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Úvod 

Termíny jako trh a konkurence ve zdravotnictví byly v $eské republice a! donedávna 

pokládány za nep!ípustné. Ka!d# z nás je potenciálním nebo i skute#n#m pacientem. Za 

dlouhá desetiletí si mnozí ob#ané zvykli na to, !e stát p!edstavuje jistotu, "neviditelná ruka 

trhu" naopak nejistotu. Trh a konkurence ve zdravotnictví, jestli jsou a nejsou v rozporu           

s humánním a solidárním posláním zdravotnictví, tak na toto téma existuje mnoho 

teoretick#ch úvah. 

Praxe ale p!edb"hla teorii. Trh ve zdravotnictví ji! p%sobí. Na"e zdravotnictví by se 

v sou#asnosti ji! neobe"lo bez pracovník% z v#chodních zemí. Ná" zdravotnick# personál 

veden# tr!ními principy odchází do západních zemí. Tr!n" se chová také mnoho soukrom#ch 

zdravotnick#ch za!ízení. Vybírají si ty poji"&ovny, které jsou pro n" nejv#hodn"j"í a pouze      

i t"mi uzavírají smlouvy, nebo pracují pouze pro zahrani#ní klientelu. Tr!ní jsou také vztahy 

s dodavateli a trh neustále proniká do stále dal"ích oblastí zdravotnictví 

Mezi soukrom#m a ve!ejn#m zdravotnictvím vznikají rozpory. Obvykl#m argumentem 

pracovník% tzv. nesoukrom#ch za!ízení je v"ak to, !e za!ízení soukromá se specializují pouze 

na ty ekonomicky v#hodné v#kony a ekonomicky náro#né, tzv. nev#hodné pacienty 

neo"et!ují. v jist#ch zdravotnick#ch za!ízeních tomu tak je, ale problematika !ízení 

zdravotnick#ch za!ízení z%stává stále nedo!e"ena. v této situaci si musíme p!ipomenout,       

!e dobr# management by nem"l nena!íkat, i kdy! jsou okolnosti proti. V!dy se aktivn" d"lá 

v"e, aby i v t"chto podmínkách firma obstála.  

M%!eme sice namítat, !e na odv"tví jako je zdravotnictví se nevztahuje sni!ování náklad%, 

jeliko! to ve v"t"in" p!ípad% není mo!né, ale v porovnání odv"tví zdravotnictví         s jin#m 

odv"tvím na p!íklad s pr%myslem, pak nalezneme jisté podobnosti. Na t"chto podobnostech 

lze jisté mana!erské metody aplikovat.Mana!e!i r%zn#ch pr%myslov#ch firem uskute#nili 

!adu v#razn#ch mana!ersk#ch rozhodnutí. Tvrd" zaúto#ili na náklady firmy, zlep"ili 

organizaci v ní a zv#"ili produktivitu práce. Nalezli nové obchodní partnery a zavedli nové 

mana!erské metody. Tuto obdobnou situaci zvládli a v"t"inou úsp""n" prosperují. 

Argumentovat jist" m%!eme, !e tyto metody ve zdravotnick#ch za!ízeních nemohou b#t 

aplikovány, ale tato argumentace neobstojí. P!íkladem tak mohou b#t n"která zdravotnická 

za!ízení, která provedla razantní opat!ení, zbavila se zbyte#n#ch aktivit a sní!ila po#et 

neefektivních zam"stnanc%. Dále zdokonalila organizaci a !ízení a vybrala ty dodavatele, kte!í 
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jsou pro za!ízení v#hodn"j"í. 

A& u! se jedná o ve!ejné #i soukromé zdravotní za!ízení, ka!dé nakupuje zdravotní materiály, 

které  pou!ije pro o"et!ení pacienta nebo pro dal"í prodej. Tímto prodejem se zab#vají 

v#hradn" soukromé spole#nosti, které jsou distributory v $eské republice. Jedná se   

o spole#nosti s v#hradním zastoupením pro #esk# trh. P%vod t"chto spole#ností je ov"em 

r%znorod#. V#robní spole#nosti zdravotního materiálu pochází jak z Kanady, U.S. A.,  

západní Evropy, tak t!eba i z $íny nebo Indie. Tudí! je z!ejmé, !e ceny toto!n#ch v#robk% 

bude odli"ná, proto mezi t"mito spole#nostmi existuje konkuren#ní prost!ední, které se 

odehrává na trhu zdravotních materiál%.Hlavním cílem diplomové práce je analyzování 

konkurence na trhu firem zdravotních materiál%, konkrétn" na trhu zdravotních nástroj% pro 

intenzivní medicínu. Zji"t"ní tr!ních podíl% zkouman#ch spole#ností a zji"t"ní celkového 

postavení na daném trhu. 

Obsah práce je rozd"len na #ást teoretickou a praktickou. Teoretickou #ástí se zab#vá první 

kapitola. Nalezneme v ní Porterovu anal#zu p"ti konkuren#ních sil, PEST anal#zu         

a SWOT anal#zu.Praktická #ást je zam"!ena na zji"t"ní dat pro anal#zu konkurence a jejich 

vyhodnocení. Následné popsání zkoumané firmy a její postavení na trhu zdravotních nástroj% 

pro intenzivní medicínu p!i vyu!ití metod popsan#ch v teoretické #ásti. 

Záv"rem práce je zamy"lení nad návrhy a doporu#eními pro posílení konkurenceschopnosti 

na sou#asném trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu. 
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1. Teoretická v"chodiska konkuren#ního prost$edí 

Teoretická #ást práce je zam"!ena na objasn"ní pojm% Porterova anal#za 5 konkuren#ních sil, 

PEST anal#za a SWOT anal#za. Podnikatelské prost!edí spole#nosti d"líme na dv" #ásti, 

vnit!ní a vn"j"í prost!edí podniku. 

