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1 Úvod 

Pojmy konkurence, konkurenceschopnost se v poslední době objevuje čím dál 

častěji. Lze je zaznamenat, v jakémkoliv odvětví. Co vlastně tahle slova znamenají? Je 

několik definic, každý autor pohlíží na daná slova jinak a z jiného pohledu. Výstižný je 

výklad konkurenční výhody „Je to pomíjivý okamžik, kdy jsme udělali něco, co je pro 

zákazníky přitažlivější než to, co udělali naši konkurenti.“ [4, str. 82] 

Každý podnik, který v daném odvětví vstupuje do soutěže, má svou konkurenční 

strategii, ať už jasně formulovanou nebo skrytou. [14] Bez definování konkurenční 

strategie je podnik snadněji zranitelný, naopak s ní si může podnik vytvořit opatření a tím 

lépe čelit konkurenci. Je důležité mít neustále konkurenci pod kontrolou, sledovat její 

vývoj, zpracovávat si pravidelné reporty a snažit se být stále krok před ní.  

Autorka se konkrétně v diplomové práci zabývá konkurenční strategií. Aplikuje 

metody, dle kterých jsou zjištěny možnosti podniku. Práce je rozdělena na tři části. 

V teoretické části jsou zmíněny východiska konkurenceschopnosti. Uvádí se také 

konkurenční boj založen na rozsahu a velikosti. Podnik, který autorka zvolila, se řadí do 

kategorie střední podnik, z toho důvodu bylo do této části zařazeno také vymezení malých 

a středních podniků.  

V další části je stručně představena společnost včetně historie. Seznámení 

s předmětem podnikání a činností společnosti.  

Metody, které autorka popsala v teoretické části, jsou následně aplikovány na 

podnik v části praktické. Jedná se o metody, které jsou řazeny od PEST analýzy. Kde se 

zjišťují, jaké faktory mají vliv právě na danou společnost. Porterův model upozorňuje na 

pět sil, které na podnik působí. Z indexu IN05 je vidět, zda je či není podnik bonitní a zda 

spěje k bankrotu či nikoliv. V metodě dle Harryho Pollaka lze zjistit finanční zdraví 

(vitalitu) podniku. Ze všech použitých metod je vypracována SWOT analýza, která odráží 

výsledky ze všech předchozích metod. A na základě silných a slabých stránek jsou 

navržena opatření, která by měl podnik přijmout a zhodnotit.  

Cílem práce je zjištění současného stavu konkurenceschopnosti podniku. 

Vyzvednout přednosti a zaměřit se na slabá místa. Navrhnout řešení pro odstranění 

nedostatků společnosti, aby byl podnik co nejvíce konkurenceschopný. 
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2 Východiska konkurence a konkurenceschopnosti 

Pojem konkurence má širší záběr a velké množství definic, které se liší dle pohledu 

autorů. „Konkurencí se rozumí všechny subjekty na straně nabídky, jež mají totožný zájem 

získat přízeň určité skupiny zákazníků, o níž usiluje i váš podnik s cílem prodat jím své 

zboží a služby“. [20, str. 156] 

Kantzebachovo pojetí konkurence bývá označováno jako tzv. „ekonomicko-

instrumentální“. „To znamená, že na konkurenci je pohlíženo jako na instrument – nástroj 

pro dosažení jistých cílů. Konkurence je funkční tehdy, vede-li k dosažení odpovídajících 

cílů“. [10, str. 92] 

Je důležité si uvědomit, že konkurence je vztah dvou a více subjektů neboli 

konkurentů. Konkurent, aby vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí však 

splňovat minimálně dva předpoklady a těmi jsou: 

 musí být „konkurenční“, tedy musí mít konkurenceschopnost přesněji 

řečeno disponovat konkurenčním potenciálem, 

 a také musí mít konkurenční zájem, musí chtít vstoupit do konkurence, 

neboli musí disponovat specifickým potenciálem, tj. podnikavost v případě bereme 

konkurenci v podnikání. [11] 

Autorka se přiklání k pojetí konkurence dle Kantzebacha. Z důvodu srozumitelného 

vysvětlení a názorného přirovnání. 

 

2.1 Konkurenceschopnost 

Existuje několik definic konkurenceschopnosti. Každý autor na ni pohlíží z jiného 

úhlu. A je na každém, ke které se přikloní a které bude přikládat větší váhu. 

Mikoláš pohlíží na konkurenceschopnost následovně: „Je jednou z podob 

podnikatelského potenciálu. Konkurenceschopnost jako podnikatelský potenciál se musí 

tedy vyznačovat:“ [11, str. 80] 

 Všeobecnými charakteristikami: existuje potenciál jako rozdíl mezi tím, co 

je (např. na trhu), a tím, co může nebo musí být (např. dáno poznatky vědy, 

legislativou) – tedy je to pravděpodobná záměna, která vyvolává jednak odpor 
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(konkurenci) ke změně, jednak je to příležitostí k umocnění původního potenciálu 

nebo ke vzniku nového potenciálu firmy,  

 speciální charakteristikou: existuje externí potenciál, omezující potenciál 

podniku nebo nabízející příležitost k umocnění potenciálu podniku, tzn., existuje 

konkurent podniku buď na straně nabídky (může jít např. o dodavatele) nebo na 

straně potřeby to jsou např. spotřebitelé. “ [11] 

Odlišný pohled na konkurenceschopnost uvedla v publikaci „Who´s Bashing 

Whom“ Laura D´AndreyTyson: „Konkurenceschopnost je naše schopnost produkovat 

zboží a služby, které jsou schopny úspěšně projít testem mezinárodní konkurence, přičemž 

se naši občané budou moci těšit z rostoucí a dlouhodobě udržitelné životní úrovně“.   

[9, str. 9] 

Porter nahlíží na konkurenceschopnost v podobě konkurenční výhody: 

„Konkurenční výhoda vyrůstá v podstatě z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit pro 

své zákazníky. Může mít podobu nižších cen, než mají konkurenti za rovnocenné výrobky 

nebo služby, nebo poskytnutí zvláštních výhod, které více než vynahradí vyšší cenu“.  

[15, str. 16] 

V diplomové práci se bude autorka přiklánět k definici konkurenceschopnosti dle 

Portera. Podnik, který produkuje hodnotu, čelí pěti hybným silám. Jako jsou odběratelé, 

dodavatelé, stávající konkurence v odvětví, nově vstupující subjekty a substituty.  

 

2.2  Kde se berou konkurenční výhody 

Můžeme narazit na řadu definic, které mohou znít: „Jsou to podmínky, které 

umožňují podniku pracovat efektivnějším nebo jinak kvalitnějším způsobem než její 

konkurenti a vedou k vzniku výhod pro podnik.“ V reálném světě by měla definice znít 

takto: „Je to pomíjivý okamžik, kdy jsme udělali něco, co je pro zákazníky přitažlivější než 

to, co udělali naši konkurenti.“ [4, str. 82] 

 

2.2.1 Kvalitní vedení – zdroj konkurenční výhody 

Jedná se o kumulované znalosti a zkušenosti lidí, kteří v praxi pozorovali různé 

metody a postupy a následovně je využívají a to se odráží ve výsledcích, které přinášejí. 
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Dříve převažoval princip autokratický, který byl založen na vyvíjení silových 

tlaků, byl plný příkazů a kontrol a tím byla prokázána dlouhodobá neefektivnost tohoto 

principu. Účinný byl pouze v plnění krátkodobých cílů nikoliv těch dlouhodobých. 

Konkurenceschopnost podniku v současně silně proměnlivých podmínkách není možné 

udržet zaváděním pouze krátkodobých opatření, která nerespektují kvalitativní potenciál 

zaměstnanců. Lidé v podniku a jejich motivace představují v poslední době jeden 

z hlavních faktorů vytváření konkurenční výhody. 

Způsob jakým vedení komunikuje a jak se chová k zaměstnancům, se odráží na 

tom, jaký přístup mají zaměstnanci k zákazníkům a jak s nimi komunikují. A také jaký 

zájem mají o inovace a o hledání nových řešení, právě to může být hnacím motorem 

podniku a také jedním ze zdrojů konkurenční výhody. [3] 

2.2.2 Konkurenční boj založen na velikosti a rozsahu 

Malé i velké podniky svádějí konkurenční boj proti velikosti a rozsahu. 

V konkurenčním prostředí na sklonku 20. století měly nové strategie konkurenčního boje a 

většina inovací, které pomohly vnést do tržního prostředí, průměrný životní cyklus deset až 

patnáct let. „Každá inovativní rámcová strategie vedla k zásadním posunům na 

konkurenčních postech a v korporacích. Vlny fúzí, akvizicí a jiného spojování obchodních 

společností, jejich jsme byli v posledních deseti letech svědky téměř ve všech průmyslových 

odvětvích po celém světě, nutí manažery společnosti odpoutat pozornost od pouhých 

konkurenceschopných nákladů, kvality a schopnosti reagovat na podmínky trhu a zaměřit 

se pouze na velikost podniku“. [23, str. 7] 

Obr. č. 2.1 Šest základních pravidel konkurenčního boje založeného na velikosti a rozsahu 

 

1. Určete 

profil velikosti 

a rozsahu  

2.Porovnejte 

svůj profil 

růstu 

3.Zhodnoťte 

směr růstu 

4.Znásobte 

jedinečné 

schopnosti 

růstu 

5.Aplikujte 

správné 

metody růstu 

6.Přizpůsobte 

své 

organizační 

uspořádaní 

 

Zdroj: [23, str. 20] 
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1. Určete profil velikosti a rozsahu vaší společnosti  - dle prvního pravidla se 

musí nejprve určit současná a cílová hodnota velikosti a rozsahu dané společnosti. 

Společnosti lze označit za menšího následovatel tím je myšlen podnik, který se 

neřadí mezi tři největší podniky na trhu, dále je to menší lídr nebo velký 

následovatel, velký lídr. 

2. Porovnejte svůj profil růstu – Zde se jedná o srovnání podniku s ostatními 

dle její finanční výkonnosti. A to podle ročního růstu zisku a ročního růstu tržeb. 

3. Zhodnoťte směr růstu vašeho podniku – V tomto kroku se jedná o 

přehodnocení směru růstu podniku, aby byl tento směr v souladu s velikostí a 

rozsahem podniku a jejím profilem růstu a mohl se nastavit co možná nejslibnější 

směr růstu do budoucna. 

4. Znásobte jedinečné schopnosti růstu podniku – Určení, které schopnosti 

růstu jedinečných pro podnik je potřeba znásobit, aby se dosáhlo dalšího růstu.  

5. Aplikace správné metody růstu – Dle investičních požadavků a nízkých 

překážek jejich implementace si podnik může vybrat mezi čistými organickým 

růstem, akvizicemi, spoluprací a megafúzemi.  

6. Přizpůsobení organizačnímu uspořádání – zde se musí určit stupeň 

decentralizace produktových nebo tržních jednotek.  

 

Existují velké české společnosti, které úspěšně pokračují v rámci nadnárodních 

gigantů, společností, které samy usilují ovládnout trh a postoupit na roli mezinárodního 

hráče, i těch, které podlehly konkurenčnímu boji a zcela zanikly. 

V 90. letech byl prodej lokální společnosti hodnocen jako přínos, protože západní 

vedení přinášelo vyspělejší know-how především v řízení podniku, v obchodu a financích. 

Postupem času se začínali profilovat místní hráči, kteří si uměli vybudovat tyto schopnosti 

a měli a stále mají ambice uplatnit se jako silní mezinárodní hráči. Jako příklad by mohl 

být uveden ČEZ, který úspěšně proniká na zahraniční trhy. [23].  

Jak malé, tak i velké společnosti svádějí konkurenční boj proti velikosti a rozsahu. 
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2.3 Nové dimenze pojetí konkurenceschopnosti podniků 

Velmi malá pozornost se věnuje v literaturách kategoriím, jako jsou identita, 

integrita, suverenita a mobilita ve spojitosti s konkurenceschopností. Přesto, že jsou 

uvedené kategorie výraznými složkami konkurenčního potenciálu. 

Identita podniku je souborem vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně identifikují 

v prostředí. Jde o vlastní osobitost, nalezení vlastního JÁ podniku v okolním světě. Identita 

je nalezení a pochopení poslání, role a vlastního obrazu podniku. Identita podniku se stává 

v současné době stěžejním faktorem její konkurenceschopnosti. 

Integrita podniku je dána její soudržností. Zahrnuje dva protiklady podniků. První 

představuje její pružnost a dynamičnost jednotlivé složky podniku mají svou identitu, tedy 

osobitost. Druhý protiklad spojuje individualizovanou identitu s celkem, tzn. s podnikem. 

Oba znaky by měly být propojeny, v případě, že tomu tak není, tak se podnik může dostat 

do ekonomických a jiných problémů. 

Mobilita je dispozicí podniku, která se projevuje schopností a možností reagovat na 

změny uvnitř i vně podniku. Jde o schopnost a možnost podniku adaptovat se a vyvíjet 

s ohledem na její vnitřní a vnější podněty. 

Suverenita představuje postavení podniku v podnikatelském prostředí. [11] 

V případě, že výše uvedené charakteristiky podniku jsou nevyzrálé, je velké riziko 

ohrožení zdravého rozvoje. Riziko nedopadá pouze na věřitele, obchodní partnery, 

zaměstnance, ale zejména je zaměřeno proti podniku a jejím vlastníkům. Nepostačí tedy 

hledat konkurenceschopnost podniku jen ve finančním zdraví, v síle marketingu, inovaci, 

atd. Ale je nutno zkoumat konkurenceschopnost podniku i z pohledu jejich dalších 

dimenzí. Tyto dimenze se projevují, v konkurenční soutěži podniků na trhu v různých 

podobách může se jednat o: 

 celkový design podniku, 

 kultura podniku a její vnitřní klima, 

 celkové chování podniku nebo seskupení podniků, 

 komunikace podniku vně a uvnitř podniku, 

 produkty podniku a inovace, 

 image podniku. [11] 
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2.3.1 Faktory konkurenceschopnosti českých podniků 

Situaci českých podniků po vzniku samostatného státu ovlivnila jejich konkurenční 

schopnost řada událostí. Děje lze rozdělit alespoň do dvou rozhodujících skupin. Tou první 

jsou děje, jež postihují celé národní hospodářství, Druhé jsou změny uvnitř samotných 

podnikatelských subjektů. 

Podněty, které vedly k výrazným změnám u konkurenční schopnosti podniků se 

sídlem na území České republiky. 

 Posilování koruny vůči ostatním měnám v prvním desetiletí 21. století. 

 Konjunktury v letech 1993 – 1996 a 2002 – 2008 provázené vysokou 

poptávkou po pracovní síle a rychlým růstem mezd. 

 Systém investičních pobídek zavedený na konci 20. století. 

 Rozvoj vnitřního obchodů a velkých investic do jeho nové podoby.  

 Zahraniční investice do stávajících podniků a s nimi přicházející nové 

manažerské metody a postupy. 

 Soustavný pokles sazby daně ze zisku korporací. 

Rozhodujícím prvkem pro exportní podniky, jež jsou pro české prostředí důležité, 

byl a také stále je kurz koruny vůči euru popř. dolaru. 

Lze říci, že pokud v tržním prostředí, které není ovlivněno rušivými vlivy, spolu 

soutěží dva kvalitativně stejné produkty, v takovém případě lze říci, že konkurenční 

schopnost závisí na cenách produktů. Z toho lze odvodit další tři skupiny faktorů, na 

kterých je cena závislá: 

 náklady – představuje především mzdy, ale také povinné odvody hrazené 

zaměstnavatelem, sociální náklady, produktivita,  

 zisky podniků, 

 směnný kurz národní měny – v případě, že jsou konkurenti z různých států. 

České podniky byly dlouhodobě znevýhodňovány posilováním domácí měny. 

