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Konkurenční model Harryho Pollaka – příklady ukazatelů 

1. Finanční výsledek 

Finanční stránka podniku je odrazem úspěšnosti jeho činnosti a dobré politiky, je tedy 

důkazem zdravého hospodaření podniku. Dále se posuzují například tyto ukazatele: 

- stagnace, 

- pod rizikem podnikání těžce zatížený podnik, 

- podnik úvěru nehodný. 

2. Spokojenost finančních účastníků 

Pokud jsou spokojené ty strany, které jsou zdrojem příjmů podniku, pak to s velkou 

pravděpodobností znamená i zajištění budoucích příjmů. Spokojení zákazníci se budou vracet. 

Dílčí ukazatele spadající do této oblasti jsou: 

- veškeré pohledávky zaplaceny, 

- všechny závazky dodrženy, 

- využití úvěru od dodavatelů. 

3. Spokojení zákazníci 

Podle Pollaka jsou spokojení zákazníci důkazem dobrého marketingu a odpovídající 

motivace 

zaměstnanců podniku. Příklady ukazatelů hodnotících tuto oblast: 

- kvalita a služby odpovídající očekávání, 

- žádné reklamace, 

- nepřetržitý reciproční styk se zákazníky. 

4. Výrobky odpovídající požadavkům trhu 

Pokud chce podnik svou produkci prodat, musí nabízet takové výrobky nebo služby, o které je 

zájem. Důkazem výkonnosti v této oblasti může být: 

- iniciativní výzkum trhu, 

- flexibilita nabídky, 

- opakované zakázky. 

5. Výzkum trhu zaměřený na pokrok 



 

 

 

Je považován autorem za nejdůležitější faktor pro budoucí úspěch podniku. Podnik, který 

nehledá nové možnosti pro zlepšení a získání nové výhody, o tu stávající velmi 

pravděpodobně brzy přijde. Sledované ukazatele jsou např.: 

- sledování vývoje ve vyspělých zemích, 
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- velkorysá svoboda ve vývoji nových produktů a ocenění úspěchů, 

- výzkum a sledování alternativ pro zralé výrobky a služby. 

6. Školení a motivovaní zaměstnanci 

V dnešní době je lidský kapitál považován za nejcennější zdroj podniku, který 

představuje předpoklad pro mocnost odlišit se od ostatních a získat konkurenční výhodu. 

Mezi nefinanční ukazatele v této oblasti patří: 

- přísný výběr zaměstnanců, 

- vzdělávání zaměřené na zdokonalování dovedností, 

- odměny (povýšení) za dobrý výkon. 

7. Zdravá kapitálová základna 

Základem efektivní činnosti podniku jsou vhodné a dostatečné finanční i hmotné 

zdroje. 

Model Harryho Pollaka se zaměřuje zejména na následující oblasti: 

- absence dluhů, 

- velkorysá amortizace, 

- zdravé investice. 

8. Spolehliví dodavatelé 

S dnešním důrazem na nízký stav zásob představují zejména pro průmyslové podniky 

často 

jeden z klíčových faktorů, na kterých následně závisí vlastní výkonnost podniku. Pollak jim 

ale jinak přisuzuje nejnižší vliv na budoucí životaschopnost podniku. Sleduje se např.: 

- zodpovědnost dodavatelů za kvalitu, 

- včasné a kvalitní dodávky, 

- existuje výběr dodavatelů. 

9. Výhodné umístění podniku 

Tento faktor může představovat výhodu oproti konkurenci např. v dostupnosti nebo 

nákladech na produkci podniku. Posuzovat je možné: 

- blízko k trhu, 



 

 

 

- sociální klid, 

- zanedbatelná konkurence o zaměstnance. 