Vn"j"í prost!edí podniku obsahuje vlivy jeho okolí, které na organizaci p%sobí. Toto prost!edí 

d"líme na mikroprost!edí a makroprost!edí. Mikroprost!edí, do kterého !adíme zákazníky, 

konkurenci, dodavatele a lidské zdroje je v práci znázorn"no Porterovou anal#zou 5 

konkuren#ních sil. Za pomoci PEST a SWOT anal#zy je v této diplomové práci znázorn"no 

makroprost!edí, do kterého pat!í vlivy technologické, ekonomické, politické, kulturní, sociální 

a demografické. Vnit!ní prost!edí podniku je denn" ovliv'ováno p%sobením r%zn#ch faktor%, 

které jsou jeho sou#ástí. 

  Obrázek 1: Faktory prost$edí 

Zdroj: Donnelly, a dal"í. Management. 1997 
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1.1 Porterova anal"za 5 konkuren#ních sil 

Porter nadefinoval p"t sil, které ovliv'ují dlouhodobou ziskovou p!ita!livost trhu nebo tr!ního 

segmentu. Názor Michaela Portera je, !e n"které obory jsou trvale ziskov"j"í ne! obory jiné. 

Av"ak velké zisky mohou firmy získat i v oborech neatraktivních a naproti tomu spoustu 

pen"z prod"lat v populárních oborech. Podstatou podnikaní je um"ní vyu!ít konkuren#ní 

v#hody. [6] Porterov#ch p"t sil: 

! odv"tvoví konkurenti 

! potenciální uchaze#i 

! substitu#ní produkty 

! zákazníci 

! dodavatelé 

 

Skupina p"ti faktor% nabízí podniku nahlédnout do problematiky a umo!'uje stanovení 

faktor%, které jsou rozhodující pro konkurenci v daném odv"tví. Doká!e rozpoznat strategické 

zm"ny, které by v#nosnost odv"tví a také v#nosnost samotného podniku co nejv#razn"ji 

zlep"ily.  

Cílem této skupiny p"ti faktor% je zv#"ení pravd"podobnosti v#skytu !ádoucí strategické 

inovace. 

Kritiku Porterova modelu p!edev"ím sklízí jeho teoretické základy a také to, !e 

v dynamickém procesu jak#m je konkurování není nikdy dosa!eno rovnováhy. [4] 
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    Obrázek 2: Porter%v model 
 

 

Zdroj: www.vlastnicesta.cz 

 

1.1.1 Stávající konkurenti v odv"tví 

Vnit!ní rivalita – rozumíme jí konkurenci mezi spole#nostmi, které se vyskytují ve stejném 

tr!ním segmentu. Ka!d# konkuren#ní boj m%!e mít jinou formu a intenzitu. Mezi 

konkuren#ní nástroje pat!í: 

! kvalita 

! cena 

! záruka 

! garance 

! slu!ba 

! reklamní kampan" 

! podpora prodeje 

! nové v#robky 

To jak podniky pou!ití uveden#ch nástroj% v praxi m"ní závisí na konkuren#ních strategiích 
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a akcích rival%. Existuje n"kolik faktor% ovliv'ujících velikost rivality mezi konkurenty 

v odv"tví.  

(adíme zde: 

Po#et konkurent% a jejich velikost v konkuren#ním okolí – s v"t"ím po#tem konkurent% se 

zvy"uje i pravd"podobnost nov#ch a kreativních tah%. Pokud nenastane v#razná zm"na          

v kvalit" schopností a velikosti zdroj%, pak je velmi málo pravd"podobné, !e jen jeden            

z konkurent% ovládne trh. v tomto p!ípad" pak dochází k nep!etr!itému soupe!ení mezi 

konkurenty r%zn#mi akcemi a protiakcemi. 

Vysoké fixní náklady – konkuren#ní rivalita se t#ká p!edev"ím kapitálov" náro#n#ch odv"tví 

s vysok#mi fixními náklady, zde je nezbytné zapojení t"chto náklad% a plné vyu!ití kapacity. 

P!edev"ím k tomuto druhu rivality dochází v obdobích, kdy je oslabena poptávka a podniky 

musejí zavád"t slevy a dal"í mo!nosti podpory r%stu objemu prodeje. 

R%st trhu – pokud trh roste rychle je v"t"inou doprovázen men"í rivalitou. Soupe!ící  

podniky sv#ch cíl% v podob" r%stu trhu mohou dosáhnout díky r%stu poptávky.Proto se 

podniky sna!í vyu!ívat v"ech sv#ch zdroj%, aby udr!ely krok s poptávkou. Potom p!í#inou 

intenzivní konkurence se m%!e stát pomal# r%st odv"tví. Kdy se konkurence soust!edí na 

získání podílu na trhu s firmami, které usilují o r%st na trhu. Soupe!ení o podíl na trhu je 

nestabiln"j"í ne! stav, v n"m! rychl# r%st odv"tví zaji"&uje firmám mo!nost zlep"it v#sledky, 

za p!edpokladu, !e udr!í krok s v#vojem odv"tví. Na druhou stranu pak, pokud roste 

poptávka pomalu, ale podnik chce dosáhnout r%stu tr!ního podílu, tak musí tento podíl získat 

na úkor sv#ch konkurent%. Tato situace tak vyús&uje v cenové války nebo i jiné konkuren#ní 

praktiky. 

Diferenciace produkt% – v této situaci jsou produkty málo diferencované a pro kupujícího je 

velmi snadné p!echázet od jednoho konkurenta ke druhému. To je d%vod zintenzivn"ní 

konkuren#ního boje. 