Příznivě nepůsobila ani situace zostřována na trhu domácím zlevňováním importovaného 

zboží. Faktem je, že tomu tlaku některá odvětví podléhají. Jedná se o oblasti výroby a 

poskytování služeb, kde v konečném produktu není obsažená drahá kvalifikovaná práce 

nenahraditelná v cizině, nebo kde není vysoká míra přidané hodnoty. [5] 
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2.3.2 Faktory konkurenčních podniků 

Faktory konkurenceschopnosti podniku se rozlišují podle schopnosti, zda jsou 

ovlivnitelné či nikoliv. 

Dle Blažka byl proveden výzkum, a to v oblasti zaměřené na problematiku 

konkurenční schopnosti podniků. Z velkého množství ukazatelů byly vybrány následující 

čtyři ukazatele a testovalo se, zda má nebo nemá určitý faktor vliv na hospodářskou 

úspěšnost podniku. 

Pro ukázku byly vybrány následující faktory: 

Velikost – Nejvíce jsou ve výběrovém vzorku podniků zastoupeny podniky od 100 

do 249 zaměstnanců, tvoří 40% podniků. Předpokládá, že s rostoucí velikostí 

podniku roste jeho vyjednávací síla vůči všem ostatním stakeholdrům, a proto jsou 

velké podniky schopny dosahovat vyšší konkurenceschopnosti. Ale tato domněnka 

se nepotvrdila. Velikost podniku nemá na hospodářskou úspěšnost podniku 

významný vliv.  

Stabilita odběratelů – stabilita zákazníků má pozitivní vliv, protože přispívá ke 

stabilitě celého podniku, umožňuje efektivněji plánovat a komunikovat. Bylo 

potvrzeno, že stabilita zákazníků má vliv na hospodářskou úspěšnost podniku.  

Stabilita dodavatelů – dlouhodobé, stabilní a kvalitní vztahy snižují náklady na 

komunikaci a celkově transakční náklady. Předpoklad je, že podniky s rostoucí 

stabilitou dodavatelů budou více hospodářsky úspěšné. Čím má podnik se svými 

dodavateli stabilnější vztahy, tím dosahuje vyšší hospodářské úspěšnosti.  

Právní forma - Právní forma podniku ovlivňuje náročnost jeho založení, způsob 

vlastnického ovládání a řízení podniku, odpovědnost vlastníků vůči stakeholdrům 

apod. Společnosti s ručním omezeným jsou výhodnější z hlediska založení podniků. 

Lze předpokládat vyšší zastoupení případů, kdy dochází ke splynutí funkce 

vlastníka a funkce manažera podniku. Akciové společnosti mají naproti tomu často 

velký počet vlastníků, kteří v top managementu společnosti zastoupeni nejsou. 

Řízení je svěřeno manažerům – zaměstnancům. Nabízí se otázka, zda existuje vztah 

mezi právní formou podnikání a hospodářskou úspěšností. Analýza ukázala, že 

společnosti s ručením omezeným dosahují vyšší hospodářské úspěšnosti, než 

akciové společnosti. [1] 
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2.4 Konkurenční strategie 

Na celém světě čelí podniky pomalejšímu růstu a zároveň domácím i světovým 

konkurentům, kteří se už nechovají tak, jako by zvětšující se koláč byl dost velký pro 

všechny. 

Konkurenční výhoda vzniká z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit pro své 

zákazníky. Může se projevit v podobě nižších cen, než mají konkurenti za rovnocenné 

výrobky nebo služby, nebo poskytnutí zvláštních výhod, které více než vynahradí vyšší 

cenu. 

S konkurenční výhodou se lze setkat skoro v každé knize o podnikání. Není to nic 

nového, může se týkat různých oboru jako je marketing, výroba, kontrola a řízení, finance 

a mnoho dalších činnosti, které v podniku probíhají. Avšak je důležité na konkurenční 

výhodu pohlížet na podnik, jako celek tzn. spojit všechny disciplíny v ucelený pohled. 

Schopnosti konkurence je jádrem úspěchu v opačném případě neúspěchu podniků. 

Konkurence rozhoduje o vhodnosti těch činností podniku, které mohou přispět k jeho 

výkonnosti, jako příklad můžeme uvést inovace. 

Konkurenční strategie je hledání příznivého konkurenčního postavení v určitém 

odvětví, v němž se konkurence projevuje. Konkurenční strategie si klade za cíl vybudovat 

výnosné a udržitelné postavení vůči silám, které rozhodují o schopnosti konkurence 

v daném odvětví. 

Základem pro volbu konkurenční strategie jsou dvě ústřední otázky. Tou první je 

přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti a faktory, které ji určují. Druhou 

ústřední otázkou v konkurenční strategii jsou rozhodující činitelé, určující vzájemné 

konkurenční postavení uvnitř daného odvětví. Ve většině odvětví mají některé firmy 

mnohem větší zisky než jiné firmy, bez ohledu na to, jaká je v daném odvětví průměrná 

výnosnost. 

Přesto, že podnik má nesčetné množství silných a slabých stránek při srovnání 

s jeho konkurenty se uvádí dva základní typy konkurenční výhody, které může podnik 

dosahovat. Tou první jsou nízké náklady a druhou představuje diferenciace. Uvedené 

výhody pramení ze struktury odvětví. Při strategii diferenciace usiluje podnik, aby byl ve 

svém odvětví jedinečný. Vybírá si jednu nebo více vlastností u výrobku nebo služby, 

kterou kupující oceňují a vnímají ji jako důležitou, tím si vybuduje jedinečné postavení. 

Jeho jedinečnost se následně projeví vyšší cenou. [15] 
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2.4.1 Jak zvýšit konkurenční schopnost podniků 

Získat konkurenční schopnost se stává stále složitější. Jedním z důvodů může být, 

čím dál větší závislost podniků na dodavatelích, logistických službách a v neposlední řadě 

na zprostředkovatelích obchodu. 

Dochází na zkracování požadovaných termínů, realizace, inovace, zkracování cyklů 

životnosti produktů. To všechno vyžaduje odstranit rozpory, které vznikají při dosahování 

konkurenční schopnosti. 

Jako dobré řešení se jeví společné řízení dodavatelských řetězců. Vyřeší se společná 

flexibilita, vzájemné přizpůsobení a společná zodpovědnost za jednotlivé hodnototvorné 

řetězce, všechny tyto činnosti vedou ke zvýšení konkurenční schopnosti celku. 

„Východiskem pro zvýšení konkurenční schopnosti podniku je požadavek postupné 

integrace do konkurenceschopného dodavatelského řetězce. Dalším předpokladem 

konkurenční schopnosti podniku je nová hodnota zákazníka, který se svou loajalitou stává 

partnerem podniku.“ [22, str. 40] 

Konkurenční schopnost je rozhodujícím pojmem současné ekonomiky a také 

současného managementu. 

Konkurenční schopnost není daná podmínka nebo soubor vlastností, ale je to 

dynamický proces, který podobně jako trhy nabývá různých podob a vystupuje v různých 

souvislostech. Kromě několika důležitých faktorů závisí také na vzdělanostní struktuře 

zaměstnanců, čím je struktura kvalitnější, čím jsou zaměstnanci vzdělanější, tím je vyšší i 

potenciál konkurenční schopnost podniku. [5] 

 

2.4.2 Jak vyvést konkurenci z rovnováhy 

Ve světě podnikání platí pravidlo, že nejlepší obrana je útok. Konkurenci lze vyvést 

z míry i tehdy, když se podnik snaží neustále inovovat a vycházet vstříc svým zákazníkům. 

V případě, že podnik se stále snaží být lepší než konkurence, neustále ji sleduje, tak to 

může být i na úkor zákazníka. Důležité je poznat sami sebe, co vlastně vůbec podnik 

reprezentuje. 

Dalším důležitým krokem je rozpoznat co zákazníci chtějí. Dobrý podnik 

naslouchá, co zákazník říká, že chce. Skvělý podnik předvídá, co je zákazníkovým přáním 

a to dříve než si to zákazník vůbec stihne uvědomit. 
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Velkou roli hraje poznání konkurence, je potřeba zjistit v čem spočívají její 

nedostatky a přednosti. Je dobré prostudovat analýzy a udělat různá srovnání, ale nejlepší 

je vlastní zkušenost, tzn. stát se zákazníkem konkurence. 

Stejně jak důležité je poznat zákazníky, tak je i se na něj soustředit. Konkurenci 

vyvede nejvíce z míry, když je daný podnik úspěšný. A k úspěchu je nejlepší cesta, když se 

dělá něco navíc pro zákazníka. Proto je pro většinu podniků klíčem k překonání 

konkurence, to že bude více inovovat, více pečovat o zákazníka a v neposlední řadě bude 

mít lepší ceny než ona. [6] 

 

2.5 Vymezení malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou významným sektorem tržní ekonomiky. MSP se 

podílejí až 95 % na celkovém počtu podniků v zemích EU. Vyznačují se specifickými 

přednostmi, ale jsou také zranitelné. [19] 

Předností je:  

 relativní pružnost, rychlost odezvy (vč. vzniku a zániku firmy) na změny 

podmínek,  

 relativně vysoká schopnost absorpce pracovní síly díky pružnosti,  

 schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými 

podniky (role subdodavatele). 

Nevýhody jsou naopak dány:  

 obtížnějším resp. nákladnějším přístupem ke kapitálu, informacím a 

znalostem,  

 menší schopností eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním 

stadiu svého vývoje (startu),  

 menšími zábranami při uvolňování nadbytečné pracovní síly. 

Proto jsou MSP ve středu pozornosti vlády, které vytvářejí zvláštní fondy na jejich 

podporu. Pokud jsou pravidla této podpory nastavena správně, nejde o zvýhodňování 

těchto podnikatelských subjektů na úkor jiných (a tedy porušení pravidel trhu), ale právě o 

zmírňování uvedených nevýhod. [27] 
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Základní definiční charakteristikou malých a středních podniků je počet 

zaměstnaných. Tyto podniky lze podrobněji členit, na skupinu drobných (do 9 

zaměstnaných), malých (od 10 do 49 zaměstnaných) a středních (od 50 do 249 

zaměstnaných). [21]   

 

Tab. č. 2.1 Kategorizace malých a středních podniků v EU 

Kategorie podniků Počet zaměstnanců Roční obrat Aktiva celkem 

Střední < 250 ≤ € 50 mil. ≤ € 43 mil. 

Malé < 50 ≤ € 10 mil. ≤ € 10 mil. 

Mikro < 10 ≤ € 2 mil ≤ € 2 mil. 

Zdroj: [21, str. 373] 

 

2.5.1 Konkurenceschopnost malých a středních podniků 

SWOT analýza současného podnikatelského prostředí v ČR a konkurenceschopnosti MSP 

Silné stránky 

 Obecné výhody MSP (pružnost 

reakce na vývoj na trhu, znalost 

lokálních trhů). 

 Přizpůsobivost pracovní síly. 

 Vysoká motivace k výkonu 

u vlastníků firem. 

 

 

Slabé stránky 

 Omezený rozsah zkušeností 

a znalostí managementu, zejména 

v oblasti řízení a marketingu. 

 Nedostatečná kapitálová 

vybavenost, zejména malých a 

drobných podnikatelů a samostatně 

podnikajících fyzických osob. 

 Zastaralé technické vybavení části 

podniků, technologická zaostalost. 

 Nedostatek volných finančních 

prostředků podnikatelů k ochraně 

intelektuálního vlastnictví a 

průmyslových práv. 

 Málo vlastních značek, absence 

tradice firemní značky u podniků 

střední velikosti. 

 Nedostatečná orientace 
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v možnostech podpory pro MSP. 

 Vysoká energetická náročnost 

výroby. 

 Převaha výroby s malou přidanou 

hodnotou. 

 Nízká produktivita práce oproti 

průměru EU. 

Nedostatečný důraz na rozvoj lidských 

zdrojů. 

Příležitosti Hrozby 

 Pronikání na nové části jednotného 

evropského trhu. 

 Rozvoj obchodu se státy východní 

Evropy a Asie, navázání na tradice 

dodávek investičního i spotřebního 

zboží na perspektivní trhy. 

 Zvýšení spolupráce firem 

v oblastech společného zájmu 

v rámci nákupních, odbytových 

a kooperačních sítí a klastrů. 

 Zavádění a využívání společných 

značek. 

 Širší využívání podpůrných 

programů, zejména s využitím 

prostředků EU. 

 Rozvoj výzkumu a vývoje ve 

prospěch MSP. 

 Spolupráce MSP s VŠ 

a výzkumnými pracovišti. 

 Omezený rozsah zkušeností 

a znalostí managementu, zejména 

v oblasti řízení a marketingu. 

 Nedostatečná kapitálová 

vybavenost, zejména malých a 

drobných podnikatelů a samostatně 

podnikajících fyzických osob. 

 Zastaralé technické vybavení části 

podniků, technologická zaostalost. 

 Nedostatek volných finančních 

prostředků podnikatelů k ochraně 

intelektuálního vlastnictví a 

průmyslových práv. 

 Málo vlastních značek, absence 

tradice firemní značky u podniků 

střední velikosti. 

 Nedostatečná orientace 

v možnostech podpory pro MSP. 

 Vysoká energetická náročnost 

výroby. 

 Převaha výroby s malou přidanou 

hodnotou. 

 Nízká produktivita práce oproti 

průměru EU. 

 Nedostatečný důraz na rozvoj 

lidských zdrojů. 

Zdroj: [27] 
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2.6  Analýza národního hospodářství 

Je prováděna specializovanými institucemi nebo organizačními složkami 

společnosti. Je zdrojem externích informací, které prezentují vnější prostředí podniku. 

Zpravidla jsou tyto analýzy přebírány a podniky je používají při svých analýzách. Stav 

ekonomiky ovlivňuje schopnosti podniků dosahovat odpovídající výnosnosti. [17] 

 

2.6.1 Analýza odvětví 

Odvětvím se rozumí z hlediska analýzy skupina subjektů, které jsou si z nějakého 

hlediska podobní. Podobnost se určuje provozovanými činnostmi z hlediska nebo 

z hlediska poskytovaných služeb. 

V rámci odvětvové analýzy se analyzují především odbytové možnosti, stav 

nasycenosti domácího a zahraničního trhu, importní náročnost. Podstatné je také zjistit 

investiční náročnost, citlivost na technologické změny, koncentrace kapitálu uvnitř odvětví 

včetně struktury majetkových vztahu a citlivost na vnější vliv. Analýza odvětví je 

podstatná pro srovnání podniků vzájemně. Informace týkající se hlavních ukazatelů 

(rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost). Nevýhodou je, že jsou tyto analýzy k dispozici 

obvykle s velkým časovým zpožděním. Za další velkou nevýhodu považuje skutečnost, že 

jsou informace uváděny a propočítány zpravidla pro podniky nad 100 zaměstnanců, takže 

jsou nepoužitelné pro srovnání pro malé podniky. [17] 

 

2.6.1.1 Strukturální analýza odvětví 

V kterémkoli odvětví, ať domácím nebo mezinárodním, ať vyrábí výrobky nebo 

poskytují služby, jsou pravidla konkurence vtělena do pěti dynamických konkurenčních 

faktorů: vstup nových konkurentů, hrozba nových výrobků nebo služeb (jež nahradí 

dosavadní), dohadovací schopnost kupujících, dohadovací schopnost dodavatelů a 

soupeření mezi existujícími konkurenty. 

Společné působení těchto pěti dynamických konkurenčních faktorů rozhoduje o 

schopnosti firem v daném odvětví vytěžit z investic takové míry zisku, které převyšují 

cenu vloženého kapitálu. Příklad odvětví, kde těchto pět faktorů působí příznivě, např. ve 

farmaceutickém průmyslu, ve výrobě nealkoholických nápojů apod. [15] 
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2.7  Analýza makro a mikro okolí  

Okolí podniku lez rozdělit na makrookolí a mikrookolí. 

Makrookolí je společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna 

mikrookolí. Vytváří obecně platné podmínky, za kterých podniky v dané zemi podnikají. 