10. Vztah k životnímu prostředí 

V dnešní době je jedním z pozorně sledovaných vztahů podniku ke svému okolí, podle 

něhož je možné si k němu vytvořit postoj. Příkladem mohou být tyto ukazatele: 

- žádné restriktivní předpisy proti vlastní činnosti, 
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- účast v místních institucích.
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1
 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2003. xii, 122 

s. ISBN 80-7179-803-7. s. 28-33. 
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Zdroje dat finanční analýzy 

Finanční analýza vychází z celé řady dat. V první řadě jsou to údaje finančního 

účetnictví, které lze označit jako externí, protože poskytují informace zejména externím 

uživatelům. Do základních výkazů finančního účetnictví můžeme zařadit rozvahu, výkaz 

zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích (cash flow). 

i) Rozvaha zachycuje v peněžním vyjádření stav majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k 

určitému časovému okamžiku. Jedná se tudíž o stavový výkaz. Základním pravidlem při 

sestavování rozvahy je pravidlo bilanční rovnosti, které říká, že celková hodnota aktiv a pasiv 

se musí sobě rovnat. 

j) Výkaz zisku a ztráty (VZZ) je přehled o nákladech a výnosech podniku za určité období. 

Jedná se proto o tokový výkaz sloužící ke zjištění výsledku hospodaření. 

k) Přehled o peněžních tocích (cash flow, CF) zobrazuje, stejně jako výkaz zisku a ztráty, 

tokové veličiny. V tomto výkazu se zaznamenává skutečný příjem a výdej peněz za určité 

období a z toho vycházející stav hotovosti k určitému okamžiku. 

l) Srovnání vůči normě je srovnání výsledků finančních ukazatelů se žádoucími 

normovanými hodnotami. Ty mohou být vyjádřeny intervalem, minimální, průměrnou nebo 

maximální hodnotou. Na toto srovnání s doporučenými hodnotami je však třeba dávat pozor, 

protože v nich nemusí být zohledněna specifika dané společnosti nebo daného oboru, a 

nemusí tak mít velkou vypovídací schopnost. 

m) Mezipodnikové srovnání je založeno na srovnání ukazatelů daného podniku se stejnými 

ukazateli u jiných podniků. Důležitým faktorem tohoto srovnání je dodržení podmínek 

srovnatelnosti. Mezi základní patří oborová, časová a legislativní srovnatelnost. 

n) Srovnání v rámci oboru je srovnání finančních ukazatelů analyzované společnosti 

s průměrnou hodnotou stejných ukazatelů za celé průmyslové odvětví. Důležité je zvolit 

vhodný obor pro účely tohoto srovnání. 

o) Srovnání v čase je založeno na srovnání finančních ukazatelů a posouzení jejich vývoje 

během několika po sobě jdoucích obdobích. Toto srovnání lze provést pouze v případě, že 

všechna srovnávaná časová období jsou stejně dlouhá. Pokud tomu tak není, je třeba položky, 

které mají tokový charakter (tržby, náklady), přepočíst na délku základního období. 

Dalším zdroje dat pro finanční analýzu jsou údaje vnitropodnikové účetnictví, které 

jsou interního charakteru. Vedení vnitropodnikového účetnictví není upraveno žádnou 



 

 

 

legislativou, každý podnik si ho proto upravuje podle svých potřeb. Patří zde zejména údaje o 

podnikových nákladech v  
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nejrůznějším členění, např. na jednicové a režijní. Dále vnitropodnikové účetnictví 

např. poskytuje informace o nákladech a výnosech v jednotlivých střediscích.  

Finanční analýza také vychází z dalších finančních informací, kam lze zařadit výroční 

zprávy, vnitropodnikové informace, burzovní zprávy a další. 

Jako zdroje dat pro finanční analýzu mohou sloužit i nefinanční informace, kam lze 

zařadit podnikové statistiky produkce, normy spotřeby, komentáře manažerů, nezávislá 

hodnocení, prognózy. 

Srovnání výsledků finančních analýz 

Srovnání výsledků je základem pro posouzení finanční situace podniku. Srovnání může být 

provedeno vůči normě, mezi podniky, v rámci oboru nebo v čase. Absolutní změna vyjadřuje, 

o kolik peněžních jednotek se příslušná položka změnila v čase.  