 
Akvizice slab#ích podnik% – p!i vstupu nového podniku do odv"tví prost!ednictvím akvizice, 

v"t"inou s sebou p!iná"í nové dovednosti a také jisté zku"enosti s uplatn"ním agresivní 

konkuren#ní strategie pro postoupení získaného podniku na vedoucí místo v odv"tví.   

 

V"stupní bariéry z odv"tví – vysoké v#stupní bariéry p!i poklesu poptávky tvo!í nadbyte#né 

kapacity a tím nutí podniky setrvat v odv"tví. To i v p!ípad" krátkodob#ch ztrát. Tato situace 
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pak vyústí k cenov#m válkám. Do v#stupních bariér m%!eme za!adit investice do stroj%, které 

nelze vyu!ít variantn", vysoké fixní náklady na v#stup, pokuty a penále za poru"ení 

smluvních závazk% nebo závislost a propojení podnik%. 

 

Globální zákazníci – jedná se o celosv"tové zákazníky. Mohou jimi b#t t!eba Coca-Cola, 

Philip Morris, r%zné automobilky, v#robci elektroniky a jiní. [5] 

1.1.2 Potenciální noví konkurenti 

Bariéra strategická – sou#asní v#robci v sektoru se sna!í, aby byl jejich trh pro nové 

konkurenty neatraktivní. P!i rozpoutání cenové války mohou vyu!ít svoji volnou kapacitu, 

kterou si udr!ovali pro p!ípad tohoto ohro!ení nov#m konkurentem. Nebo vyu!ijí své nové 

moderní technologie, kterou zachovávali v utajení. 

 
Bariéra strukturální – pro spole#nosti, které nov" vstupují na trh je bariéra dána 

po!adovanou v#robní kapacitou, která je pot!ebná pro dosa!ení p!im"!ené nákladové ceny. 

Dále je ur#ena nedostatkem zku"eností a p!ístupu k distribu#ním kanál%m a investicemi, které 

jsou nezbytn" d%le!ité, aby se dodavatel stal znám#m a získal nové místo na trhu. [7] 

 
Rivalita nov"ch konkurent% – pokud v sektoru stoupá jeho r%st a míra ziskovosti, vzr%stá     

i mo!nost vstupu nov#ch konkurent%. v tomto okam!iku hrají velkou roli strategické              

a strukturální vstupní bariéry. 

 

Dal!í typy vstupních bariér: 

 
a) Úspory z rozsahu a zku#enostní efekt – p!i mnohonásobném opakování v#robního 

procesu dochází k získání zku"eností, které spolu s velk#mi objemy umo!'ují v#znamné 

úspory náklad%. 

Existují odv"tví, ve kter#ch je nutno dosahovat relativn" velk#ch objem% k docílení 

dostate#né efektivnosti. Proto jsou potenciální konkurenti nuceni p!ijmout nákladové 

zv#hodn"ní a tím i men"í v#nosnost. 

 
b) Znalost zna#ky a oddanost zákazník% – mezi dal"í d%le!itou vstupní bariéru pat!í 

preference obchodní zna#ky a loajalita zákazníka. Prolomit tuto p!eká!ku musí potenciální 

konkurenti investováním spoustou #asu a finan#ních prost!edk% do reklamy a prodejních akcí 
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nebo musí nabídnout dopl'kové slu!by a v#hodn"j"í ceny, aby získali zákazníka na svoji 

stranu. 

 
c) Technologie a speciální know-how – jsou jedny z d%le!it#ch vstupních bariér. Jeliko! 

spousta odv"tví je zalo!eno na schopnostech a technologiích pod ochranou patent%, které 

nejsou voln" dostupné. Dal"í velmi podstatnou bariérou m%!e b#t i nedostatek 

kvalifikovan#ch lidsk#ch zdroj%, které by um"li pou!ít ur#itou technologii. 

 
d) Kapitálová náro#nost – v"t"ina potenciálních konkurent% je n"jak#m zp%sobem 

limitována vstupním kapitálem. Proto #ím vy""í jsou celkové investice nutné k proniknutí na 

trh, tím ni!"í bude po#et potenciálních konkurent%. Kapitálov" náro#n"j"í m%!e b#t 

po!izování nov#ch stroj% a v#robních za!ízení, v#stavba budov a závod%, krytí po#áte#ních 

ztrát a náklady na reklamu. 

 

e) P$ístup k distribu#ním kanál%m – pomocí t"chto #lánk%, ji! dodává v#robce své zbo!í 

k zákazníkovi. Prosazení nové konkurence je velmi obtí!né nebo& #lánky jsou zabrány 

stávajícím v#robcem. 

 

f) Absolutní nákladové v"hody – mají podniky, které jsou absolutn" nedostupné pro 

potenciálního konkurenta. k t"mto v#hodám pat!í p!ístup k nejlevn"j"ím a nejv#hodn"j"ím 

materiál%m a surovinám, dokonalej"í technologie, která plyne z minul#ch zku"eností, patenty, 

poloha závodu, tajné procesy, "ikovnost managementu a jiné. 

 

g) Legislativní opat$ení a státní zásahy – stát m%!e omezit vstup do odv"tví r%zn#mi 

zákony, vyhlá"kami, na!ízením, kvótami, embargy, da'ov#m znev#hodn"ním, licencemi          

a vyhla"ováním jin#ch tarifních a netarifních p!eká!ek. N"která odv"tví stát p!ímo 

kontroluje.[5] 

1.1.3 Substituty 

Rivalita substitut% – jde o v#robky, které se mezi sebou doká!í vzájemn" funk#n" nahradit    

a znamenají pro hrozbu pro stávající dodavatele. 
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Konkuren!ní síla vypl"vající z ohro#ení substitu!ními v"robky je definována t"mito faktory: 

 
Diferenciace substitut% – existence substitut% nabízí zákazník%m mo!nost se rozhodnout, 

kter# z nabízen#ch v#robk% budou nakupovat. Zákazníci mohou porovnávat u substitut% 

cenu, kvalitu, design, v#kon, zna#ku a jiné. 