Sestává se z několika elementů, které mají pro strategii podniku zvláštní důležitost. Mezi 

tyto elementy patří makroekonomické okolí, technologické okolí, okolí sociální politiky, 

demografické okolí, politické a legislativní okolí a celosvětové okolí. [2] 

 

2.7.1 PEST analýza 

Za klíčové součásti makrookolí lez označit faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Analýza dělící vlivy makrookolí do čtyř 

základních skupin, se proto označuje jako PEST analýza. [18] 

 

Politické a legislativní faktory 

Politická omezení se dotýkají každého podniku prostřednictvím daňových zákonů, 

protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany 

životního prostředí. Existence mnoha zákonů, právních norem a vyhlášek nejen 

vymezuje prostor pro podnikání, ale může významně ovlivnit rozhodování o 

budoucnosti podniku.  

 

Ekonomické faktory 

Vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického rozvoje a jsou 

charakterizovány. Podnik je při svém rozhodování významně ovlivněn vývojem 

makroekonomických trendů. Základní vlivy na plnění základních cílů každého 

podniku jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika 

a směnný kurz. Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, 

že přímo vyvolá rozsah i obsah příležitostí, ale současně i hrozeb, před které je 

podnik postaven.   
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Sociální a demografické faktory 

Odrážejí vlivy spojené s postoji a životem obyvatelstva a jeho strukturou. 

S rostoucím zájmem o vyšší kvalitu osobního život např. podniky častěji umožňují 

zaměstnancům pružnou pracovní dobu, kratší týdenní úvazky, delší dovolená apod. 

Podniky jsou nuceny měnit své výrobky, technologické postupy, zajistit likvidaci 

použitých produktů. S rostoucím globálním oteplováním je spojen zákaz používání 

freonů. Lobbying ekologických organizací se stává důležitou součástí i 

nadnárodních politik. Veškeré tyto elementy jsou výsledkem kulturních, 

ekonomických, demografických, náboženských, vzdělávacích a etických podmínek 

života. Sociální faktory se stále vyvíjí. Poznání trendů ve výše uvedené oblasti 

rozhodně vede k získání předstihu před konkurenty v boji o zákazníka. 

 

Technologické faktory 

Podnik musí být informován o technických a technologických změnách, které 

probíhají. Předvídání vývoje technického rozvoje je významným činitelem 

úspěšnosti podniku.  

Některé vlivy mohou být důležité pro jeden podnik a naopak pro jiný podnik nemusí 

mít vůbec žádný význam. Důležité je rozpoznat právě ty faktory, které jsou stěžejní 

pro daný podnik. Jednotlivé vlivy se budou v čase měnit a také se bude měnit i 

jejich dopad na podnik. Je nutné veškeré vlivy sledovat a následně je vyhodnocovat.  

Mikrookolí bezprostředně obklopuje podnik. Představuje podniky, které si 

vzájemně konkurují a jejichž výrobky se mohou vzájemně substituovat. Někdy je 

nazýván podnikatelským prostředím, ve kterém podnik uskutečňuje podnikání. 

Podle Portera je charakterizováno modelem pěti sil. Mezi tyto síly patří: riziko 

vstupu potenciálních konkurentů, rivalita mezi stávajícími podniky, smluvní síla 

kupujících, smluvní síla dodavatelů a hrozba substitučních výrobků. Pro 

podnikovou strategii je současně rozhodující, v jaké etapě životního cyklu se 

mikrookolí nachází. [18]  

 

 

 



21 
 

Obr. č. 2.2 Okolí podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2, str. 16]  

 

2.7.2 Analýza konkurenční sil 

Důležitou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví 

působí. Nedílnou součástí analýzy mikrookolí představuje analýza konkurenčních sil, která 

zkoumá konkurenci v odvětví. 

Konkurenční síly ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Konkurenční 

prostředí je dáno specifickými podmínkami a konkurenční situací daného oboru. Podniky 

mohou dosahovat větší výnosnosti než ostatní a to bez ohledu na průměrnou výnosnost 

odvětví. 
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Cílem je získat určitý pojem konkurenčního prostředí, i když má každé odvětví 

vlastní specifické konkurenční charakteristiky, podstata konkurenční situace je velice 

podobná. 

K řešení výše popsaného problému výrazně přispěl M. Porter modelem pěti sil – 

který je v podstatě nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí celím je pochopit síly, 

které v prostředí působí a následně identifikovat, ty které mají pro podnik z hlediska 

budoucího vývoje největší význam. 

Podnik, který chce dosáhnout úspěchu. Je důležité rozpoznat tyto síly, vyrovnat se 

s nimi také na ně následně reagovat, a pokud je to v silách podniku, tak změnit jejich 

působení ve svůj prospěch. [18] 

 

2.7.2.1 Porterův model pěti sil 

Vyjednávací síla zákazníků – jsou ve výhodě, pokud jsou koncentrovanější, jejich 

nákupy zahrnují především běžný, lehce nahraditelný produkt. Obecně lez říci, že zákazník 

má vůči svému dodavateli silnou pozici a to hlavně v těchto případech: Zákazník je 

velkým, významným zákazníkem, zákazník může snadno přejít ke konkurenci, zákazník 

má k dispozici potřebné tržní informace, zákazníci jsou velmi citlivý na cenové změny, 

velkou roli pro zákazníka nehraje kvalita zboží nebo také zákazník nemusí vnímat rozdíly 

mezi zbožím jednotlivých dodavatelů, zákazník je donucen minimalizovat svoje náklady. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů – v případě, že je dodavatel z hlediska jeho nabídky 

na trhu velkým a významným dodavatelem a na trhu existuje omezený počet dodavatelů. 

Dalším důvodem může být, že nakupující podnik není pro dodavatele důležitým 

zákazníkem. Může se stát, že poptávané zboží je vysoce diferencované a z toho důvodu 

nemůže zákazník snadno přejít ke konkurenci. Zákazníci nemusí být příliš citlivý na 

cenové změny, tzn., že zboží má nízkou cenovou pružnost poptávky. Zákazník nemá 

k dispozici potřebné tržní informace, může se jednat o nabídku a poptávku popřípadě o 

údaje o tržní ceně. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů – přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu 

získat podíl na trhu a často značné zdroje. V případě splnění daných podmínek, může být 

hrozba vstupů konkurentů snížena. Jedná se především o následující podmínky: 

 Fixní náklady vstupu do odvětví jsou velmi vysoké.  

 V případě, že dané odvětví má strukturu přirozeného monopolu např. distribuce 

elektřiny. 

 Výrobky jsou vysoce diferencované, tzn., že k jejich výrobě je zapotřebí např. 

know-how.   

 Jsou-li náklady přestupu jak zákazníků, tak dodavatelů existujících podniků 

vysoké.  

 Je-li předem jasné, že existující podniky budou na případný nový vstup do odvětví 

reagovat agresivně, např. mohou zahájit, cenovou válku.  

 Jde o odvětví s vysokým stupněm regulace, může se jednat o banky, leteckou 

společnost, apod. 

 

Hrozba substitutů – zájem zákazníků o dané výrobky a služby se může měnit nebo 

dokonce úplně zmizet za předpokladu, že jsou na trhu snadno dostupné náhradní produkty 

tedy substituty. Tato hrozba může být snižována jestliže, neexistují k danému výrobku 

blízké substituty a jsou-li splněny některé z následujících podmínek: 

 Podniky, které nabízejí substituty, vyrábějí s vyššími náklady. 

 Náklady přestupu na spotřebu substituty jsou vysoké. 

 Podniky nabízející substituty příliš nezvyšují nabídku, např. v důsledku 

omezených výrobních zdrojů. 

 

Rivalita podniků působících na daném trhu může být vysoká při splnění 

některých z následujících podmínek: 

 Jedná se o nové, v budoucnu lukrativní odvětví, může se jednat např. o trh 

distribuce benzinu. 

 V odvětví působí velký počet konkurentů.  

 Bariéry případného odchodu z odvětví jsou vysoké. 

 Ziskovost odvětví je velmi malá, konkurenti sledují strategii přežití. 

 V odvětví existuje opakující se anebo chronický nadbytek výrobních kapacit. [7] 
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Obr. č. 2.3 Hybné síly konkurence v odvětví 
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Zdroj: [12, str. 194]  

 

2.7.3 Finanční analýza  

V dnešním světě konkurenčního prostředí se daří podnikům, které musí zvládat 

nejen obchodní stránku, ale také stránku finanční, která je velice důležitá a hraje 

významnou roli. Úspěšný podnik se při svém hospodaření bez rozboru finanční situace 

podniku neobejde. Nejčastější rozborovou metodou jsou finanční ukazatele. Zpracovává se 

v rámci finanční analýzy a využívá při vyhodnocování úspěšnosti podnikové strategie 

v návaznosti na změny tržní struktury, konkurenční pozice, apod. 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

podnikové minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 

Finanční ukazatele jsou základní nástroje jednoduché (elementární) finanční 

analýzy, poskytují různé informace spojené s finančním zdravím podniku. [17] 
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2.7.3.1 Poměrová analýza 

Patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy a do této kategorie patří 

hodnocení: Ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, kapitálového trhu a cash 

flow. 

Ukazatele rentability (výnosnosti) poměřují zisk s jinými veličinami, tak aby 

zhodnotila úspěšnost při dosahování podnikových cílů. Rentabilita je měřítkem schopnosti 

podniku. Je formou vyjádření míry zisku, která je hlavním kritériem alokace kapitálu. 

Ukazatel aktivity měří efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle 

rychlosti obratu vybraných položek rozvahy. Říkají jak hospodařit s aktivy a jaké má toto 

hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. 

Ukazatel zadluženosti slouží jako indikátor výše rizika, kterému podnik čelí při 

struktuře vlastních a cizích zdrojů. Také slouží jako míra schopnosti firmy znásobit 

dosažené zisky využitím vlastního kapitálu. 

Ukazatel likvidity ukazuje schopnost podniku splácet krátkodobé závazky. Trvalá 

platební schopnost je velice důležitá pro úspěšnou existenci podniku. [17] 

 

2.7.3.2 Index IN05 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví podniku 

prostřednictvím jediného čísla. Index byl vytvořen přímo v českých podmínkách a měl by 

proto mít větší vypovídací schopnost. Při hodnocení vychází pouze z číselných 

charakteristik podniku dostupných v účetní závěrce, ale nepočítá i s ostatními vlivy, které 

působí na podnik. Index se zabývá také tím, jestli vytváří pro své vlastníky také nějakou 

hodnotu. Index se skládá z několika koeficientů. Pro celkové hodnocení podniku je 

potřebné nastavit váhy ke koeficientům. Z vědecké publikace z roku 2005, kdy byl index 

vytvořen, vyplývá, že celková úspěšnost indexu IN05 je 80 %, což je poměrně vysoká 

hodnota. V identifikaci hrozby bankrotu je index IN05 celkově úspěšný ze 77 %, přičemž 

nejvyšší úspěšnost 78 % vykazuje u středních podniků a nejmenší 74 % u malých podniků. 

[35]. Vzorce jsou uváděny, dle Neumaierových [35]. 
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K1                                                                                                  (2.1) 

Tento koeficient udává, jaká část veškerého majetku podniku (aktiv) potažmo všech 

zdrojů firmy (pasiv) je tvořena cizími zdroji. Na tento koeficient lze pohlížet dvěma 

způsoby. Čím větší finanční zainteresovanost v podniku vlastníci mají, tím větší je jejich 

zájem, aby podnik nedospěl k bankrotu. Na druhou stranu, pokud podnik využívá jen málo 

cizích zdrojů, je finanční páka malá a může méně vydělat. Velký problém s tímto 

koeficientem zcela zjevně nastává také v okamžiku, kdy se cizí zdroje limitně blíží nule 

(typicky u podniků bez bankovních úvěrů, kde jsou cizí zdroje tvořeny jen krátkodobými 

závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené mzdy) a státu (neodvedené zálohy na daň, 

sociální a zdravotní pojištění). Při váze tohoto koeficientu 0,13 se však méně extrémní 

případy podaří často srovnat. Na druhou stranu je zjevné, že na začínající podniky bez 

bankovních úvěrů a dlouhodobých cizích zdrojů index IN05 nemusí fungovat nejlépe. 

Nicméně obdobný problém nastává i u koeficientu K2, kde sami autoři indexu IN05 v 

doporučují jako maximální možnou hodnotu indexu zvolit číslo 9 (na základě praktických 

zkušeností). [35]   

K2                                                                                                (2.2) 

Koeficient K2 dává do poměru EBIT a nákladové úroky. Nepatří sem úroky, pokud 

se zahrnují přímo do pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku. 

Pokud se dávají do souvislosti nákladové úroky s EBITem, tak lze zjistit, jak vysoké úroky 

věřitelé dávají v poměru k tomu, kolik podnik vlastně vydělává. A právě tento poměr už 

může vypovídat něco ekonomické a vyjednávací síle vůči věřitelům i o schopnosti podniku 

přežít ve špatných dobách. Pravdou je, že v indexu IN05 je váha tohoto koeficientu velice 

nízká, konkrétně 0,04, což je stokrát méně, než váha ROA. Navíc u tohoto koeficientu 

může být problém s tím, že nákladové úroky se velice snadno mohou limitně blížit nule. 

Proto autoři doporučují jako maximální hodnotu tohoto koeficientu volit 9. [35]   

K3                                                                         (2.3) 

ROA Tento finanční ukazatel ukazuje, do jaké míry se daří podniku z dostupných 

aktiv (respektive pasiv) generovat zisk. Čím větší je ROA, tím lépe jak pro podnik. ROA 

přitom hraje při jeho výpočtu vůbec nejvýznamnější roli. IN05 má váhu 3,97. Z pohledu 

indexu IN05 je váha ROA o jeden až dva řády vyšší než váha zbylých koeficientů. 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/neni-zisk-jako-zisk
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-rentability
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K4                                                                                   (2.4) 

Tento ukazatel vypovídá o tom, kolik prostředků je podnik ročně schopen 

vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. U IN05 má váhu 0,21. 

K5                               (2.5) 

Tento koeficient je v podstatě pouze upravenou běžnou likviditou. Ta však ve 

jmenovateli počítá pouze s krátkodobými závazky a krátkodobé bankovní úvěry a 

výpomoci opomíjí. Nicméně i tento koeficient říká, kolikrát je podnik schopen uspokojit 

pohledávky svých věřitelů tím, že všechna svoje oběžná aktiva přemění v peněžní 

prostředky. V indexu IN05 hraje tento koeficient poměrně nevýznamnou roli a jeho váha je 

0,09. [35] 

Výhoda – velkým přínosem modelu je jednoduchost a odstranění subjektivity při 

výběru ukazatelů a jejich významnost. 

Nevýhoda – při shrnutí stavu podniku do jednoho čísla nejsou k dispozici informace 

o příčinách podnikových problémů, tím se ztrácí možnost jejich odstranění.  

Pro rychlé zjištění finančního zdraví jsou snadno použitelné. [35] 

 

2.7.4 Pollakova metoda 

Základ hodnocení vitality (životaschopnosti) podniků dle Ing. Pollaka spočívá ve 

vyhodnocení pomocí bodů udělených deseti klíčovým charakteristikám podniku. Když se 

podnik hodnotí, tak každé charakteristice, která je uvedená níže v tabulce se přidělí 

poměrný počet bodů z dosažitelného maxima. Součet bodů ocenění se vyjádří jako 

procentuální podíl, který je ukazatelem vitality podniku, dle následující tabulky. 