Uživatelé finanční analýzy 

Finanční situace společnosti je souhrnným vyjádřením úrovně všech jejich aktivit, 

kterými se prezentuje. Finanční údaje jsou důležitým zdrojem dat o společnosti, odráží její 

úroveň a konkurenceschopnost. Výsledky finanční analýzy jsou důležité pro vlastníky, 

věřitele i podnikový management. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy a s nimi 

spojené určité typy rozhodovacích úloh. Uživatele finanční analýzy lze rozdělit do dvou 

základních skupin: interní (vlastníci, manažeři, vnitropodnikové útvary, zaměstnanci) a 

externí (investoři, banky, obchodní partneři, stát). 

Metody finanční analýzy 

Metody užívané ve finanční analýze lze rozdělit různě, např. na deterministické a 

matematicko-statistické metody.
2
 

Deterministické metody jsou používány pro menší počet období k analýzám 

souhrnného vývoje, analýzám struktury a k analýzám odchylek. Do této skupiny metod 

                                                 
2
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 



 

 

 

finanční analýzy patří horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza, analýza soustav 

ukazatelů a analýza odchylek. 

U matematicko-statistických modelů je potřeba znát údaje z delších časových řad, 

jelikož berou v úvahu statistickou náhodnost dat. Jsou používány především k posouzení 

determinantů a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Do této skupiny metod finanční 

analýzy lze zahrnout regresní analýzu, diskriminační analýzu, analýzu rozptylu a testování 

statistických hypotéz. 
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Horizontální analýza 

Horizontální analýza, jinak též nezývaná analýza trendů, zkoumá absolutní a relativní změny 

vybraných položek rozvahy a výkazu a zisku a ztráty v čase. Z analyzovaných dat lze 

zkoumat průběh změn a odhadovat dlouhodobé trendy jednotlivých finančních položek. 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza, jinak též nazývaná analýza struktury, zkoumá, z jaké části se 

jednotlivé položky podílí na vybrané základně. Používá se především u analýzy aktiv a pasiv 

(při analýze majetkové a finanční struktury), tržeb, nákladů a dalších. V případě vertikální 

analýzy aktiv a pasiv je základnou bilanční suma. Jak ale tvrdí Kislingerová a Hnilica  

„bilanční sumu samozřejmě lze chápat nejen jako sumu všech položek, ale i různých 

podpoložek, které chceme analyzovat – např. oběžná aktiva, cizí zdroje apod.“
3
  

                                                 
3
 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 

135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. 
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Fotogalerie společnosti Vodafone 

 

Obr. č. 1: Centrála  společnosti Vodafone 

 

 

 

Obr.č. 2: Centrála společnosti Vodafone 

 

 

 

 

Obr.č. 3: Generální ředitelka  Muriel Anton 

 

Zdroj:Vodafone [online]Dostupné z: 

http://www.vodafone.cz/public/galleries/2/1096/centrala-spolecnosti-vodafone_1.JPG
http://www.vodafone.cz/public/galleries/2/1096/centrala-spolecnosti-vodafone_1.JPG
http://www.vodafone.cz/public/galleries/2/1095/centrala-spolecnosti-vodafone_2.jpg
http://www.vodafone.cz/public/galleries/1/745/muriel_anton_1.jpg
http://www.vodafone.cz/public/galleries/2/1096/centrala-spolecnosti-vodafone_1.JPG


 

 

 

 http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/obrazovy-archiv/produkty-a-ilustrace/. 
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 ISO certifikáty společnosti Vodafone 
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Zdroj:Vodafone [online]Dostupné z: 

 http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/historie-a-fakta/certifikaty-a-oceneni/iso-politika/iso-

certifikaty/. 
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Ceník telefonů společnosti Vodafone 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti Vodafone 

Příloha č. 6 stránka 1/4 

Obsah kodexu etického nákupu společnosti Vodafone 

KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE 

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má 

společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. 

Jsme si vědomi, že naší prvořadou úlohou je řídit podnikání řádně a odpovědně, a 

proto jsme přijali Principy hodnot a podnikání, kterými se řídí naše činnost a vztahy se všemi 

našimi partnery po celém světě, mezi něž patří i naši dodavatelé. 

Základem našich Principů podnikání je závazek "prosazovat, aby Principy podnikání 

byly aplikovány našimi obchodními partnery a dodavateli." 

