roce to uţ bude 17 let, si dokázala získat hodně zákazníků, zejména svým 

individuálním přístupem. Je schopna rychle reagovat na poţadavky zákazníků, coţ 

vede k jejich rychlému uspokojení. Firma si zakládá na svém dobrém jméně a 

pověsti, a proto dbá na kvalitu poskytovaných sluţeb. Tuto skutečnost můţe doloţit 

certifikáty jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2009 a ČSN EN ISO 14001 : 2005. 

Firma během své historie prošla nelehkou transformací. V období let 1999 – 

2000 bohuţel pocítila neziskovost. V dalším období se její finanční situace jiţ 

stabilizovala.  

 Na základě provedených analýz a získaných informací lze navrhnout 

moţnosti, které by mohly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti VAE 

THERM, spol. s r.o. a jsou shrnuty do těchto bodů.  

 Získat nové zákazníky pro středisko projekce a snížit míru závislosti na 

těch stávajících zákaznících – je nelehké zákazníky zaujmout a získat. Velmi 

důleţitým kritériem je, umět se dobře orientovat a znát nejen novinky na trhu, 

ale být neustále připraven nabízet zákazníkům to nejlepší pro jejich potřeby. 
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Nepostradatelným mezníkem mezi zákazníkem a produktem je fungující 

reklama s kompletní marketingovou činností, kdy jejím pozitivním důsledkem 

je zpětná vazba. Pokusit se také zákazníky získat např. častější účastí ve 

výběrových řízeních.  

 

 Rozšíření služeb v oblasti alternativních zdrojů energie – managament 

společnosti by mohl do budoucna rozšířit spolupráci s renomovanými výrobci 

tepelných čerpadel, solárních kolektorů nebo rekuperačních výměníků.  

Zákazníkům pak nabídnout kompletní sluţby a orientaci v oblasti 

alternativních zdrojů energií a poskytnout jim moţnost porovnání a výběru.  

 

 Proniknutí na zahraniční trhy – mohla by to být jedna z moţností, jak 

dosáhnout zlepšení a upevnění pozice na trhu. Ze všeho nejdříve je ovšem 

nutné provést průzkum a zmapovat daný zahraniční trh, zejména příhraniční 

oblasti. Prověřit existenci firem, které by měly stejnou nebo obdobnou nabídku 

sluţeb. Důleţitým bodem prováděného průzkumu zahraničního trhu je 

přezkoumání, zda by byl zájem o nabízené sluţby, objevit potenciální 

zákazníky.  

 

 Zlepšení marketingové komunikace prostřednictvím vlastních webových 

stránek  - v dnešní moderní době by se nemuselo vyplatit opomíjet význam 

informačních technologií. Jedním z doporučení pro managament firmy je 

úprava webových stránek, které by se mohly rozšířit například o anglický 

jazyk. Jedná se o reklamní prostředek, který by mohl firmě přivést nové 

zákazníky. 

 

 Udržení stávajících loajálních zákazníků – moţno dosáhnout např. 

výhodnějšími platebními podmínkami, diferenciací ve slevách, zaškolením, 

poradenstvím nebo delší splatností daňových dokladů.  

 

 Posilovat kvalitu a odbornost pracovníků vzděláváním – zavést cílená 

opatření na posílení motivace ke vzdělávání. Firma by měla podporovat zájem 

o profesní rozvoj a nové znalosti vysíláním svých pracovníků na různé kurzy a 

semináře.  
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5  Závěr 
 

V současné době, v éře informačních technologií se do popředí zájmu 

dostávají nehmotná aktiva např. vztahy se zákazníky nebo inovace výrobků a sluţeb. 

Významným aspektem konkurenceschopnosti je udrţení konkurenčních výhod. Je 

důleţité, aby se firmy nezaměřovaly pouze na eliminování nevýhod, ale aby hledaly 

způsob jak si budovat výhody.  

Konkurenceschopnost je klíčovým prvkem pro úspěšný rozvoj podniku. 

Neustále se stupňující tlak na hledání nových konkurenčních výhod je dán vývojem 

moderní společnosti. V tomto globálním ekonomickém prostředí uspějí jen ty 

podniky, které dokáţou pruţně reagovat na vývoj situace na trhu. Dnešní svět 

podnikání je o inovaci, kreativitě a flexibilní reakci na vývojové trendy. Uspějí 

společnosti, které reagují na potřeby a přání zákazníků.  

V současné moderní době došlo k rychlému rozvoji informačních technologií. 

Tento vývoj klade jak na managament firmy, tak i na ostatní pracovníky, vyšší nároky 

na zvládnutí výpočetní techniky a mnoţství informací, které potřebují ve své profesi. 

Proto je kladen větší důraz na výběr kvalitních pracovníků. Silným nástrojem proti 

konkurenci se můţe stát zaměstnanec, a proto firma poţaduje jeho všestranný 

rozvoj, coţ je trendem moderní doby.   

Cílem diplomové práce bylo analyzovat konkurenceschopnost společnosti 

VAE THERM, spol. s r.o., doporučit a navrhnout změny, které by mohly přispět 

k udrţení konkurenceschopnosti. Pokud uvedené změny a doporučení dokáţou 

zaujmout, bude záleţet jen na vlastnících a managamentu společnosti, aby tyto 

návrhy promysleli a zváţili, zda by bylo ve finančních moţnostech firmy některou 

z moţností realizovat.  

 Vzhledem k rozšiřující se světové globalizaci a integraci a pro udrţení 

pozice na trhu je potřeba, aby firma zaměřila také svou pozornost na získávání 

odborných informací. Firmy, které chtějí ekonomicky přeţít a eventuálně dále růst by 

měly mít schopnost neustále posilovat kvalitu lidského potenciálu, coţ je vlastně 

zdrojem úspěchu firmy v současném globalizujícím světě. Pomocí jiţ výše 

popsaných metod se podařilo zjistit, ţe společnost VAE THERM, spol. s r.o. si stále 

udrţuje stabilní místo na trhu. Závěrem je moţné konstatovat, ţe i malé firmy mají na 

trhu své místo a dokáţou obstát v konkurenčním boji.  
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Seznam zkratek  
 
Aj.    a jiné  

Apod.    A podobně  

A.s.   Akciová společnost  

Atd.   A tak dále  

Č.   Číslo  

ČR   Česká republika  

DPH   Daň z přidané hodnoty 

ERÚ   Energetický regulační ústav  

EU   Evropská unie  

Ha    Hektar  

HDP    Hrubý domácí produkt  

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci  

Kč   Koruna česká  

kWh   Kilowatthodina  

m3   Metr kubický  

MaR   Měření a regulace  

Mil    Milion  

MSP    Malé a střední podniky  

Např.    Například  

P.b.   Procentní bod  

Sb.   Sbírka  

Spol.    Společnost  

S.r.o.   Společnost s ručením omezeným  

Tis    Tisíc  

Tj.   To je  

Tzv.    Tak zvaný  
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