Mezi  81 a 100 % je vitalita téměř zaručena, 

  61 a 80 % je vitalita velmi pravděpodobná, 

  41 a 60 % vitalita bez zásahu není zajištěna, 

  21 a 40 % podnik je „nemocný“, 

    0 a 20 % podnik je v krizi. [13] 

 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-likvidity
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Tab. č. 1.2 Hodnocení životaschopnosti podniku    

Charakteristika  Cíl bodů                               Ohodnocení 

Před       po sanaci 

1.Finanční výsledek 8 

2. Spokojenost finančních účastníků 11 

3. Spokojení zákazníci 11 

4. Výrobky odpovídající trhu 12 

5. Výzkum trhu cílený na pokrok 13 

6. Školení a motivovaní zaměstnanci 8 

7. Kapitálová základna 10 

8. Spolehliví dodavatelé 7 

9. Výhodná lokalizace podniku 9 

10. Poměr k životnímu prostředí 11 

Celkem 100 

Činitel                                                                                                            %          % 

Zdroj: [13, str. 28]   

 

Při hodnocení vitality hospodářských podniků je nutno rozlišit rozdíl mezi vnitřním 

a vnějším okolím podniku. 

Vnitřní okolí – tj. uvnitř podniku lze autoritativně v rámci možností definovat a 

kontrolovat všechny činnosti. 

Vnější okolí – činnosti podniku nejsou chráněny před vnějšími vlivy trhu. Podniky 

se musí vlivům přizpůsobit. O tom jak se bude vyvíjet budoucnost podniku, záleží na 

schopnosti podniku uplatnit se ve vnějším okolí. To všechno záleží na skutečnosti, jak 

funguje vnitřní okolí podniku, v případě, že neexistují slabiny ve fungování podniku a 

v jeho vedení. Na základě analýzy vnitřního okolí se může podnik ohodnotit z hlediska 

minulosti, přítomnosti a krátké budoucnosti, na dlouhodobou životaschopnost podniku má 

rozhodující vliv vnější okolí podniku. 

Tato metoda je založena na subjektivním ohodnocení uvedených charakteristik, na 

subjektivním názoru hodnotitele, nelze je vědecky podložit ani nezávisle opakovat. 
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Tab. č. 1.3 Přidělení cílových bodů deseti vlastnostem 

Výzkum trhu cílený na pokrok 13 Nejdůležitější faktor pro budoucnost podniku 

Výrobky odpovídající trhu 12 Pozitivní charakteristika podniku 

Spokojení zákazníci 11 Důkaz správného marketingu a motivace 

Spokojenost finančních 

účastníků 

11 Záruka finančních transakcí v budoucnosti 

Poměr k životnímu prostředí 11 Předcházení konfliktům v budoucnosti 

Kapitálová základna 10 Zdravý základ 

Výhodná lokalizace podniku 9 Přínos oproti konkurenci 

Zaměstnanci 8 Nezanedbatelný přínos pro budoucnost 

Finanční výsledek 8 Důkaz zdravé podnikové politiky 

Spolehliví dodavatelé 7 Při členění v průmyslu důležitý faktor 

Zdroj: [13, str. 29] 

Při hodnocení jednotlivých ukazatelů se přihlíží k těmto dílčím aspektům a přiděluje 

se jim poměrný počet bodů z maximálně dosažitelného počtu.  

 Finanční výsledek:0 – 8 bodů, plný počet bodů získá podnik, který pracuje 

15 % nad bodem zvratu, minimum podnik insolventní, podnik úvěru 

nehodný. 

 Uspokojení finančních účastníků: 0 – 11 bodů, dodatečné výhody 

akcionářům, veškeré pohledávky zaplaceny, všechny závazky dodrženy, 

využití úvěru od dodavatelů, úvěr na překlenutí likvidity, factoring, leasing.  

 Spokojení zákazníci: 0 – 11 bodů, nepřetržitý růst obratu, kvalita a služby 

odpovídající očekávání, žádné reklamace, intenzívní činnost marketingu, 

nedostatečný styk se zákazníky, ustrnulý prodejní program, časté reklamace.  

 Výrobky odpovídající trhu: 0 – 12 bodů, iniciativní výzkum trhu, flexibilita 

nabídky, opakované zakázky, využití patentů a licencí, ustrnutí na starém.  
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 Výzkum trhu cílený na pokrok: 0 – 13 bodů, sledování výzkumu a vývoje v 

pokročilých zemích, velkorysá svoboda ve vývoji nových produktů a 

ocenění úspěchů, ocenění zralosti výrobků a služeb, výzkum a sledování 

alternativ pro zralé výrobky a služby, ustrnutí na starém.  

 Školený a motivovaný personál: 0 – 8 bodů, stanovení funkční 

zodpovědnosti a pravomoci podle funkčních popisů, přísný výběr 

zaměstnanců, školení personálu, odměny za dobrý výkon, fluktuace.  

 Kapitálová základna: 0 – 10 bodů, žádné dluhy, zdravý poměr vlastního 

kapitálu ke kapitálu cizímu, investice kryté z vlastního výnosu, dostatečné 

provozní rezervy, skryté rezervy, velkorysá amortizace, zdravé investice.  

 Spolehliví dodavatelé: 0 – 7 bodů, zodpovědnost dodavatelů za kvalitu, 

dodávky včas a v pořádku, spolehlivost a záruka dodávek do budoucna, 

možnost platby na základě skonta, existuje výběr dodavatelů.  

 Výhodná lokalizace podniku: 0 – 9 bodů, blízko k trhu, blízko k hlavním 

dodavatelům, dobré a spolehlivé silniční, železniční a letecké spojení, 

sociální klid, dobrá spolupráce s místními úřady a odbory, daňové a jiné 

výhody, zanedbatelná konkurence o zaměstnance.  

 Poměr k životnímu prostředí: 0 – 11 bodů, žádné restriktivní předpisy proti 

vlastní činnosti, účast v místních institucích, účast v ekologických 

programech, ochota pomoci sousedům, koncentrace na vlastní činnost.  

 

Ideální objektivní způsob ohodnocení vitality hospodářských podniků nebyl dosud 

nalezen. Každá metoda může být uplatňována do té doby, než se najde nové a lepší řešení. 

Vyskytuje se kritika výběru klíčových vlastností podniku nebo také jejich počet či cílové 

body, autor připouští změny. Je ovšem nezbytné v praxi ověřit jejich efektivnost. [13]  

 

2.7.5 Syntéza 

Množství údajů získaných prostřednictvím externí a interní analýzy je vhodné ve 

zjednodušené a přehledné formě shrnout tak, aby měl management všechny podstatné 

informace k dispozici. 
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Výsledky analýzy okolí vnitřních zdrojů a schopností představují východiska pro 

syntézu směřující k určení zdrojů konkurenční výhody a vymezení konkurenční pozice 

podniku jako východiska pro strategie. 

Nejjednodušším, i když velmi významným, nástrojem je SWOT analýza, která ve 

formě diagramu slouží pro posouzení vzájemných vztahů mezi silnými stránkami, slabými 

stránkami, ohroženími a příležitostmi. [18] 

 

2.7.5.1 SWOT analýza 

Podstatou této metody je, že se při ní identifikují faktory a skutečnosti, které pro 

objekt analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. Faktory jsou 

následně verbálně charakterizovány, popřípadě ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech 

tabulky SWOT. Údaje pro SWOT lze získat pomocí nejrůznějších technik, například 

převzetím z již uskutečněných dílčích analýz, porovnáním s konkurenty (benchmarking), 

řízená diskuse expertů (brainstorming). Také se lze inspirovat již dříve zpracovanými 

SWOT. Některé ze zásad pro zpracování: [7] 

 

 Analýza se zpracována s ohledem na účel, pro který se zpracovává. 

Analýza, která je zpracována pro jednu oblast by neměla být využívána pro 

řešení jiné problematiky. 

 Zaměřuje se na podstatné jevy a fakta. Je důležité zaměřit se na vše 

podstatné.  

 V případě, že je SWOT součástí strategické analýzy, pak by při ní měla být 

identifikována pouze strategická fakta. 

 Plnění požadavku objektivnosti, neměly by být vyjádřeny jen subjektivní 

názory zpracovatele analýzy. V případě skupinové diskuse je požadavek 

objektivity splněn automaticky. 

 Nejvýznamnější faktory by měly být zvýrazněny, popřípadě uváděna fakta 

by měla být ohodnocena bodovacím systémem. [7] 
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Obr. č. 1.4 SWOT matice 

 

Kvadrant S (strenghts – silné stránky) Kvadrant O (opportunities – příležitosti) 

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

Zdroj:[7, str. 121] 

 

Analýza by měla být realistická. Neměla by ani přeceňovat přednosti organizace, 

ani podceňovat její slabiny. 

Výsledky provedené analýzy představuje podklady pro syntézu, která směřuje 

k určení zdrojů konkurenční výhody a vymezení konkurenční pozice podniku jako 

východiska pro stanovení jejich cílů a strategií. [24] 

 

Autorka se v diplomové práci přiklání k definici a pojetí konkurenceschopnosti dle 

Portera. Definuje ji prostřednictvím konkurenční výhody, kterou je podnik schopen 

vytvořit pro své zákazníky. Představuje konkurenci vtělenou do pěti dynamických 

konkurenčních faktorů. A k definici konkurence dle Kantzebachova pojetí a jeho pohlížení 

na konkurenci jako na nástroj neboli na instrument. 
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3 Charakteristika podniku 

Obchodní firma:  BLOCK, a. s. 

Sídlo:    198 00 Praha 9, Stulíková 1392 

Právní forma:   akciová společnost 

Datum vzniku:   7. června 1991     

 

Logo společnosti           [40] 

 

Akciová společnost BLOCK se zaměřuje na komplexní služby v projektové 

přípravě, výrobě, výstavbě a následném servisu investičních celků s náročnými 

technologiemi a vysokou kvalitou prostředí („čisté prostory“). Vystupuje jako inženýrsky 

zaměřený podnik se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou 

techniků, technologů a inženýrů pro realizaci náročných staveb. Středisko validačních 

inženýrů a techniků umožňuje společnosti ověřit kvalitu jejich služeb a zákazníkovi 

prokázat funkčnost dodaných staveb a technologií. Součástí činností společnosti je rovněž 

kvalitní servis čistých prostor a systému klimatizace, topení, chlazení, měření a regulace. 

Mezi hlavní oblasti působnosti společnosti patří: 

 farmacie a biotechnologie, 

 chemie, 

 laboratoře, 

 zdravotnictví, 

 elektrotechnika, 

 potravinářství. 

Pro realizaci náročných staveb a technologií společnost vyvíjí, vyrábí a dodává 

komplexní systémy. Ty jsou vytvářeny na základě dlouholetých zkušeností a prostorám 

zajišťují maximální spolehlivost. Výrobu veškerých komponentů pro tyto systémy zajišťují 

v rámci sdružení podniků BLOCK GROUP. [28] 
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Prostřednictvím dceřiných společností působí BLOCK a.s. v mnoha zemích světa, a 

poskytuje tak komplexní dodávky a spolehlivé služby všem zákazníkům. Aktivní činnost 

vyvíjí v Rusku, Ukrajině, Gruzii, Polsku, Slovensku, Rumunsku a v Litvě, Lotyšsku a 

Estonsku. 

Sdružení společností BLOCK group představuje silnou mezinárodní skupinu na trhu 

dodavatelů investičních celků. Na mapě jsou přehledně zaznačeny země, kde společnost 

BLOCK, a.s. působí. Jedná se o země, 

jako jsou: Rusko, Ukrajina, Gruzie, 

Polsko, Slovensko a Rumunsko. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [28] 

3.1 Historie společnosti 

Akciová společnost BLOCK byla založena v roce 1991 českými fyzickými 

osobami. Základní kapitál je rozdělen na 255 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 

100.000 Kč znějící na jméno v listinné podobě. Od svého založení se orientuje na 

komplexní dodávky technologických staveb s požadavkem na čistotu výrobních prostor, 

dodávky médií a tepelnou techniku a klimatizaci. 

Po založení se podnik začal intenzivně rozvíjet. V roce 1993 pracovalo v 

jednotlivých střediscích projekce, klimatizací a dodávek technologií 32 zaměstnanců. 

V současné době pracuje ve společnosti BLOCK cca. 190 zaměstnanců, čímž se řadí mezi 

středně velké společnosti v rámci České republiky dle členění EUROSTATu. 

Pro zajištění kvalitních služeb postupně vzniklo sdružení podniků BLOCK GROUP, 

které dnes čítá 2 výrobní a 5 organizačních dceřiných společností. V roce 1993 byla 

založena první dceřiná společnost BS Vsetín zabývající se výrobou nábytku do čistých 
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prostor, kanceláří a laboratoří. V roce 1996 byla založena první dceřiná společnost 

v zahraničí BLOCK GEO se sídlem v hlavním městě Gruzie Tbilisi. V rámci sdružení 

podniků BLOCK GROUP zajišťují výrobu jejich komponentů a systémů a poskytují 

komplexní dodávky a služby ve všech oblastech jejich působnosti. 

Pro realizaci náročných staveb a technologií vyvinuli, vyrábí a dodávají vlastní 

komponenty a systémy. Výrobu si zajišťují sami, v rámci sdružení podniků BLOCK 

GROUP. 

Jedním z důležitých momentů podniku bylo v roce 1997 získání certifikátu jakosti 

ISO 9001, dále titulu Bezpečný podnik (2004) a v roce 2007 schválení certifikátu podle 

standardů systému environmentálního managementu ISO 14001. V roce 2002 získala 

společnost Certifikát utajované skutečnosti, jenž vydává Národní bezpečnostní úřad ČR.  V 

roce 2009 pak Osvědčení o autorizaci v oboru analýz, měření a testování, dále v roce 2011 

certifikace systému managementu BOZP OHSAS 18001:2007 

Z důvodu maximálního zefektivnění chodu celého podniku rozhodlo představenstvo 

společnosti o změně organizační struktury společnosti. Tato změna byla realizována 

s platností od 1. 3. 2009. 

V současnosti působí společnost v mnoha zemích světa prostřednictvím dceřiných 

nebo spolupracujících podniků. [28] 

Vize organizace 

Vedení společnosti uvedla základní vizi, misi a cíl. 

„Perfect results need perfect conditions“ „Dokonalé výsledky požadují dokonalé 

podmínky“ [40] 

Cílem společnosti BLOCK, a.s. je zajistit perfektní podmínky pro své zaměstnance 

a tím přenést tento trend na své zákazníky. 

Mise organizace 

„Creating conditions“ „Vytváříme podmínky“ 

 „Vytváříme HIGH prostředí pro HIGH technologie. 

 Vytváříme prostředí, které spojuje nároky technologií personálu. 

 Vytváříme prostředí, které je precizní, moderní, bezpečné a ekologické. 

 Vytváříme kvalitní podmínky pro naše zaměstnance.“ [40] 

http://www.block.cz/cs-50-block-group.html
http://www.block.cz/cs-50-block-group.html
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Obecné strategické cíle 

Cílem společnosti je zaujmout čelní místo mezi středoevropskými společnostmi 

dodávajícími stavby s náročnou moderní technologií se zaměřením na 

farmaceutický, chemický, elektrotechnický, potravinářský průmysl a zdravotnická 

zařízení, laboratoře, špičkové systémy tepelné techniky a klimatizace. 

Tuto vizi naplnit vysokou odborností a kvalitou jimi poskytovaných služeb při 

optimálních nákladech, časových termínech vyhovujících zákazníkovi, s 

minimálními dopady na životní prostředí a nezbytným dodržováním BOZP. [40] 

 

Politika kvality 

Základním cílem je spokojený zákazník, pro kterého je BLOCK a.s. dlouhodobý a 

seriozní partner při jeho investičních aktivitách a při zajištění bezporuchového 

chodu společností dodaných zařízení. 

Společnost klade důraz na proces neustálého vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby 

patřili mezi špičkové odborníky ve své profesi a byli hrdí na to, že pracují v a.s. 

BLOCK. Vytváří těmto zaměstnancům vhodné pracovní a sociální podmínky. Dále 

trvale zlepšují účinnost procesů. Cíleně dodávají služby v evropském standardu 

kvality. [28] 

 

Politika ochrany životního prostředí 

 Společnost dodržuje platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, 

vyhlášek a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí. Aplikují tyto 

požadavky do všech pracovních činností společnosti. 

Udržují a zlepšují procesy související s ochranou životního prostředí. 