Kodex etického nákupu vycházející z našich Principů podnikání prosazuje, aby v 

dodavatelské síti společnosti Vodafone byly zajištěny bezpečné a řádné pracovní podmínky, 

odpovědné řízení sociálních otázek, jakož i otázek týkajících se životního prostředí. 

Kodex byl vyvíjen ve spolupráci se zaměstnanci, dodavateli, investory a nevládními 

organizacemi. Stanoví normy, které bychom chtěli, aby dodržovala nejen společnost 

Vodafone, ale i naši dodavatelé. 

Pro všechny aspekty Kodexu platí princip neustálého zdokonalování. 

V souladu s ustanoveními Kodexu o jeho implementaci bude Vodafone požadovat, 

aby dodavatelé první úrovně potvrdili, že Kodexu rozumí, akceptují ho a budou ho dodržovat. 

Na implementaci Kodexu bude Vodafone spolupracovat se svými dodavateli, což 

může zahrnovat společné kontroly a návštěvy příslušných míst za účelem hodnocení jeho 

plnění. 

Zprávy o implementaci a dodržování Kodexu bude Vodafone zveřejňovat. 

Vodafone bude doporučovat všem svým dodavatelům, aby Kodex implementovali v 

rámci celého svého podnikání i v rámci svých vlastních dodavatelských vztahů. 

 

IMPLEMENTACE KODEXU 

Vypracování Kodexu 

 Za vypracování Kodexu etického nákupu společnosti Vodafone (dále jen 

"Kodex") je odpovědný ředitel globálního řízení nákupu (Director of Global 



 

 

 

Supply Chain Management), který o implementaci Kodexu nformuje 

Integrační a provozní výbor (Integrations and Operations Committee). 

 Ředitel globálního řízení nákupu a vedoucí řízení nákupu každé ze společností 

Vodafone (OpCo) mají provozní odpovědnost za implementaci Kodexu. 

Příloha č. 6 stránka 2/4 

Komunikace 

 Vodafone bude o svém Kodexu etického nákupu informovat a bude ho 

prosazovat ve vztahu ke všem dotčeným osobám, a to interně i externě. 

 Dodavatelům společnosti Vodafone je doporučováno, aby vyvinuli maximální 

úsilí k prosazování Kodexu u svých vlastních dodavatelů a subdodavatelů. 

Školení a informovanost 

 Vodafone a jeho dodavatelé zajistí, aby všem příslušným osobám bylo 

poskytnuto odpovídající školení a pokyny ohledně prosazování Kodexu. 

Aplikace 

 Od dodavatelů, kteří Kodex aplikují, se očekává, že budou dodržovat veškeré 

platné právní předpisy, vyhlášky a normy ve všech zemích, ve kterých působí. 

 Kodex je aplikován s cílem podporovat v síti zásobování společnosti Vodafone 

bezpečné a řádné pracovní podmínky, jakož i odpovědné řízení sociálních 

otázek a problematiky životního prostředí. 

 Dodavatelé budou požádáni o písemné potvrzení, že budou dodržovat tento 

Kodex i podobné nákupní standardy, jako například Základní kodex Etické 

obchodní iniciativy (ETI), normu SA 8000 vydanou neziskovou nevládní 

organizací Social Accountability International (SAI), Etické obchodní praktiky 

v oblasti nákupu a dodávek navržené organizací Chartered Institute of 

Purchasing and Supply. 

 Vodafone bude na implementaci Kodexu se svými dodavateli spolupracovat, 

což může zahrnovat společné kontroly1 a návštěvy konkrétních míst za účelem 

posouzení jeho dodržování. Dodavatelé budou vyzváni, aby umožnili 

Vodafonu přiměřený přístup ke všem příslušným údajům a zařízením za 

účelem vyhodnocení dodržování Kodexu a aby se pokusili zajistit, že i jejich 

subdodavatelé učiní to samé. 

Nápravná opatření 



 

 

 

 Od dodavatelů se očekává, že zjistí a napraví činnosti, které neodpovídají 

normám stanoveným Kodexem. 

 Dodavatelé neprodleně oznámí Vodafonu jakékoliv vážné porušení Kodexu a 

navrhnou harmonogram nápravných opatření. 