 

Relativní v"#e cen substitut% – pokud existují cenov" konkuren#ní substituty, pak omezují 

ceny, které mohou firmy v odv"tví stanovit. To i bez motivace zákazník% k p!echodu              

k substitut%m. 

V p!ípad", !e se ceny v odv"tví stávají zna#n" limitovan#mi, omezují zisky firem, které se 

dostávají pod tlak a jsou nuceny hledat zna#né nákladové úspory. 

 
Náklady na zm"nu -  pokud se zákazník rozhodne k p!echodu na substitu#ní produkt #asto      

s tímto rozhodnutím b#vají spojeny náklady. Mezi tyto náklady m%!eme zahrnout po!ízení 

dodate#ného vybavení nutného pro zpracování, technická podpora, rekvalifikace 

zam"stnanc%, náklady na testování nov#ch v#robních proces%, finan#ní kompenzace za 

p!ed#asné vypov"zení smlouvy se stávajícím dodavatelem. [5] 

1.1.4 Zákazníci 

Zákazníci ovliv#ují ziskovost t"mito faktory: 

 
Po#et zákazník% – pokud je na trhu mén" zákazník%, kte!í jsou relativn" jednotní mají v"t"í 

vliv v prosazování sv#ch zájm% 

 
Nebezpe#í zp"tné vazby integrace -  #asto dochází k integraci dodavatel% ve v#robních nebo 

obchodních !et"zcích, která je zp%sobena tlakem zákazník%. Tato situace vede k tomu, !e cena 

a ziskovost v#robce polotovaru klesá (typick#m p!íkladem je zem"d"lská v#roba). 

 
Stupe& koncentrace zákazníka – jestli!e je na trhu situace, kdy se na n"m vyskytuje mal# 

po#et zákazník%, kte!í nakupují velké mno!ství v#robk%, pak jejich vyjednávací pozice o v#"i 

ceny a podmínkách dodávky je v"t"í 

 
Stupe& diferenciace produktu – tento stupe' diferenciace je dán po#tem v#robc% na trhu. 

Pokud odb"ratel nemá mo!nost volby v#robce, v p!ípad", !e je jen jeden v#robce na trhu, pak 
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je jeho vyjednávací síla velmi malá. Naopak p!i v"t"ím po#tu konkurent% na trhu se nabízí 

odb"ratel%m mo!nost v#b"ru mezi v#robci. Tím se zvy"uje i vyjednávací pozice odb"ratel%. 

 
Citlivost na kvalitu produktu – jakmile zákazník vylo!en" up!ednost'uje kvalitu produktu 

p!ed jin#mi atributy, pak dodavatel, kter# má náskok v kvalit" v#roby získá nejv"t"í podíl na 

trhu. [10] 

1.1.5 Dodavatelé 

Rivalita zp%sobená dodavateli – obdobná pravidla jako u zákazník% platí i pro dodavatele. 

S v#jimkou toho, !e dodavatelé mají oproti zákazník%m lep"í vyjednávací mo!nosti na 

ur#ování podmínek, kter#mi se odb"ratele musí !ídit. 

 
Dodavatelé mají vysokou vyjednávací pozici za t"chto p$edpoklad%: 

 

! jsou-li poskytované vstupy od dodavatel% natolik v#jime#né, speciální a odli"né, !e 

kupující nem%!e nebo pro n"j není snadné zm"nit stávajícího dodavatele, 

 

! je-li vstup poskytovan# dodavateli pro odb"ratele nepostradateln#, jestli!e vstup 

zásadn" ovliv'uje kvalitu v#stupu, 

 
! je-li n"kolik velk#ch dodavatel% v odv"tví, kte!í nejsou ohro!eni konkurenty a kte!í 

dodávají velké mno!ství vstup% sv#m odb"ratel%m, 

 
! nejsou-li odb"ratelé pro dodavatele d%le!it#mi zákazníky, potom nemají dodavatelé 

d%vod podporovat odv"tví odb"ratel% lep"í kvalitou, inovovan#mi nebo nov#mi 

v#robky nebo cenou. [5] 

1.2 PEST anal"za 

Pro ka!d# podnik je d%le!ité okolí, v n"m! se nachází a kde p%sobí. Charakterem toho okolí 

je ovlivn"n ka!d# podnik. Za podstatné jsou pova!ovány politické a legislativní, ekonomické, 

sociální a kulturní, technické a technologické prvky makrookolí. PEST anal#za d"lí faktory 

makrookolí do #ty! základních skupin. Základní úkol PEST anal#zy je identifika#ní 

a odhadov#. Identifikuje zm"ny v oblasti, které by mohly mít v#znamn# vliv na podnik 
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a odhaduje, jaké zm"ny v oblastech nastat mohou. Konkuren#ní pozice podniku na trhu m%!e 

b#t t"mito zm"nami velmi ovlivn"na, co! nám signalizuje potenciální zm"nu strategie. $asto 

podnik upozor'ují na p!íle!itosti nebo na rizika. Lep"ích v#sledk% bezesporu dosahují 

podniky vnímav"j"í v%#i svému okolí, p!ed jin#m, které jsou mén" vnímav"j"í nebo úpln" 

ignorují své okolí. 