Preventivními opatřeními minimalizují možná znečistění ŽP. 

Udržují, případně aktualizují vypracované havarijní plány. 

Informují veřejnost a zaměstnance o programech a dosažených cílech v oblasti 

ochrany životního prostředí – prostřednictvím webových stránek. [28] 
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Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Dodržují platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení 

týkajících se Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aplikují tato ustanovení do 

všech oblastí působení společnosti. Trvale zlepšují procesy související s BOZP. [28] 

Vedou zaměstnance k dodržování a prosazování závazků stanovených v této 

politice. 

 

3.2 Poskytnuté dotace  

Jedná se o dotace na investiční a provozní účely. Společnost BLOCK, a.s. uzavřela 

v roce 2010 dvě smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního 

resortního programu TIP, a to na projekt Technologie a na projekt Výzkum a vývoj 

modulárního systému pro vestavbu čistých prostor ve zdravotnictví. [40] 

Projekt Technologie pro transplantologii 

Celkové náklady projektu 30. 792 tis. Kč 

Účelová podpora 18. 047 tis. Kč 

Přepokládané ukončení realizace 2012 

Zdroj: [40] 

Projekt Výzkum a vývoj modulárního sytému 

Celkové náklady projektu 15. 993 tis. Kč 

Účelová podpora  8. 630 tis. Kč 

Přepokládané ukončení realizace 2013 

Zdroj: [40] 

Společnost dále získala dotaci na vzdělávací projekt „Posílení profesních dovedností 

a konkurenceschopnosti zaměstnanců BLOCK, a.s. v době ekonomické krize“. Projekt byl 

financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Náklady projektu jsou 

celkem ve výši 5. 255. 797, 60 Kč. [40] 
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3.3 Základní ekonomické údaje 

Průměrný počet zaměstnanců     151 z toho je 11 řídících pracovníků. 

Výše osobních nákladů zaměstnanců činí   66.857 tis. Kč. 

Z toho řídící pracovníci     8.138 tis. Kč. 

Roční obrat činí      879, 0 mil. Kč 

V následujícím přehledu je uveden stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

společnosti. [40] 

 

Hlavní skupiny HDM   Pořizovací cena/tis.Kč/  Oprávky /tis.Kč/ 

 

Pozemky     4. 107     0 

Budovy, haly stavby    52. 673     14. 104 

Samostatné movité věci   24. 540     14. 117  

Jiný dlouhodobý majetek         161           161  

 

Nehmotný majetek 

Hlavní skupiny NDM   Pořizovací cena/tis.Kč/  Oprávky/tis.Kč/ 

 

Software     17. 650   17. 114 

 

Tab. č. 3.1 Vývoj tržeb v letech 2006 až 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej 

zboží 

183.088 146.614 111.825 95.469 44.554 

Tržby za prodej 

služeb 

1.308.523 933.686 979.990 665.449 546.378 

Celkem konsolidační 

celek 

1.491.611 1.080.300 1.091.815 760.918 590.937 

Zdroj: [40] 
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Z tabulky jde vidět, že největší podíl na tržbách je za prodej služeb, největších tržeb 

bylo dosaženo v roce 2006. 

Společnost realizuje svou činnost i v zahraničí, v roce 2009 činil export společnosti 

BLOCK, a.s 16,6 %, v roce 2010 se zvýšil na 21,6 %. 

 

3.3.1 Vývoj kapitálu společnosti BLOCK, a.s. 

V následující tabulce je graficky uveden vývoj kapitálu v jednotlivých letech. 

Názorně jde vidět jeho zvyšování.  

Tab. č. 3.2 Vývoj kapitálu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [40] 

Tab. č. 3.3 Pohyb vlastního kapitálu v tis. Kč.za rok 2010 

 Běžné období Předchozí období 

Základní kapitál 25 500  25 500 

Ostatní kapitálové fondy 3 036 3 036 

Oceňovací rozdíly z přec.majetku 184 136 223 913 

Zákonný rezervní fond 5 100  4 289 

Ostatní fondy 400  381 

Nerozdělený zisk minulých let 164 077 142 789 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

10 792 22 500 

Vlastní kapitál celkem 393 041 422 408 

Zdroj: podniková evidence 
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Na vlastní kapitál mělo dále vliv čerpání sociálního fondu ve výši 381.139 Kč. 

Vlastní kapitál dále ovlivnil přepočet majetkových cenných papírů na reálnou hodnotu ve 

výši 184.136 tis. Kč.  

 

3.4 Stavební produkce v ČR 

Vzhledem ke skutečnosti, že podnik působí na trhu v oboru stavebnictví je do této 

části zařazena stručná charakteristika a vývoj tohoto oboru. Stavebnictví bylo do nedávna 

perspektivní obor, bohužel ho také jako mnoha jiných oborů zasáhla ekonomická krize. 

Nicméně se obor pomalu zotavuje a je na cestě růstu. Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2011 

meziročně snížil o 8,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců 

meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 33 322 Kč. Výši průměrné mzdy ovlivnilo vyplacení 

mimořádných odměn u některých podniků. 

V červenci 2011 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně nižší o 

1,6 % a meziročně také opět klesla, tentokrát o 11,1 %. Po očištění od vlivu menšího počtu 

pracovních dnů v letošním červenci klesla o 10 %. [29] 

 

Obr. č. 3.1 Meziroční přírůstky stavební výroby v % 

 

Zdroj: [37] 

 Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Po očištění od 

sezónních vlivů byla stavební produkce meziměsíčně vyšší o 0,3 %. 
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Stavební produkce v listopadu 2011 klesla meziročně reálně o 2,3 %. Stavební 

produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2011 meziměsíčně vyšší o 2,1 %. 

Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,8 % a produkce inženýrského stavitelství se 

snížila o 11,8 %. Stavební produkce od počátku roku do konce listopadu klesla ve srovnání 

se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 12,3 %. [29] 

Stavební produkce ve východní Evropě 

Velký rozdíl ve stavební produkci nastal po roce 2000, a sice u zemí ve východní 

Evropě, kde nastal prudký růst na rozdíl od zemí západních, kde došlo naopak ke 

zpomalení. 

Potvrzuje to i 93,2% podíl stavební produkce realizovaný 37 evropskými zeměmi - 

účastníky pravidelné roční analýzy Evropského porovnávacího programu. Pouhých 6,8 % 

tvoří odhad stavební produkce 7 ostatních zemí východní Evropy, především evropské 

části Ruska, Ukrajiny a Běloruska. [34] 

 

Obr. č. 3.2 Vývoj stavební produkce západní a východní Evropy a ČR 

 

Zdroj: [34] 

 

3.4.1 Analýza a očekávaný vývoj ve stavebnictví 

Očekávání vývoje stavebnictví v dalších letech. V roce 2012 dojde v naprosté 

většině stavebních společností k dalšímu vývoji krize v českém stavebnictví. Propad by 

měl být citelnější než v roce předešlém. Naopak v roce 2013 se očekává situace příznivější. 

Nevýhoda malých a středních podniků oproti těm velkým je ve způsobu výběru 

dodavatelů. Velké společnosti mají lepší vyjednávací podmínky a považují za efektivní 

způsob při stanovení vhodných dodavatelů výběrová řízení. Kdežto malé a střední podniky 
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spoléhají na dlouhodobé kontrakty. V čem se oba protipóly shodují je rozhodující 

kritérium pro výběr cena a zkušenosti, jež dodavatel nabízí. 

Je možné předpokládat, že české stavebnictví se v následujících letech bude 

vyznačovat snižováním cen při takové kvalitě, na kterou je kladen v této době důraz. 

Vzhledem k tomu, že společnost BLOCK, a.s. působí ve stavebnictví, tak se na ni 

nedávná krize také negativně projevila, a to v poklesu tržeb a snižování stavů zaměstnanců. 

Společnost provozuje svou činnost také ve východní Evropě, kde se krize ve stavebnictví 

natolik neprojevila. 
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4 Měření konkurenceschopnosti konkrétního podniku 

K dosažení úspěchu v dnešní době, je potřeba zvyšovaní konkurenceschopnosti, 

které lze dosáhnout zaujmutím správné strategie, vhodným využíváním zdrojů, jak 

finančních, informačních tak i lidských a aktivním využíváním systému měření a řízení 

výkonnosti. 

 

4.1 PEST analýza 

Jedná se o rozsáhlejší analýzu vnějšího okolí. Název je odvozen z počátečních 

písmen jednotlivých vnějších faktorů. Představuje velké množství makroekonomický 

ukazatelů, jež ovlivňují podnik. Nezaměřuje se pouze na současný stav, ale také jak se 

může situace vyvíjet v budoucnu a jaký to bude mít dopad na podnik.  

4.1.1 Politicko – právní faktory 

Společnost BLOCK, a.s. je stejně jako ostatní subjekty v ČR ovlivňována řadou 

zákonů. Akciové společnosti je ze zákona uložena povinnost sepsat zakladatelský 

dokument ve formě notářského zápisu, čímž je zaručen jeho soulad se zákonem a zároveň 

je upravován dle individuálních požadavků zakladatelů. V průběhu podnikatelské činnosti 

se společnost potýká se různými zákony např. zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, různé daňové zákony kde lze zařadit zákon o daních z příjmů 

zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník zákon č.513/1991 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů aj. [26] 

Velkým mezníkem byl vstup České republiky do EU. Ta prohloubila míru 

otevřenosti ekonomiky, i přesto jsou zásahy do ekonomiky ze strany představitelé státu 

stále příliš velké. Z hlediska ekonomiky je vláda kritizována také za neschopnost 

prosazovat a obhajovat zájmy českého podnikatelského sektoru  v institucích EU. Také se, 

ale otevřeli hranice států a zjednodušil se export a import. Zjednodušila se komunikace se 

zahraničím a usnadnil se pohyb zahraničního kapitálu a tím se zvýšila konkurence. 

České legislativní prostředí se vyznačuje poměrně nízkou efektivností vymáhání 

práva a vysokou byrokracií, a to přestože byly národní předpisy harmonizovány 

s legislativou EU. Výskyt korupčního chování posiluje nedůvěru široké veřejnosti (včetně 

podnikatelského sektoru) k politikům. [33] 
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Dalším faktorem, který spadá do politicko-právních faktorů je daňové zatížení 

podniku. Daňový systém ČR je v hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých 

zemí, zejména evropských, pro podnikatele je ale složitý a netransparentní, navíc podléhá 

častým změnám, což dále pomáhá ke zhoršení jeho přehlednosti. 

Po vstupu české republiky do evropské unie se podnikatelům naskytla výhoda 

v podobě regionální politiky EU. Pomocí tohoto nástroje lze dosáhnout co 

nejrovnoměrnějšího rozvoje regionu v rámci sjednocení Evropy. Ve strukturálních fondech 

EU je do roku 2013 k dispozici několik desítek miliard korun. [30]   

Neustálé a časté legislativní změny vedou nejen k tomu, že zaměstnavatel musí 

sledovat zákony a předpisy, což vede ke zvýšeným výdajům podniku, k nepřehlednostem, 

vzniku chyb a nedorozumění, vyšším nákladům spojených s výpočtem a odvodem daní, 

což není příliš dobré pro podnikatelský sektor. Pro podnik je naopak důležitá daňová 

přehlednost a jednoduchost.  

 

Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob 

Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2012 činí 19 % (s výjimkou 

investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního investování a 

penzijního fondu, pro které platí 5 %). U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně 

podle § 20b činí sazba daně 15 %. (Sazbu daně z příjmů právnických osob upravuje § 21 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.) [39] 

Obr. č 4.1 Vývoj sazby daně  

 

Zdroj:vlastní zpracování, na základě [39] 
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Daň z přidané hodnoty 

V roce 2011 byly v ČR dvě sazby DPH ve výši 10 a 20 procent. Od začátku roku 

2012 se dolní sazba zvedla na 14 procent a dvacetiprocentní sazba zůstala zatím beze 

změny. V roce 2013 by se mělo DPH ustálit na jednotné sazbě 17,5 procenta. 

To může představovat problém pro podnikatele, kteří jsou jejími plátci. Další 

změny, například samovyměření daně z přidané hodnoty se týká jen vybraných oborů, 

v tomto případě konkrétně stavebních a montážních prací. [36] 

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 

Pro všechny zaměstnavatele je platba sociálního a zdravotního pojištění významnou 

nákladovou položkou. Od roku 2012 činí zdravotní pojištění, které podnik odvádí za 

zaměstnance 9 % z hrubé mzdy a sociální 25 % z hrubé mzdy. [33] 

4.1.2 Ekonomické faktory 

Na společnost BLOCK, a. s. působí řada makroekonomický faktorů, které 

významně ovlivňují její podnikatelskou činnost. Jedná se o faktory jako HDP, inflace, 

nezaměstnanost, apod. 

 

Obr. č. 4.2 Vývoj HDP české republiky 

 

Zdroj: [29] 

 

Za celý rok 2011 vzrostl HDP ve stálých cenách ve srovnání s rokem 2010 o 1,7 %, 

mezičtvrtletní přírůstky však byly zaznamenány pouze v prvním pololetí, ve druhé 

polovině roku ekonomika v zásadě pouze stagnovala. Celoroční hrubá přidaná hodnota 
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vzrostla o 1,5 %, za to se zapříčinil hlavně zpracovatelský průmysl. Přestože i on postupně 

ztrácel na tempu, dokázal svým meziročním růstem o 9,8 % eliminovat významnější 

odvětvové poklesy HPH ve stavebnictví o 7,1 %, v informačních a komunikačních 

činnostech o 4,8 % a v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech 

o 2,3 %. Z objemově významných složek poptávky klesly výdaje domácností na konečnou 

spotřebu o 0,5 %, vládních institucí o 1,4 % a tvorba fixního kapitálu o 1,2 %. Ve srovnání 

s předchozím rokem byl nižší i přírůstek zásob. Ekonomický růst tak zajistil zahraniční 

obchod, když vývoz vzrostl o 11,0 %, zatímco dovoz pouze o 7,5 %. [29] 

Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti v únoru vzrostla na 9,2 procenta z lednových 9,1 procenta. O 

práci se ucházelo 541.685 lidí, což je meziměsíčně o 7596 více. Zvýšil se i počet volných 

pracovních míst. 

 

Obr. č. 4.3 Nezaměstnanost v jednotlivých regionech 

 

Zdroj: [32] 

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 65 okresech. Největší 

nárůst byl v okresech Ústí nad Labem, a to 4,5 procenta. Nejvyšší míra nezaměstnanosti 

byla zaznamenána v okrese Jeseník, kde dosáhla 17,9 procenta. Naopak nejnižší byla v 

okrese Praha-východ, a to 3,5 procenta. [32] 
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Obr. č. 4.4 Vývoj míry inflace 

 

Zdroj: [38] 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 

posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců mírně zůstala na červencové 

úrovni 1,9 %. 

4.1.3 Sociálně – kulturní faktory   

Vliv kultury a nákupního chování je v některých případech rozhodující. Také je 

důležitá vzdělanost obyvatelstva a věková struktura, z grafu vyplývá, že v ČR dle 

statistického úřadu převažuje obyvatelstvo s vyšším věkem, tedy nad 65 let, což se jedná o 

obyvatele, kteří nejsou již v produktivním věku. [29] 

Dle povahy společnosti BLOCK, a. s., jenž se zabývá stavebnictvím, tak jistě hrála 

velkou roli finanční krize, která stavebnictvím velice otřásla. Z toho důvodu, klesla 

poptávka ze strany zákazníků. 

Obyvatelstvo 

Česká republika měla k 31. prosinci 2011 10 504 203 obyvatel 

Obr. č. 4.5 Naděje dožití při narození 

 

Zdroj: vlastní zpracování, dle [29] 
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Průměrný věk obyvatel činil 40,8 roku a byl nižší u mužů (39,3) než u žen (42,3).  