 Pokud by vážné porušování Kodexu pokračovalo, bude Vodafone zvažovat 

ukončení smluvního vztahu v dotyčným dodavatelem. 

Monitorování a podávání zpráv 
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 Tým Vodafonu, který má na starosti společenskou odpovědnost a nákup, bude 

monitorovat implementaci a dodržování Kodexu v naší dodavatelské síti a 

bude informovat o jejich průběhu ve výroční zprávě o společenské 

odpovědnosti. 

 Vodafone a jeho dodavatelé využijí veškeré přiměřené úsilí, aby 

zaměstnancům a všem dotčeným osobám umožnili důvěrnou formou oznámit 

jakékoliv skutečné nebo možné porušování Kodexu. 

 

KODEX ETICKÉHO NÁKUPU 

1. Dětská práce 

 Nebude zaměstnána žádná osoba, která nedosahuje minimálního zákonného 

věku povoleného pro její zaměstnání. 

 Děti (osoby mladší 18 let) nevykonávají žádnou nebezpečnou práci nebo práci, 

která je neslučitelná s jejich osobním rozvojem jakožto dítěte.4 

 Pokud je dítě zaměstnáno, budou jeho nejlepší zájmy jakožto dítěte brány v 

úvahu jako primární. 

 Bude podporována a rozvíjena politika a programy poskytující pomoc dětem 

vykonávajícím dětskou práci. 

2. Nucené práce 

 Nebudou využívány nucené nebo povinné práce a zaměstnanci mohou ukončit 

pracovní poměr na základě výpovědi s přiměřenou délkou výpovědní doby. 

Zaměstnanci nejsou povinni složit u zaměstnavatele žádnou finanční částku ani 

uložit svůj průkaz totožnosti. 

3. Zdraví a bezpečnost 



 

 

 

 Zaměstnancům je zajištěno zdravé a bezpečné pracovní prostředí v souladu s 

mezinárodními standardy a národními právními předpisy. Toto zahrnuje 

přístup k čistým toaletám, pitnou vodu a případně zařízení pro uskladnění 

potravin odpovídající hygienickým předpisům. 

 V případě, že zaměstnavatel poskytuje ubytování, toto by mělo být čisté, 

bezpečné a mělo by splňovat základní potřeby zaměstnanců. 

 Zaměstnancům jsou poskytovány náležité informace a školení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4. Svoboda sdružování 
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 Pokud to umožňují příslušné platné právní předpisy, zaměstnanci se mohou dle 

své vlastní volby sdružovat či nesdružovat do odborů nebo jiné podobné 

organizace. 

5. Diskriminace 

 Je zakázána jakákoliv negativní diskriminace5 včetně rasové nebo sexuální. 

6. Disciplinární řízení 

 Se zaměstnanci je zacházeno s úctou a vážností. Fyzické nebo verbální hrubé 

zacházení a jakékoliv hrozby či jiné formy zastrašování jsou zakázány. 

7. Pracovní doba 

 Pracovní doba zaměstnanců je v souladu s národními právními předpisy a není 

nepřiměřená. 

8. Výplata 

 Zaměstnanci rozumí podmínkách pracovního poměru s nimi uzavřeným a je 

jim v řádném termínu za vykonanou práci poskytován slušný a přiměřený plat. 

9. Chování 

 Není tolerována žádná forma podplácení, včetně nevhodných nabídek úplatku 

zaměstnancům nebo od zaměstnanců či organizací. 

10. Životní prostředí 

 Do praxe jsou zaváděny procesy zvyšující efektivitu využívání omezených 

zdrojů (např. energie, vody, surovin). 



 

 

 

 Do praxe jsou zaváděny vhodné řídící, provozní a technické kontroly, které 

minimalizují vypouštění emisí škodlivých pro životního prostředí. 

 Do praxe jsou zaváděna opatření pro zlepšení vlivu produktů a služeb 

užívaných koncovými uživateli na životním prostředí. 

 Je podporován inovativní vývoj produktů a služeb, který přinese prospěch 

životnímu prostřední i společnosti. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Vodafone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