Správn" by se PEST anal#za m"la zam"!it na v"echny trhy, kde podnik p%sobí. P!i tomto 

zkoumání by se m"la PEST anal#za zam"!it na d%le!ité slo!ky trh%, jimi! jsou zákazníci, 

náklady, které na tomto trhu vynakládá, konkurence na trhu a v neposlední !ad" zem" 

samotná. Pro PEST anal#zu lze vyu!ít metody  4C, která se zam"!uje práv" na v#"e 

zmi'ované slo!ky. Na základ" v#sledk% se pak firma rozhoduje na kolika trzích bude 

prodávat nebo, ve které zemi umístí své závody. [11] 

1.2.1 Politické faktory 

V této oblasti má velk# vliv stát. M%!e tedy v#razn" ovliv'ovat rozhodování podniku a to 

díky existenci r%zn#ch zákon%, vyhlá"ek a na!ízení, které upravují podnikání. 

Mohou to b"t tyto faktory: 

 

! legislativa 

! stabilita vlády 

! pracovní právo 

! politická stabilita 

! da'ová politika 

1.2.2 Ekonomické faktory 

Jsou iniciátory úsp""nosti podniku na trhu. Ovliv'ují efektivitu podniku, jestli bude dosa!eno 

zisku nebo ztráty. 

Mohou to b"t tyto faktory: 

 

! Kurz m"ny 

! Inflace 

! Nezam"stnanost 
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! Obchodní bilance 

! Úroková míra 

! Úrove' investic 

! Mno!ství pen"z v ob"hu 

! Struktura spot!eby 

1.2.3 Sociální faktory 

Faktory ovliv'ující nabídku a poptávku po v#robcích a slu!bách. 

Mohou to b"t tyto faktory: 

 

! Rozd"lení p!íjm% 

! $ivotní styl 

! Demografick# v#voj 

1.2.4 Technické faktory 

V této oblasti m%!e b#t konkuren#ní boj mezi podniky ovlivn"n ne#ekan#mi zm"nami. 

Mohou to b"t tyto faktory 

: 

! Realizace nov#ch technologií 

! Rychlost morálního zastarání 

! Nové vynálezy a objevy 

! Obecná technologická úrove' [12] 

1.3 SWOT anal"za 

Jde o komplexní metodu ve"ker#ch relevantních stránek fungování firmy a její nyn"j"í pozice 

dle kvalitativního vyhodnocení. Zahrnuje postupy technik strategické anal#zy a je 

v#znamn#m nástrojem pro anal#zu vnit!ních i vn"j"ích #initel%. Název SWOT anal#zy je 

odvozen z anglick#ch slov: 
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S – strengths – silné  stránky 

W – weaknesses – slabé stránky 

O – opportunities – p!íle!itosti 

T – threats – hrozby [3] 

Obrázek 3: SWOT anal"za 

 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Tabulka 1: SWOT anal"za 

 S – silné stránky W – slabé stránky 

O – p!íle!itosti  Strategie SO Strategie WO 

T – hrozby Strategie ST Strategie WT 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Legenda: 

SO – vyu!ít silné stránky na získání v#hody 

WO – p!ekonat slabiny vyu!itím p!íle!itostí 

SW – vyu!ít silné stránky na #elení hrozbám 

WT – minimalizovat náklady a #elit hrozbám 
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Tyto #ty!i pojmy jsou rozd"leny do dvou pomysln#ch skupin podle situace, ke které se 

v podniku vztahují. Silné a slabé stránky vypovídají o vnit!ní situaci podniku, jaké jsou jeho 

p!ednosti a jaká má slabá místa. P!íle!itosti a hrozby se vá!í na prost!edí vn"j"í. Toto 

prost!edí u! podnik nem%!e ovlivnit. Podnik musí sledovat trh a chovat se velmi pru!n". Musí 

reagovat na zm"ny trhu, jinak mohou nastat velké zm"ny, které se v pozd"j"ích fázích stávají 

i likvida#ními. a to pokud konkurence najde mezeru na trhu nebo díky expanzi bude 

dosahovat mnohem ni!"ích náklad%. 

1.3.1 Silné stránky 

Podle Pearce jde o schopnosti, zdroje a dovednosti zv#hod'ující podnik oproti konkurenci na 

trhu. Jedná se o kvalifikované zam"stnance, schopné mana!ery, vlastnictví patent%, polohu 

podniku, image firmy a jiné. 

Robbins ozna#il za silné stránky v"echny #innosti organizace, které probíhají dle o#ekávání 

nebo jde o jakékoliv jedine#né zdroje v podniku. 

1.3.2 Slabé stránky 

Robbins definuje slabé stránky organizace, jako ve"keré její nezdary. Pearce takto popisuje 

jistá omezení nebo nedostatky ve zku"enostech, schopnostech a finan#ních mo!nostech firmy, 

které brání efektivnímu podnikání.T"mito nedostatky jsou nekvalifikovaní zam"stnanci, 

zastaralá technologie, image zna#ky, p!ekro#ené úv"ry. 

1.3.3 P$íle$itosti 

Robbins vidí p!íle!itosti ve faktorech vn"j"ího prost!edí. Kotler p!íle!itosti ozna#il za ur#itou 

oblast zákaznick#ch pot!eb. Uspokojováním t"chto pot!eb m%!e firma profitovat. Mohou zde 

pat!it nov" uvedené technologie, které firma snadn"ji vyu!ívá, zm"ny v zákonech zvy"ující 

konkurenceschopnost podniku, vstup na nové trhy, mo!nost nového investování, podporování 

obchodních vztah%. 