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se průměrný věk prodloužil o 0,2 roku 

celkem i u obou pohlaví. Nižší průměrný věk u mužů je zapříčiněn větším počtem 

narozených chlapců a vyšší úmrtností mužů. [29] 

 

Společnost BLOCK, a. s. se zabývá především komplexní dodávkou čistých 

prostor. Jejichž využití je především ve zdravotnictví, kde se může jednat o operační sály 

v nemocnicích, dále také ve farmacii, biotechnologii, apod.   

 

Počet nemocnic v ČR 

K 30. 6. 2011 bylo evidováno 189 nemocnic, které lze rozdělit do skupin podle 

zřizovatele: 

 19 zařízení je státních, přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, 

 24 zařízení je nestátních, spravovaných krajem, 

 17 zařízení je nestátních, spravovaných městem nebo obcí, 

 121 zařízení je nestátních, jejich zřizovatelem je jiná právnická osoba. Do toho 

počtu je zahrnuto i 52 nemocnic - obchodních společností se 100 % podílem 

veřejného (krajského nebo obecního) majetku, 

 3 zařízení jsou spravována církví, 

 5 nemocnic mimo rezort zdravotnictví (obrana, spravedlnost). [25] 

 

Z toho plyne, že pro podnik se může zdát uzavírání menších nemocníc jako 

ohrožení, ale naopak to může být příležitost, protože bude více větších nemocnic 

s kvalitnějším zařízením i moderními operačními sály a právě, zde je příležitost pro 

podnik. Také vznik soukromých nemocnic může být pro podnik pozitivní.   

 

4.1.4 Technologické faktory 

Nové technologie jsou nezbytné pro většinu podniků. Pro střední podniky se může 

jednat o finančně náročnou záležitost.  Společnost BLOCK, a.s. vzhledem k povaze své 

činnosti musí sledovat nový vývoj v technologii a také musí investovat do výzkumu a 
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vývoje. Společnost BLOCK a.s. disponuje vlastním střediskem vývoje, které je důležitou 

složkou při aplikaci nových poznatků ve vývoji a inovaci produktů firmy BLOCK a.s. 

Činnost střediska vývoje je zaměřen především na vývoj a inovaci výrobků a 

zařízení využitých v oblasti zdravotnictví, farmaceutickém průmyslu, potravinářském 

průmyslu, chemickém průmyslu, elektronickém průmyslu, vybavení laboratoří apod. Jsou 

to hlavně výrobky z produktových řad FORMEDICAL, FORLAB a FORCLEAN. [40] 

 

V této oblasti společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami, akademií 

věd a výzkumnými laboratořemi. Společnost zajišťuje realizaci vývojových projektu 

samofinancováním i z dotačních prostředků Operačních programů EU nebo Resortního 

programu TIP pro průmyslový aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. 

Všechny činnosti podniku jsou předurčeny pro realizaci staveb s náročnými 

technologiemi. Z tohoto vyplývají také oblasti průmyslu a výroby, do kterých jsou hlavně 

zahrnuty ty, které vyžadují prostory s důrazem na vytvoření vysoce kvalitního prostředí s 

garancí stálosti požadovaných parametrů pro nejnáročnější technologie. 

Čisté prostory kladou vysoké požadavky na plnění a uplatňování různých norem a 

dalších specifických předpisů. Ve farmacii jde například o realizace v oblasti výroby 

substancí, pevných, měkkých a tekutých lékových forem až po speciální laboratoře. Čisté 

prostory vyžadují vysoké nároky na kvalitu prostředí.  

Čisté prostory jsou definovány čistotou vzduchu, teplotou, vlhkostí a tlakem. Čisté 

prostory jsou tvořeny nejen speciálními stavebními prvky a vzduchotechnickými systémy, 

ale také přístrojovou technikou. 

V oblasti farmacie a biotechnologie vznikají velmi specifické požadavky, které jsou 

řešeny ve spolupráci s technology partnerských organizací a firem. 

 

4.1.5 Shrnutí 

Společnost se účastní veřejných zakázek, u nichž se mohou střetnout velmi odlišné 

zájmy veřejných a soukromých subjektů ve hře je velké množství peněz a právě tato 

skutečnost vytváří silné korupční příležitosti a prostředí. Zvýšení daní a pojistného za 

zaměstnance mají také negativní dopad. 

http://www.block.cz/seznam-podkategorie.php?main=3
http://www.block.cz/seznam-podkategorie.php?main=2
http://www.block.cz/seznam-podkategorie.php?main=1
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Naopak pro společnost je příznivá dotační politika investičních projektů ze zdrojů 

EU, které společnost využívá např. při školení zaměstnanců nebo právě do výzkumu a 

vývoje, který je pro podnik, tak důležitý. Nepříznivě na podnikatele působí skutečnost, 

v administrativní a časové složitosti při přípravě na vypracování žádostí o dotace. Po roce 

2013 má nastat pro podnik ohrožení v podobě výrazného poklesu dotačních prostředků na 

investiční projekty ze zdrojů EU. Mezi odběratele společnosti patří vysoké školy, 

laboratoře, nemocnice, takže je důležité zkvalitňování právě těchto institucí. 

Z ekonomického pohledu příznivě na podnik působí také nízké úrokové sazby. Nízká 

inflace a stabilní měnový kurz české měny. U některých zaměstnanců je slabší jazyková 

vybavenost. U podniku je nižší počet kvalifikovaných osob pro řešení projektů. Velkým 

problémem je regionální nedostatek specialistů na farmaceutickou a technologickou 

problematiku.   

 

4.2 Porterův model pěti sil 

Na základě této metody lze nadefinovat konkurenční pozici podniku, oproti 

současným i potenciálním konkurentům. Hodnotí se rivalita na trhu, ta závisí na 

vzájemném působení základních pěti sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci, substitut). 

 

4.2.1 Vyjednávací síla zákazníků 

V tomto případě se trh vyznačuje malým počtem zákazníků.  Lze říci, že se 

společnost vyznačuje vyšší vyjednávací sílou zákazníků. Tudíž jsou všichni zákaznici 

důležití a každý z nich představuje pro společnost významný podíl na tržbách.  Čisté 

prostory představují velké a finančně náročné zakázky. Ze strany zákazníků, tedy vzniká 

tlak na snížení ceny. Podnik se účastní různých výběrových řízení, zákazník má tedy velmi 

dobrý přehled o cenových nabídkách všech zúčastněných podniků. V případě nasazení 

vysoké ceny ze strany společnosti se vystavuje velkému nebezpečí, protože v tomto 

případě získávají zákazníci vyšší vyjednávací schopnost. Čím je menší počet zákazníku na 

trhu, tím mají větší vliv. Čím méně se liší výrobky, tím je snáze mohou zákazníci změnit 

dodavatele. Vyjednávací schopnost zákazníků je na dobré pozici, také v případě, kdy 

zákazník nepožaduje velkou kvalitu. Poptávka v České republice v roce 2009 byl největší 

objem českých zakázek realizovaný v kategorii farmacie, dále ostatní tj. dodávky a 
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montáže, VZT a elektroinstalace a některé servisní práce k tomuto určené. Následovalo 

zdravotnictví a elektrotechnika. [41]   

 

5 největších zákazníků dle obratu v roce 2009 

 p.č. Společnost Obrat Oblast zakázek  

1 IMOS Brno a.s. /  193 842 220 farmacie, ostatní 

2 MEDIS INTERNATIONAL a.s. 37 884 737 farmacie  

3 PULSKLIMA a.s. 30 317 960 zdravotnictví, farmacie 

4 HOCHTIEF CZ a.s. 26 248 414 ostatní (dodávky) 

5 PLIVA - Lachema a.s. 17 826 693 farmacie 

 

Zdroj: interní data společnosti 

Vývoj obratu a ziskovosti zakázek dle jednotlivých kategorií v roce 2010 

Za rok 2010 byl realizován největší objem zakázek v oblasti zdravotnictví, chemie 

a farmacie. Celkově je patrný výrazný pokles výkonů. [40] 

 

5 největších zákazníků dle obratu v roce 2010  

p.č. Společnost Obrat Oblast zakázek  

1 Ústav organické chemie 41 280 326 chemie, vývoj 

2 PrimeCell a.s. 38 388 249 farmacie, zdravotnictví 

3 Vysoká škola chemicko-technologická 18 747 342 Školství 

4 IMOS a.s. 13 979 009 farmacie, ostatní 

5 Teva Czech Industries s.r.o. 8 583 183 chemie, farmacie 

Zdroj: interní data společnosti 

Vývoj obratu a ziskovosti zakázek dle jednotlivých kategorií v roce 2009. V zemích 

EU byly v roce 2009 výkony realizované nejvíce v kategorii farmacie. Celkově za rok 

2009 tvoří výkony společnosti BLOCK a.s. v zemích EU 5,2 %, z toho hlavně na 

Slovensku. [40] 
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5 největších zákazníků dle obratu v roce 2009 

 Společnost Obrat Země Oblast zakázek  

1 Zentiva, a.s. 3 642 533 Slovensko Farmacie 

2 
BTK, bývanie, 

teplo, 
3 461 234 Slovensko 

neuvedená 

kategorie 

3 
ZALMED Sp.z 

o.o. 
3 170 847 Polsko Zdravotnictví 

4 
BLOCK 

ROMANIA SRL 
2 824 799 Rumunsko 

automobilový 

průmysl,  

ostatní 

5 Block SK, s.r.o. 1 696 582 Slovensko 

automobilový 

průmysl,  

ostatní 

 

Zdroj: interní data společnosti 

 

Vývoj obratu a ziskovosti zakázek dle jednotlivých kategorií v roce 2010. 

Z uvedených informací vyplývá, že i v roce 2010 jsou výkony směřovány 

především do farmacie. Celkově za rok 2010 tvoří výkony společnosti BLOCK a.s. 

v zemích EU 9,56 %, z toho hlavně při zakázkách v Lotyšsku a na Slovensku. [40] 

 

5 největších zákazníků dle obratu v roce 2010 

p.č. Společnost Obrat Země Oblast zakázek  

1 
Grindex / GD 

G.M.Project 
15 321 427 Lotyšsko Farmacie 

2 Phar Service a.s. 7 404 439 Slovensko Farmacie 

3 Cytomed Oy 646 742 Finsko Farmacie 

4 Unitechnology s. r. o. 332 491 Slovensko neuvedená kategorie 

5 INA KYSUCE, a.s.-SKK 287 326 Slovensko Ostatní 

Zdroj: interní data společnosti 

 

4.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně vysoká. Je to dáno menším počtem 

dodavatelů na trhu. Vstupy dodávány od dodavatelů jsou pro podnik důležité. Podnik má 

několik dodavatelů, lze je rozčlenit do třech skupin: dodavatelské, dodavatelsko – 

montážní a montážní. 
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Podnik je na některých dodavatelích závislí. Není jednoduché přejít k jinému 

dodavateli, produkty jde ve většině případů těžko substituovat. I se změnou dodavatelů se 

vážou vysoké náklady. Jsou-li náklady při přechodu k jinému dodavateli pro podnik 

vysoké, zvyšuje se vyjednávací síla dodavatelů. Vyjednávací síla dodavatelů se snižuje 

v případě, že podnik si začne sám vyrábět produkt, který mu dodavatel dodává. Společnost 

BLOCK a.s. má zpracovanou databázi dodavatelů pro zajištění hladkého průběhu řešení 

zakázek. S databází pracují zejména technici a investiční referenti na středisku příprava a 

divizi dodávky výrobků. Dodavatelé jsou vybíráni na základě jejich cenových, obchodních, 

dodacích a platebních podmínek, kvality výrobků, rychlosti, schopnosti i ochotě vyhovět 

požadavkům podniku atd. Pro přehled jsou uvedeny nejvýznamnější dodavatelské 

společnosti a jejich hlavní dodávky. [41]   

V tabulce je uvedeno pět nejdůležitějších dodavatelů. 

Tab. č. 4.1 Dodavatelé 

Pořadí Název Dodávky 

1 FOR Clean a.s. 
Kovové příčky, podhledy, prosklení, dveře, nerezové 

vybavení, vybrané výrobky BLOCK 

2 BS Vsetín s.r.o. 
Laboratorní nábytek, stavební práce, ocelové 

konstrukce 

3 
Daikin 

Aircondot.central-CZK 

Zdroje chladu, klimatizační a vzduchotechnické 

jednotky, VRV systémy 

4 
Weiss Technik Praha 

s.r.o. 
VZT jednotky 

5 Merci s.r.o. Technologické vybavení 

 

Zdroj: interní data společnosti 

 

4.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Ohrožení ze strany nově vstupujících konkurentů je na střední úrovni. Mají na trhu 

těžší pozici, oproti zaběhlým podnikům na trhu. U čistých prostor se používá finančně 

náročná technika, která je náročná na pořízení pro nové konkurenty. 

Zákazníci dávají přednost zajetým podnikům s dobrými referencemi. Noví 

konkurenti musí náročným způsobem získávat kontakty na potenciální zákazníky, které by 

mohli oslovit.  

V případě, že má podnik diferencované produkty, zavedené jméno, značku tak bude 

pro konkurenci se v takových podmínkách těžké prosadit. Kapitálová náročnost a velké 
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investice na vstup do odvětví znamenají také ohrožení ze strany nových konkurentů. Stejně 

tak, když zákazník přechází k jinému dodavateli a náklady jsou vysoké. Vládní politika 

může mít negativní vliv na nové konkurenty v podobě legislativního omezení popřípadě 

předpisů.  

 

4.2.4 Hrozba substitutů 

Trh substitutů je velice omezený. Zákazníci v tomto odvětví dávají přednost kvalitě 

před cenou. V tomto oboru je těžké mluvit o substitutech. Čisté prostory jsou specifické. 

Obav ze strany substitutů se lze obávat v dodávkách jednotlivých komponent a vybavení.  

Podnik musí sledovat nejnovější technologie a pokrok a neustále investovat do 

výzkumu a vývoje. V případě, že by tomu tak nebylo, může se stát, že by ohrožení ze 

strany substitutů mohlo být vyšší. Stejně, tak jako vstup nových substitutů může znamenat 

ohrožení pro podnik.  

Ochota zákazníků přejít na substituční výrobek, je menší protože zákazníci, zde 

preferují kvalitu a spolehlivost. A také vysoké náklady na přechod znamenají menší riziko 

vstupu substitutů.  

 

4.2.5 Rivalita podniků působících na daném trhu 

V odvětví se uskutečňuje určité soupeření mezi konkurenty. Jak jsem již zmiňovala 

nabídka v oblasti čistých prostor je omezená, proto můžeme říci, že rivalita mezi 

působícími podniky není nijak vysoká.  

Diferenciace výrobků a služeb - intenzita konkurence roste v případě, čím méně se 

výrobky a služby odlišují.  

Pro analýzu konkurence bylo vybráno několik konkurenčních podniků dle oblasti 

dodávek, u investičních celků je to společnost Elektroprojekta a.s. jejich slabou stránkou 

ve srovnání s BLOCKem, a.s. je fakt, že příliš neinovují, nereagují na změny trhu, systém 

operačních sálů není ničím výjimečný, jedná se spíše o starší systém. Společnost se také 

vyznačuje i několika silnými stránkami jako jsou silná projekční složka, dokážou 

komplexně celé stavby nemocnic a levnější systém vlastních vestaveb. Dalším 

konkurentem je Lab & Pharma s.r.o. v české republice skoro vůbec nepůsobí, ale jejich 

silnou stránkou je kvalitní technologické znalosti. GM Project, s.r.o. jejich slabou stránkou 
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je, to že nemají vlastní výrobky, vše nakupují. Vyznačují se, ale také stránkami silnými 

jako je výborná znalost technologií, silná technologická projekce, konzultace, validace. V 

oblasti prodeje laboratorního vybavení je největší konkurent Merci, s.r.o. jejich slabinou je 

nízká kvalita provedení jednotlivých prvků, nemají dopracovaný systém komplexní 

inteligentní laboratoře, spíše řeší kusový prodej katalogových výrobků, nedokážou řešit 

laboratoř komplexně projekčně s návaznostmi na média a vzduchotechniku. Jejich silné 

stránky spočívají v cenově levnějších komponentech až o 20 %, na úkor nahrazení 

materiálového provedení, díky dodávkám spotřebního materiálu jsou většinou dříve u 

začínajících projektů a definují své systémy do standardu. Dalším konkurentem v této 

oblasti je Envinet, s.r.o. hlavní silnou stránkou je vlastní kovovýroba. Naopak slabinou je 

fakt, že nemají vlastní systém laboratorního nábytku, využívají při tom levnějšího výrobce. 

Nejsou příliš kreativní. Konkurence u vestavby čistých prostor. Na prvním místě je to 

společnost Penmeco, s.r.o. nemají vlastní systém vestaveb operačních sálů, spíše montážní 

společnost, bez výrazných referencí, špatná kvalita dodávek, získává špatnou reputace 

v nemocnicích. Výhoda je opět v ceně, je přibližně o 14 % nižší a tím kazí ceny trhu. 

Dalším konkurentem je GEA LVZ, s.r.o. ten se vyznačuje vlastní výrobou, nízkou cenou 

komponent, přehledným systémem rabatu pro projektanty i montážní společnosti. Tím, že 

je přímý výrobce, tak má možnost lepších cen. U společností jsou definovány hlavní silné a 

slabé stránky oproti současné nabídce společnosti BLOCK a.s. [41]   

 

4.2.6 Shrnutí 

Konkurenti jsou ve výhodě oproti společnosti BLOCK, a.s. v nižších cenách. Ale 

jak už bylo zmíněno, v této oblasti je spíš než cena pro zákazníky důležitější dobré 

reference společnosti a zaručená kvalita a v neposlední řadě také využívání moderních 

technologií. BLOCK a.s., reaguje na změny trhu a také hodně inovují a investují do 

výzkumu a vývoje. Konkurence je tedy středně vysoká. Konkurenti nejsou moc rozdílní, 

takže není moc těžké odhadnout jejich záměry, tzn. odvětví je středně ziskové. Zákazníci a 

dodavatelé dosahují největší konkurenční síly. Výši ceny ovlivňují zákaznicí a dodavatelé 

rozhodují o nákladech vstupů. Snižují tak ziskovost odvětví. 
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4.3 Index IN05 

Index IN05 byl vybrán z důvodu, že je pro české prostředí nejvýhodnější a 05 

proto, že se jedná o nejnovější verzi ze skupiny indexů. 

Ukazatel    představuje finanční páku, která představuje jaká část je tvořena 

cizími zdroji a následně jaké nesou riziko vlastníci. 

Ukazatel    ukazuje vyjednávací schopnost vůči věřitelům, v roce 2008 

situace nebyla příznivá. Ukazatel je záporný z důvodu záporného provozního 

hospodářského výsledku. V dalších letech konkrétně v roce 2009 a 2010 se zlepšuje 

vyjednávací pozice podniku. 

Ukazatel    produkční síla vyjadřuje schopnost podniku generovat zisk 

z dostupných aktiv. Postupně se snižuje v letech 2006 a 2007 se jednalo o nepatrnou 

změnu, ale v roce 2007 nastalo prudké snížení v letech 2009 a 2010 se situace oproti roku 

2008 zlepšila, ale je nižší, než v letech předcházejících. 

Největší váha se v modelu přikládá rentabilitě aktiv, která je poměrně nízká. 

Obrat aktiv    hodnota by měla vycházet minimálně kolem 1. V letech 2006 – 

2008 se pohybuje nad hodnotou 1, od roku 2009 se hodnota snižuje. 

Běžná likvidita    likvidita se postupně zvyšuje, což znamená pozitivní 

vývoj, v roce 2010 dosahuje nejvyšší hodnoty. Hodnota ukazatele úrokového krytí byla 

v tabulce v letech 2006 a 2007 stanovena na velikost 9 dle teoretických východisek 

uvedených v teoretické části. Z důvodu hodnoty, kterou ukazatel vykazoval. Došlo by ke 

zkreslení celého indexu.   

Tab. č. 4.2 Index IN05 

Vzorec Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

 
0,13 2,003 1,82 2,38 3,28 3,51 

 
0,04 9 9 -10,55 10,31 18,64 

 
3,97 0,09 0,07 -0,04 0,04 0,02 

 
0,21 1,95 1,26 1,16 0,89 0,60 

 

0,09 1,33 1,36 1,33 1,38 1,73 

IN05  1,51 1,26 0,09 1,31 1,6 

 Zdroj: vlastní zpracování, dle výroční zprávy společnosti BLOCK, a.s. 
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Dle vypočtených hodnot je možné s velkou pravděpodobností předvídat očekávaný 

vývoj. V případě, že vyjde: 

 

IN05 > 1,6   podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) 

0,9 < IN05 < 1,6    šedá zóna 

IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

 

Vývoj indexu IN05 v jednotlivých letech je znázorněn v následujícím grafu. 

Graf č. 4.1 Index IN05 

 

Zdroj: vlastní zpracování, na základě vlastních výpočtů 

4.3.1 Shrnutí a doporučení  

Podnik se ve většině případů pohybuje v šedé zóně, v roce 2008 podnik zažil 

hluboký propad, což bylo zapříčiněno záporným hospodářským výsledkem. O rok později 

se situace dost zlepšila a opět se nachází v šedé zóně. Rok 2010 byl velice úspěšný, neboť 

dosáhl hodnoty 1,6 a to je právě ta hranice, kdy podnik tvoří hodnotu. Společnost by měla 

přijmout taková opatření, ve kterých se bude pohybovat co nejméně v šedé zóně a bude se 

přibližovat, čím dál více k zóně, která vykazuje uspokojivou finanční situaci. I když situace 

v letech 2008 a 2009 nebyla nikterak příznivá, je důležité zmínit, že přidaná hodnota pro 

podnik zůstala kladná a pokryly se veškeré náklady. Z neoficiálních dat je situace v roce 

2011 velice dobrá a to z důvodu zakázkové naplněnosti, rostou výkony i zisk a snižují se 

režijní náklady. Doporučení by mohlo nastat v oblasti zredukování velikosti osobních 

nákladů a ostatní provozních nákladů. Ze zjištěných výsledků nemá podnik s likviditou 
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žádné vážné problémy. V posledním roce vykazuje nejvyšší hodnotu, tak se dá 

předpokládat, že si ji podnik udrží na dobré úrovni i v budoucnosti. Podnik je tedy dosti 

likvidní, což znamená, že jej v budoucnu nemůže ohrozit ani případné navýšení 

krátkodobých bankovních úvěrů. U úrokového krytí, jsou hodnoty hodně vysoké, nebude 

proto pro podnik problém získat bankovní úvěr. U ukazatele, který vyjadřuje obrat aktiv, 

by se měla hodnota pohybovat okolo 1,5 v letech 2009 a 2010 se výrazněji pohybuje pod 

touto hodnotou, což je zapříčiněno nižšími držbami. Doporučení je tedy zvýšit tržby za 

prodej zboží a také za prodej služeb. Aktiva dle mého názoru jsou nastavena na potřebné 

míře pro podnik, takže je není nutno snižovat.   

4.4 Pollakova metoda  

Pro zhodnocení podniku byla použita metoda vitality podniku dle Harryho Pollaka. 

V metodě je důležité uvědomit si velký rozdíl mezi vnitřním a vnějším okolím podniku. Ve 

vnitřním okolí lze kontrolovat a koordinovat činnosti, oproti tomu vnější okolí to nelze, ale 

podnik se může přizpůsobovat okolí a snažit se trh ovlivnit. To vše je možné v případě 

dobrého fungování vedení.  

Metoda je založena na bodovém ohodnocení deseti základních charakteristik. 

Bodové ohodnocení bylo stanoveno na základě konzultace s vedením podniku.  

Tab. č. 4.3 Pollakova metoda výsledky před změnou 

Charakteristika Cíl bodů Ohodnocení 

Před 

1. Finanční výsledek 8 8 

2. Spokojenost finančních účastníků 11 10 

3. Spokojení zákazníci 11 8 

4. Výrobky odpovídající trhu 12 9 

5. Výzkum trhu cílený na pokrok 13 10 

6. Školení a motivovaní zaměstnanci 8 8 

7. Kapitálová základna 10 9 

8. Spolehliví dodavatelé 7 6 

9. Výhodná lokalizace podniku 9 6 

10. Poměr k životnímu prostředí 11 7 

Celkem 100 81 

Činitel % % 

Zdroj: vlastní zpracování dle [13]  
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Ze současného stavu vyplývá, že finanční výsledek dosahuje maximálního počtu 

bodů a to důvodů, že se jedná o velice kapitálově silný podnik. Podnik je úvěrů hodný. I 

když v roce 2009 se dle finančních výkazů rok nejevil příliš dobře, důvodem byla také 

finanční krize, která jistě otřásla většinou podniků a ani BLOCK, a.s. nebyl výjimkou. Ale 

co je podstatné, tak i přes nepříznivou situaci v již zmíněném roce, podnik byl schopný 

pokrýt veškeré náklady a dokonce i vykázal zisk. 

Spokojenost finančních účastníků je bodově postavena, také na vysoké úrovni 

peněžní výhody akcionářům jsou dostatečně vysoké, jsou pro podnik samozřejmostí. 

Úvěry od dodavatelů příliš nevyužívá. Podnik využívá bankovní záruky, a pokud se jedná 

o zahraničí, tak se využívá dokumentární akreditiv.  

Spokojení zákazníci lze říci, že kvalita služeb odpovídá očekávání zákazníků. 

Optimální obrat se pohybuje okolo 900 mil. Kč, v období krize byl obrat, ve srovnání 

s předešlými roky nižší. Reklamace jsou v závislosti právě na obratu, jestliže je v roce 

velký obrat, lez očekávat, že se o rok nebo o dva roky později projeví reklamace. Z oblasti 

marketingu má podnik kvalitně a přehledně zpracované webové stránky, které pravidelně 

aktualizuje.  

Výrobky odpovídající trhu, dle povahy nabídky podniku je flexibilita 

samozřejmostí. Při projekci čistých prostor i jiných zakázkách se podnik maximálně 

přizpůsobuje požadavkům zákazníků.  

Výzkum trhu cílení na pokrok podnik sleduje vývoj ve vyspělých zemích a má 

zpracovanou interní databázi takových zemí. Společnost BLOCK a.s. disponuje vlastním 

střediskem vývoje, které je důležitou složkou při aplikaci nových poznatků ve vývoji a 

inovaci produktů podniku.  

Školení a motivovaní zaměstnanci, v podniku je vypracovaná podrobná 

organizační struktura jak celého podniku, tak pro jednotlivá střediska. Tím je stanovena 

přesná zodpovědnost i pravomoc. V podniku probíhá vzdělávání zaměstnanců. V lednu 

letošního roku právě skončil jeden z realizovaných programů v oblasti vzdělávání 

zaměstnanců. Jednalo se o Posílení profesních dovedností a konkurenceschopnosti 

zaměstnanců BLOCK a.s. v době ekonomické krize Hlavním cílem projektu je zvýšit 

adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost BLOCK  a.s. zvyšováním odborných 

teoretických i praktických znalostí zaměstnanců, zlepšením jejich dovedností a 

zpřístupněním dalšího vzdělávání. Dále jsou realizovány kurty IT a jazyků. V podniku je 
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také zajištěna pravidelná informovanost zaměstnanců prostřednictví interního systému. 

Důležité také je, že veškerá činnost obchodních zástupců je zachycena v interním systému  

Navision, kde jsou vkládány reporty z jednání a veškerý podrobný popis o průběhu 

zakázky. Aby nadřízený pracovník měl celkový přehled o jejich práci. Pochopitelně je 

kladen velký důraz na odbornost zaměstnanců, z toho plyne, že se jedná o velice přísný 

výběr.  

Kapitálová základna jedná se o opravdu bonitní kapitálově silný podnik. Pro 

banky velmi finančně zajímavý. Funguje zdravy poměr vlastního kapitálu ke kapitálu 

cizímu. Investice kryté z vlastního výnosu.  

Spolehliví dodavatelé, podnik se pojišťuje za splnění podmínek od dodavatelů, tím 

způsobem, že přesné podmínky co mají dohodnuty ze strany odběratelů, tak je přenesou do 

smlouvy mezi podnikem a dodavatelem, aby předešli nepříjemnému zjištění, že odběratel 

není spokojen s podnikem díky selhání dodavatelů.  

Výhodná lokalizace podniku lokalizace na trhu se pro podnik jeví jako výhodná. 

Sídlo je v Praze a hlavní provozy se nachází v několika budovách ve Valašském Meziříčí. 

ČR je poměrné malý stát dopravně snadno dostupný. Z toho plyne, že v rámci republiky je 

umístění pro tento typ oboru podnikání výhodný. Pokud se jedná o zahraničí, tak podnik 

svou činnost orientuje spíše na východ Evropy. Jedná se především o země jako, jsou: 

Slovensko, Polsko, Rusko právě při dodávkách do Ruska se využívá letecká doprava. 

Dříve mezi ně patřili i Gruzie a Rumunsko, ale nedávno v těchto zemích svou působnost 

ukončili. Ve společnosti je dobrý sociální klid. Jedním z důvodu je, že je postaven na 

rodinné a přátelském kolektivu. Tím, že je umístění právě ve VM tak je větší sounáležitost 

zaměstnanců, kteří jsou v podniku zaměstnáni několik let a nemají potřebu, tak často měnit 

pracovní místo, než je to třeba zvykem ve velkých městech. Naopak nevýhodou umístění 

provozoven právě v tomto městě je skutečnost, že je nouze o kvalitní a špičkové odborníky 

např. na pozici technolog.  

Poměr k životnímu prostředí podnik má certifikát ISO 14001. Snaží se investovat 

do okolí např. budování zeleně, omezení plýtvání energií ve formě zateplování budov.  

V následující tabulce je ukázka toho, jak by mohla vitalita podniku vypadat po 

změně.    
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Tabulka č. 4.4 Pollakova metoda výsledky po sanaci                                                                               

Charakteristika Cíl bodů Ohodnocení 

Před                         po sanaci 

1. Finanční výsledek 8 8 8 

2. Spokojenost finančních účastníků 11 10 10 

3. Spokojení zákazníci 11 8 11 

4. Výrobky odpovídající trhu 12 9 11 

5. Výzkum trhu cílený na pokrok 13 10 12 

6. Školení a motivovaní zaměstnanci 8 8 8 

7. Kapitálová základna 10 9 9 

8. Spolehliví dodavatelé 7 6 6 

9. Výhodná lokalizace podniku 9 6 8 

10. Poměr k životnímu prostředí 11 7 10 

Celkem 100 81 93 

Činitel  % % 

Zdroj: vlastní zpracování dle [13]   

 

Podnik před změnou dosahoval hodnoty 81 %, což znamená, že je vitalita velmi 

pravděpodobná. Podnik, tedy vykazuje poměrně dobrou vitalitu, ale lze přes drobné změny 

dosahovat ještě lepší vitality.  

 

4.4.1 Shrnutí a doporučení 

V druhé tabulce je uvedeno nové hodnocení, kterého by podnik mohl dosahovat po 

zavedení změn.  

Jednou z hlavních změn, které autorka navrhla je v oblasti spokojení zákazníci, a 

sice přesněji v oblasti marketingu. Podnik jak již bylo zmíněno, má sice webové stránky na 

velice dobré úrovni, ale schází mu vypracování kvalitní strategie marketingu. Mohlo by se 

jednat o posílení marketingového oddělení o nového pracovníka. V případě oslovit 

outsourcingovou společnost s vypracováním kvalitní marketingové strategie. Po naplnění 

tohoto nedostatku by se mohla zvýšit hodnota na maximum tedy na číslo 11.  
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V oblasti výrobky odpovídající trhu, by bylo možné navrhnout stálé investování 

do výzkumu a nových technologií, stále více využívat patentů a licencí.  