 

 - 15 -  

1.3.4 Hrozby 

Robbins vidí hrozby ve faktorech vn"j"ího prost!edí. Kotler definuje hrozbu jako v#zvu 

vzniklou na základ" nep!íznivého v#voje ve vn"j"ím prost!edí, která by mohla za ur#it#ch 

podmínek, nap!íklad absence jist#ch marketingov#ch aktivit, vést a! k ohro!ení prodeje a tím 

i zisku. Hrozbami jsou nové technologie, vstup nového konkurenta, zm"ny v legislativ", 

pokles kupní síly zákazník% a jiné. 
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2. Charakteristika firmy 

Firma p%sobí na trhu zdravotních materiál%. Tento trh zdravotních materiál% je velmi "irok# 

pojem zahrnující nejr%zn"j"í zbo!í od p!ístroj% pro vy"et!ování, lé#iv, zdravotních nástroj% a! 

po pom%cky k vy"et!ování apod. Proto se v této diplomové práci zam"!uji p!ímo na trh 

zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu. Na tomto trhu dochází k prodeji a nákupu 

zdravotních nástroj%, které se pou!ívají v akutních p!ípadech ohro!ení !ivota. Jedná se tedy 

o nástroje s vyu!itím p!i operacích, haváriích, selhání !ivotn" d%le!it#ch orgán% a v jin#ch 

p!ípadech nezbytné nutnosti. Nejv"t"ího vyu!ití tyto v#robky v praxi nacházejí na odd"leních 

chirurgická JIP, interní JIP, ARO. Zdravotní nástroje pro intenzivní medicínu vyu!ívají krom" 

nemocnic p!edev"ím záchranné slu!by, soukromé kliniky, hospici, n"kte!í soukromí léka!i 

a jiná zdravotnická za!ízení. 

2.1 Charakteristika firmy 

P$edstavení spole!nosti: 

 

Obchodní jméno:    ASQA, a.s. 

Právní forma:    Akciová spole#nost 

Sídlo:      Praha 10, Za potokem 46, PS$ 106 00 

Rok vzniku:     2004 

Jednatelé:     MUDr. Pavel Válek, Eva Hochmannová 

I&O:     27125971 

DI&:     CZ27125971 
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Spole#nost ASQA, a. s. pat!í mezi st!ední podniky. Toto vymezení je jak z hlediska mal#ch 

a st!edních podnik% podle po#tu zam"stnanc%, tak i z hlediska $eského statistického ú!adu. 

Spole#nost je dr!itelem standardu !ízení jakosti podle $SN EN ISO 9001:2001            

a standardu ochrany bezpe#nosti a zdraví p!i práci, kter# vymezuje norma OHSAS 

18001:1999. 

2.1.1 Historie firmy ASQA, a. s. 

Spole#nost byla zalo!ena 16. února 2004. Jedná se o spole#nost, která p%sobí na trhu 

zdravotních materiál%. ASQA, a.s. je distributorem specializujícím se na zdravotní nástroje 

pro intenzivní medicínu. D%vod vzniku byla tr!ní mezera, kterou dokázali zakladatelé firmy, 

MUDr. Pavel Válek a Eva Hochmannová, vyu!ít ve sv%j prosp"ch. Tito dva zakladatelé jsou    

i jedin#mi akcioná!i se stejn#m po#tem akcií. Spole#nost ASQA, a. s. má základní kapitál ve 

v#"i 2 000 000,- K#, jmenovitá v#"e jedné akcie je 20 000,- K#. z toho plyne, !e jak MUDr. 

Pavel Válek, tak i Eva Maleninská vlastní 50 kus% akcií o celkové jmenovité hodnot" 1 000 

000 K#. Potenciál podnikání vid"li ve vstupu nov#ch v#robc% zdravotních nástroj% na #esk# 

trh. T"ch, kte!í tady nem"li je"t" zastoupení. Nejprve to od 16.2.2004 byly americk# koncern 

Smith Medical International, britská spole#nost Timesco Ltd a  Allmed Medical Inc. z U.S.A. 

Od roku 2006 získala v#hradní zastoupení i od firmy LiDCO Ltd z Velké Británie. Firma 

zpo#átku p%sobila v Praze 10 v Záb"hlicích v pronajat#ch prostorách Záb"hlického záme#ku. 

Postupem #asu se v pr%b"hu "esti let firma rozrostla a získala ur#ité postavení na trhu, proto 

pot!ebovala prostory v"t"í a tak si vybudovala svoji vlastní administrativní budovu a sklad. 

Nové prostory jsou p!ipraveny k nast"hování v Koso!i, co! je obec 2 km od Prahy.  

Spole#nost za#ala sv%j prodej realizovat v oblasti Prahy a st!edních $ech, p!edev"ím              

v nemocnicích a zdravotnick#ch za!ízeních. Od roku 2005 roz"í!ila sv%j prodej na celé $echy 

a v roce 2006 expandovala i na Moravu. Nyní má své odb"ratele po celé $eské republice. 

Nejv#znamn"j"ími odb"rateli z%staly i nadále nemocnice, záchranné slu!by a zdravotnická 

za!ízení. P!íle!itostn#mi klienty jsou i léka!i vykonávající soukromou praxi, v"t"inou 

specialisté (gynekologové, chirurgové, internisti).  
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2.1.2 P$edm"t podnikání a hospoda$ení 

 

P$edm"tem podnikání spole!nosti ASQA, a.s. jsou tyto aktivity: 

 

! velkoobchod 

! nákup, skladování a prodej zdravotnick#ch prost!edk%, které mohou b#t prodávány 

prodejci zdravotnick#ch prost!edk% 

 

V sou#asné dob" firma slaví úsp"ch p!i vít"zství ve v#b"rov#ch !ízeních pro IKEM, 

Vinohradskou nemocnici, Motol a nemocnici na Bulovce jako jedin# dodavatel 

tracheostomick#ch kanyl, venózních jehel a odsávacích cévek.. 

 

Obrázek 4: Zdravotní nástroje 

                                                       
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tracheotomické kanyly, injek#ní jehly, injek#ní st!íka#ky a odsávací cévky tvo!í velkou #ást 

zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu. 

 
Hospoda$ení spole#nosti: 
 
Spole#nost dosahuje ka!d#m rokem lep"ích tr!eb a také zisk%. P!ehled obrat% a zisku za 

období od 2007-2009. v roce 2007 #inil obrat spole#nosti 43 735 000,- K# z toho pak byl zisk 

12 084 000,- K#. o rok pozd"ji v roce 2008 vykazovala firma zisk 15 531 000,-K# p!i obratu 
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58 944 000,- K#. Za rok 2009 se obrat vy"plhal na #ástku 83 522 000,- K# a z toho zisk #inil 

20 937 000,- K#. 

 

Firma ASQA, a. s. má svoje zákazníky ozna!eny na v"znamné a mén" v"znamné. Do kategorie 

v"znamn"ch pat$í pouze nemocnice, jsou to: 

 

! V"eobecná fakultní nemocnice v Praze 

! IKEM ( Institut Klinické a Experimentální Medicíny) 

! Fakultní nemocnice královské vinohrady v Praze 

! Fakultní nemocnice na Bulovce 

! Úst!ední vojenská nemocnice Praha 

! Fakultní nemocnice Motol Praha 

! Fakultní nemocnice Brno 

! Fakultní nemocnice u Sv. Anny 

! Fakultní nemocnice Ostrava 

! Vojenská nemocnice Brno 

! M"stská nemocnice v Ostrav" 

! Fakultní nemocnice Olomouc 

! Vojenská nemocnice Olomouc 

 

Tyto nemocnice jsou pro spole#nost v#znamn#mi klienty, kte!í odebírají velké mno!ství 

zdravotních nástroj% a tvo!í necel#ch 45% celkového obratu firmy. Pro tyto zákazníky má 

ASQA, a. s. speciální ceny a dodací podmínky. Taky v p!ípad" nedostatku zbo!í na sklad" 

jsou tyto intern" naz#vané VIP nemocnice up!ednostn"ny p!ed objednávkou jiného zákazníka. 

v p!ípad" nutnosti je akutn" objednané zbo!í doru#eno do VIP nemocnic b"hem n"kolika 

hodin. Dal"ích víc jak sto nemocnic a p!es dv" st" dal"ích stál#ch zákazník% firma nijak 

nerozli"uje a neup!ednost'uje.   

2.1.3 Organiza#ní struktura 

Vedení spole#nosti zastávají dva jednatelé, MUDr. Pavel Válek a Eva Hochmannová, kte!í 

mají rozd"len podíl ve spole#nosti rovn#m dílem. Ka!d# vlastní 50% akcií spole#nosti 

ASQA, a.s. MUDr. Pavel Válek zastává ve spole#nosti post v#konného !editele a má mimo 



 

 - 20 -  

jiné na starosti zaji"&ování nov#ch zakázek a udr!ování stávajících zákazník%. Eva 

Hochmannová zastává ve spole#nosti funkci marketingové !editelky. Náplní její práce je 

p!edev"ím komunikace se zahrani#ím a monitoring trhu. 

 

 

Hierarchie ve spole!nosti:  

Obrázek 5: Hierarchie spole#nosti 

 
 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.4 Zam"stnanci firmy ASQA, a.s. 

 

Akciová spole#nost ASQA zam"stnává 25 stál#ch zam"stnanc%. Dva vedoucí pracovníky, 

kter#mi jsou V#konn# !editel a Marketingová !editelka spole#nosti. V"t"ina zam"stnanc% jsou 

aktivní prodejci, jejich! ka!dodenní pracovní náplní je komunikace a p!esv"d#ování klient% 
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ke koupi. Velmi d%le!itou t!etí náplní práce je udr!ení stál#ch zákazník% a motivace 

k opakovan#m nákup%m. Ka!d# z prodejc% má na starost ur#itou územní oblast v rámci 

$eské republiky. Prodejce nemá pevnou pracovní dobu, vyjímaje pond"lk%, které jsou 

ú!edními dny. T"chto zam"stnanc% je patnáct. D%le!itou práci odvádí také asistentka na 

sekretariátu, její! povinností je vy!izování objednávek a ve"kerá administrativa. Po#íta#ovou 

podporu zaji"&uje jeden technik, takté! samostatn" pracuje paní ú#etní i da'ová poradkyn". Ve 

skladu zdravotních materiál% pracují dva skladníci, kte!í se starají o p!íjem, v#dej zbo!í 

a balení objednávek. Za #istotu a po!ádek v administrativní budov" a blízkém okolí budovy je 

zodpov"dná paní na úklid. Ka!d# zam"stnanec firmy s v#jimkou skladník% a paní na úklid 

#erpá nadstandardní benefity ve form" osobního automobilu, laptopu, mobilního telefonu 

a ka!d# m"síc dostávají zam"stnanci stravenky. V"ichni zam"stnanci jsou odm"'ováni 

m"sí#ním platem, kter# se pohybuje v pr%m"ru 35 000 K#. Prodejci jsou navíc motivováni 

#tvrtletními prémiemi, které jsou závislé na v#"i zisku. Samoz!ejm" z ka!dého úsp""ného 

prodeje dostane zam"stnanec dal"í provizi.  Oproti t"mto v#hodám je zde nev#hoda a to 

pouhé 4 t#dny dovolené. Ka!d# zam"stnanec je povinen dodr!ovat pravidla a na!ízení firmy 

ASQA, a.s., se kter#mi byl seznámen a zavázal se k jejich dodr!ování. 

Jeliko! na pozici obchodního zástupce je po!adovaná jistá znalost sortimentu              

a odborné vzd"lání, klade se té! d%raz na "kolení a vzd"lávání obchodních zástupc% b"hem 

roku. Zam"stnanci se tedy ú#astní r%zn#ch seminá!%, které jim jejich p!ehled roz"i!ují. 