Výhodná lokalizace u lokalizace by bylo možné navrhnout, aby oslovovali stále 

nové zahraniční země. 

A u bodu poměr k životnímu prostředí větší angažovanost a účast v programech 

na omezení plýtvání energií.  

Dle autora Harryho Pollaka bylo již v teoretické části zmíněno členění, kdy podnik 

dosahuje bonity a kdy naopak ne. Z toho vyplývá, že se podnik BLOCK, a. s. nachází na 

těsné hranici poslední hodnoty, která se bere ještě v pásmu, že je vitalita téměř zaručena. 

Lze říci, že podnik tedy vykazuje finanční vitalitu, je bonitní. Vzhledem k tomu, že ta 

hodnota je 81 % což znamená, že se nenachází úplně přesvědčivě v již zmiňovaném 

pásmu, tak bylo výše uvedeno několik opatření, kde součet hodnot jednotlivých bodů 

dosáhl 93 %. V tomto případě, již lze hovořit o tom, že u podniku je vitalita téměř 

zaručena.  

 

4.5 SWOT analýza  

Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení veškerých relevantních stránek 

fungování podniku.  

Cílem SWOT analýzy je přehled současné situace a výhled strategických možností 

do budoucnosti. Je to základ pro vymezení strategie. Je to poměrně jednoduchý nástroj.  

Cílem podniku by mělo být omezení slabých stránek a naopak podpořit stránky 

silné, využít příležitosti a naučit se čelit hrozbám. Jedině tak dosáhne podnik konkurenční 

výhody. 
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Tab. č. 4.5 SWOT analýza 

Silné stránky 

Ekonomická síla společnosti 

Stabilně vysoká úroveň ČPK 

Nízká míra zadluženosti 

Značka BLOCK a tradice podniku na trhu 

Vlastní produktové řady 

Slabé stránky 

Pokles výkonů v roce 2009 a 2010 

Malý obrat aktiv 

Schází certifikát ISO 18000 

Malá mzdová produktivita 

CRM nedostatečné řízení vztahu se 

zákazníky 

Cíle nejsou definovány dle pravidla 

SMART 

Příležitosti 

Oživení ekonomiky v ČR, EU a Ruské 

federaci 

Stabilizace veřejných rozpočtů a opětovné 

zvyšování investic do veřejné 

infrastruktury 

Pokračující dotační politika investičních 

projektů ze zdrojů EU 

Nízké úrokové sazby, nízká inflace a 

stabilní měnový kurz české měny 

Snížení restrikce finančních institucí při 

posuzování investičních záměrů. 

Ohrožení 

Kolaps euróny a hrozba ekonomické 

deprese v zemích EU 

Výrazný pokles dotačních prostředků po 

roce 2013 na investiční projekty ze zdrojů 

EU 

Růst daní a byrokracie 

Růst restrikce finančních institucí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5.1 Shrnutí a doporučení 

Z uvedené SWOT analýzy vyplývá, že společnost BLOCK a.s. je stabilně fungující 

celek s ekonomickou silou, dobrým jménem na trhu, fungujícími vnitřními procesy a 

kvalifikovanou pracovní silou.  

Na základě provedené SWOT analýzy autorka navrhla následující čtyři strategie.  
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Strategie Rozvoj nastává v případě nejsilnějšího spojení a to silných stránek a 

příležitostí v oblasti: Zvyšování ekonomické síly BLOCK a.s. včetně dceřiných 

společností. Zvyšovat prodejnost produktových řad a vlastních výrobků v ČR a zahraničí. 

Strategie Využití v případě spojení příležitostí se slabými stránkami: Využití 

oživení ekonomiky k růstu výkonů, ziskovosti a schopnosti racionálně investovat do 

rozvoje společnosti BLOCK a.s. Dále zpracování marketingové strategie a zavedení 

marketingového řízení včetně CRM, zlepšení propagace a prodeje vlastních výrobků v ČR 

a zahraničí. 

Strategie Konfrontace nastane spojením silných stránek a ohrožení: Orientace na 

trh Ruské federace a hospodářsky stabilní země EU. Zaměření se na vyjednávání s 

finančními institucemi o cenách finančních služeb. 

Strategie Vyhýbání je nejmíň příznivá strategie spojí-li se slabé stránky a ohrožení 

vznikne nejhorší scénář. Podniknutí nezbytných kroků pro udržení podniku na trhu 

(úspory, snížení zaměstnanosti) a orientace na trh Ruské federace a mimoevropské trhy. 

Návrh pro zlepšení do budoucna je především v zlepšování ziskovosti podniku a 

investováním do obnovy hmotného majetku. Snaha využívat dotace z fondů EU pro 

vzdělávání zaměstnanců.  

Při postupném oživovaní ekonomky a stabilizaci veřejných rozpočtů v ČR má 

společnost příležitost k získání více zakázek v ČR a rozšířit svou činnost také na 

zahraničních trzích zejména Slovensko, Polsko a Ruská federace. Rizikem však stále 

zůstává prohloubení recese v některých zemích EU a kolaps jejich veřejných rozpočtů, což 

muže být impuls pro další krizi a úbytek investiční aktivity v ekonomice.   

Jako slabou stránku autorka označila strategické cíle. Podnik je má nadefinované, 

ale neodpovídají pravidlům SMART, jsou příliš obecné. Každý cíl by měl být konkrétní 

dobře pochopitelný, měřitelný, dosažitelný a splnitelný, důležitý z hlediska cílů podniku a 

také by měly být propojeny. A v neposlední řadě musí být časově vymezen. Cíle dle 

SMART: Zaujmout čelní místo mezi středoevropskými společnostmi, které dodávají 

stavby s náročnou moderní technologií se zaměřením na farmaceutický, chemický, 

průmysl a zdravotnická zařízení, laboratoře. A to v horizontu následujících dvou let. Při 

pravidelném sledování konkurence v každém čtvrtletí. Kdy manažeři budou vedení 

podávat reporty o středoevropských společnostech. Při snížení dopadů na životní prostředí 

o 10 %. 
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Jak již bylo uvedeno výše podnik má slabiny v oblasti marketingové strategie. 

Autorka navrhla lepší komunikaci se zákazníky. Pro velké a významné odběratelé pořádat 

akce na utužení vztahů jak na formální, tak i neformální úrovni. Pro lepší prezentaci 

podniku a sdělování aktualit a pravidelného styku se zákazníky autorka navrhla vydávat 

podnikový časopis. V časopise by měly být uvedeny veškeré údaje o podniku o právě 

probíhajících významných zakázkách. Aktuality v oblasti stavebnictví, vývoj nových 

výrobků. Pravidelný odborný sloupek od specialisty.  

Kroky 

1. Analýza požadavků zákazníků. 

2. Vydání pilotního čísla časopisu. 

3. Zjištění vlivu časopisu, odezva ze strany zákazníků. 

4. Zavedení nebo jiný návrh 

 

Tab. č. 4.6 Harmonogram při zavádění časopisu 

kroky květen červen červenec srpen září říjen listopad 

krok č. 1 X x      

krok č. 2   x     

krok č. 3    x x   

krok č. 4      x  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zjištění nákladů vytištění a svázání časopisu při 100 ks, v případě zájmu podnik, dle svých 

potřeb zvýší počet kusů. 

100 ks, formát A4 barevný tisk při počtu cca 12 stran, uvnitř použití lesklého lamina.  

Cena 85,75 Kč/ks bez DPH           Celkem 8.575,23 Kč bez DPH (10.290,28 Kč vč. DPH) 

Čím větší počet kusů by podnik v budoucnu zadávala do tisku, tím levnější jsou 

náklady na tisk jednoho kusu.  

Podnik po vydání časopisu musí zjistit odezvu zákazníků v případě jejich 

spokojenosti a přínosu v podobě větších tržeb, lepšího vztahu se zákazníky by měl zvýšit 
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počet výtisků a pravidelně jej vydávat. Zpočátku by se mohlo jednat o čtvrtletní výtisky, 

tedy čtyři čísla ročně, v případě kladného hodnocení lze zvážit možnost častějšího 

vydávání. Práci může vykonávat externí brigádník, může se jednat o studenta vyššího 

ročníku žurnalistiky.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce s názvem konkurenceschopnost podniku je zjištění 

současné situace. Zhodnocení jaké je postavení podniku na trhu vůči konkurentům. Na 

základě podkladů vytvoření základních metod a následně z nich vyhodnotit data, které 

určují jak je podnik konkurenceschopný. Pro práci byl vybrán podnik, který nabízí 

komplexní dodávku stavebních a technologických celků. 

Podnik se dle teoretických východisek řadí mezi středně velké podniky. Jedná se o 

kapitálově silnou společnost, která se vyznačuje stabilním chováním a poměrně dobrým 

jménem nejen na českém trhu. Podnik je významným dodavatelem stavebních celků. 

Vyzvedla bych dodávku čistých prostor, která je pro podnik velice významná. A to nejen 

pro zákazníky, u kterých se vyznačuje svou kvalitou a dobrými referencemi, ale je také i 

silným soupeřem v konkurenčním prostředí. A sice nejen pro své dobré jméno a postavení 

na trhu, ale také tím, že vlastní zavedený výzkum a vývoj. Ve většině oborů je důležité 

investovat do výzkumu a vývoje a sledovat technologický pokrok. V tomto oboru to platí 

dvojnásob, při nekvalitním výzkumu a vývoji se může velice brzy stát, že jej konkurence 

pohltí. 

Konkurence je na základě analýzy dle Portera středně vysoká. V práci jsou použity 

jak metody, které se týkají pouze interního, tedy vnitřního prostředí, tak i ty které na 

podnik působí z vnějšího prostředí. Je důležité právě umět rozpoznat příležitost, kterou 

může vnější okolí nabízet. Mezi ně určitě patří dotace, které jsou důležité pro financování 

např. různých vzdělávacích programů. Příznivá situace je také při oživení ekonomiky, nižší 

inflaci apod. Naopak je nutné umět reagovat na ohrožení. Jakým je aktuální problém v 

podobě kolapsu eurozóny a tím možnost výskytu následné deprese v zemích EU, což by 

mělo bezpochyby velký negativní dopad. 

Z analýz vyplývá, že je podnik bonitní, dosahuje finančního zdraví je tedy vitální. 

V posledním roce, lze hovořit o zakázkové naplněnosti, rostou výkony i zisk a snižují se 

režijní náklady. Podnik je úvěruschopný, silný podnik pro banky zajímavý.  Běžná 

likvidita vykazuje vyšší hodnotu, to je dobré, protože banky raději financují podniky, u 

nichž je vyšší běžná likvidita. 

Výhoda oproti konkurenci spočívá ve výrobě vlastních výrobků, mají vlastní 

produktové řady. Bezpochyby také vlastním střediskem vývoje. Společnost nepůsobí 

pouze v české republice, ale orientuje se na východní trhy. Což je určitě dobrý tah, protože 
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na západních trzích je jistě větší konkurence a je těžší se prosadit. Další výhodou oproti 

konkurenci je, že vlastní systém operačních sálů.  Z vypracovaných metod lze říci, že 

podnik nemá žádné vážné finanční problémy. Společnost má nadefinovány cíle, ale nebyly 

uvedeny dle pravidla SMART, autorka se pokusila navrhnout na závěr praktické části, jak 

by mohly vypadat. V čem má společnost slabiny je v marketingové strategii. Je zapotřebí 

nechat vypracovat kvalitní marketingový plán, klidně lze s tímto požadavkem oslovit 

outsourcingovou společnost. Také by měl podnik podpořit slabší prodej vlastních výrobků. 

Což může souviset právě s vypracováním kvalitní marketingové strategie.  
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Seznam zkratek 

aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

a.s.   akciová společnost 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CRM   řízení vztahu se zákazníky 

č.   číslo 

ČR   česká republika 

čsú   český statistický úřad 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

EU   evropská unie 

HDP   hrubý domácí produkt 

ISO   International Organization for Standardization 

Kč   koruna česká 

mil.   milion 

MSP   malé a střední podniky 

např.   například 

obr.   obrázek 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tab.   tabulka 

tis.   tisíc 

TIP   resortní program výzkumu a vývoje    

tzn.   to znamená 

VaV   věda a výzkum 

ŽP   životní prostředí
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Příloha č. 1 Organizační struktura společnosti BLOCK, a.s. 

Obr. č. 1.1 Organizační struktura společnosti BLOCK, a. s.  

PŘEDSTAVENSTVO

110 00  ODBOR PERSONALISTIKY

ŠEDLBAUEROVÁ

personalista

120 00  ODBOR AMT

ING. STRNADOVÁ

 validační inženýr, manažer jakosti

130 00 ODBOR OCHRANY US

ČAŇOVÁ

bezpečnostní ředitel

140 00 ODBOR VÝVOJE A DODÁVEK VÝROBKŮ

VÁLEK

sam.technik

150 00  ODBOR ANALYTIKY

ING. JANČÁLEK

analytik

200 00   DIVIZE OBCHODNÍ

ING.ARCH. OSIČKA

OBCHODNÍ ŘEDITEL

300 00 DIVIZE DODÁVEK INVESTIČNÍCH CELKŮ

ING. MAŤA

VÝROBNÍ ŘEDITEL

400 00  DIVIZE FACILITY MANAGEMENT

ING. SCHUBERT

ŔEDITEL SERVISNÍCH SLUŽEB

500 00 DIVIZE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

N

100 00   GENERÁLNÍ ŘEDITEL

ING. MATULA

.

PŘEDSTAVENSTVO

.

.

BLOCK a.s. - ORGANOGRAM SE JMÉNY  -  platný od 01.01.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdroj: interní data společnosti 
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Příloha č. 2 Výpočty k indexu IN05 

Tab. č. 2.1 Rok 2006 (v tis. Kč) 

Položka 
     

Hodnota 2,003 9 0,09 1,95 1,33 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Celkem 0,26 0,36 0,36 0,41 0,12 

 

Index In05 1,51 

Zdroj: vlastní zpracování, dle interních dat společnosti 

 

Tab. č. 2.2 Rok 2007 (v tis. Kč) 

Položka 
     

Hodnota 1,82 9 0,07 1,26 1,36 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Celkem 0,24 0,36 0,28 0,26 0,12 

 

Index In05 1,26 

Zdroj: vlastní zpracování, dle interních dat společnosti 

 

Tab. č. 2.3 Rok 2008 (v tis. Kč) 

Položka 
     

Hodnota 2,38 -10,55 -0,04 1,16 1,33 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Celkem 0,31 -0,42 -0,16 0,24 0,12 

 

Index In05 0,09 

Zdroj: vlastní zpracování, dle interních dat společnosti 
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Tab. č. 2.4 Rok 2009 (v tis. Kč) 

Položka 
     

Hodnota 3,28 10,31 0,04 0,89 1,38 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Celkem 0,43 0,41 0,16 0,19 0,12 

 

Index In05 1,31 

Zdroj: vlastní zpracování, dle interních dat společnosti 

 

Tab. č. 2.5 Rok 2010 (v tis. Kč) 

Položka 
     

Hodnota 3,51 18,6 0,02 0,6 1,73 

Váha 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Celkem 0,46 0,75 0,08 0,13 0,16 

 

Index In05 1,6 

Zdroj: vlastní zpracování, dle interních dat společnosti 
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Příloha č. 3 Obrázky budov a výrobků společnosti BLOCK, a.s. 

Obr. č. 3.1 Sídlo společnost Praha    

 

                                                   Obr. č. 3.2 Hlavní kontaktní adresa Valašské Meziříčí 

Produkty 

Obr. č. 3.3 Ucelený systém pro komplexní výstavbu prostor s vysoce náročnými požadavky na 

čistotu pracovního prostředí (čisté prostory). 

                                                                                                                 
Obr. č. 3.4 Variabilní systém nábytkových prvků a vybavení 

pro laboratoře 

 

 

Obr. č. 3.5 Ucelený systém pro komplexní výstavbu zdravotnických prostor 

 

 

 

 

         Zdroj: interní data společnosti 