Nejznám"j"ím je Kongres #eské spole#nosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 

na kterém ASQA, a.s. pat!í mezi hlavní sponzory. Dal"í vzd"lávací akcí jsou 

Kardioanesteziologické v"decké dny nebo $esko-Slovensk# kongres intenzivní medicíny.  

2.1.5 Vize a aktivity  

Firma se od roku 2004, kdy za#ala své p%sobení na #eském trhu, pomalu rozr%stá. Nabírá 

nové zam"stnance na nové pozice, které díky její expanzi vznikají. Jeliko! spole#nost nemá 

zákazníky z !ad b"!né populace, neinvestuje proto ani tolik do své propagace. Zviditel'uje se 

pouze sponzoringem ur#it#ch léka!sk#ch akcí, p!edev"ím pak kongres%. Je jedním z hlavních 

sponzor% Kongresu #eské spole#nosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Firma 

m"la sv%j n"kolikalet# cíl postavit si svoji administrativní budovu a sklady. Toto se 

spole#nosti ASQA, a.s. v roce 2010 poda!ilo zrealizovat a nyní je p!ipravena k p!est"hování. 

Dal"í cíl je expanze na slovensk# a polsk# trh. Zde je nutno up!esnit, !e na slovenském 

a polském trhu by p%sobila jen s ur#it#mi vybran#mi zdravotními nástroji. 
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Jako dal"í hlavní cíl si firma stanovila poko!ení v#"e ro#ního obratu za rok 2010, kterou má 

b#t p!ekro#ení hranice 100 mil. K#. Pokud se tento cíl povede realizovat, vedení slíbilo pro 

v"ech 25 zam"stnanc% zahrani#ní 14 denní dovolenou v Karibiku.  
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3. Metodika práce 

V metodice je popsán zp%sob získávání dat a informací pot!ebn#ch pro anal#zu            

a samotn# postup p!i realizaci anal#zy konkurence na trhu firem se zdravotními nástroji pro 

intenzivní medicínu. Kapitola Metodika práce je rozd"lena do dvou #ástí. První #ást se zab#vá 

p!ípravou a #ást druhá práv" realizací v#zkumu. 

Nejd!íve bylo nezbytné nadefinovat si v#chozí problém a cíl práce. Dále pak byl vyhotoven 

plán, jak#m zp%sobem bude v#zkum provád"n. Tyto kroky musejí b#t uskute#n"ny na samém 

za#átku, je"t" p!ed zahájením samotného v#zkumu. 

Zdraví je nezbytnou nutností pro ka!dého z nás. Je to !ivotní priorita, kterou tém"! v"ichni 

vnímáme se stejnou d%le!itostí. Proto se do zdravotního v#zkumu dostává stále více 

finan#ních prost!edk% a zv"t"uje se "í!e produkt% produkovan#ch zdravotními firmami. Tento 

fakt se dot#ká jak lé#iv, zdravotních p!ístroj%, dopl'k% a tak je tomu i v p!ípad" zdravotních 

materiál% pro intenzivní medicínu. Tyto nástroje jsou nezbytnou sou#ástí primárního boje        

o !ivot. Pou!ívají se p!edev"ím v p!ípadech nejvy""í nutnosti na odd"leních, které v ka!dém 

z nás vzbuzují ur#itou míru respektu. Jde p!edev"ím o ARO, chirurgickou JIP a interní JIP. 

Jeliko! se problematika ve zdravotnictví dot#ká ka!dého z nás, myslím, !e jsem si zvolil téma 

aktuální a zajímavé pro "iroké spektrum lidí. Konkuren#ní prost!edí p%sobní v ka!dé 

podnikatelské sfé!e, je tomu tak i na trhu firem se zdravotními nástroji pro intenzivní 

medicínu.V práci jsou porovnáváni nejv#znamn"j"í konkurenti na trhu. Pat!í sem ASQA, a. s., 

B Braun Medical, s. r. o., Cheirón, a. s. a  ARMIS, s. r. o. 

3.1 Cíl a obsah anal"zy 

Hlavním cílem diplomové práce je zaji"t"ní pot!ebn#ch informací k následnému zji"t"ní 

postavení a vzájemnému porovnání firem na trhu zdravotních materiál% pro intenzivní 

medicínu, kter#mi jsou ASQA, a. s., B Braun Medical, s. r. o., Cheirón, a. s. a  ARMIS, s. r. o. 
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3.1.1 'asov" harmonogram práce 

 

Diplomová práce byla zahájena v listopadu v roce 2009. Nejprve byla zpracována teoretická 

v#chodiska konkuren#ního prost!edí a charakteristika firmy. Koncem února 2010 pak byla 

zahájena dal"í fáze, sb"r dat a jejich zpracování. 

Tabulka 2: 'asov" harmonogram 

Zdroj: Vlastní zpracován 

3.2 Realiza#ní fáze 

V této fázi budou pou!ity informace a materiály získané z primárního v#zkumu i ze zdroj% 

zkouman#ch spole#ností, které poskytly své interní materiály. 

3.2.1 Sb"r dat 

Z hlediska povahy informací, byly pro zpracování této diplomové práce vyu!ity jak primární 

tak sekundární data. 

 

Primární data 
Tato data jsem získal dotazováním se celkem 100 respondent% ve 12 zdravotnick#ch 

za!ízeních. z t"chto 12 za!ízení bylo 9 nemocnic a 3 rychlé záchranné slu!by. Zdravotnická 

za!ízení byla oslovena jak ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, tak i ve St!edo#eském kraji 

a v Praze. 

 Únor 2010 B!ezen 2010 Duben 2010 
Shroma!)ování dat X   

Zpracování dat  X  
Vyhodnocení dat   X 

Anal#za 
a interpretace   X 
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Sekundární data 
Data sekundární pochází p!ímo ze zdroj% jednotliv#ch porovnávan#ch spole#ností, p!edev"ím 

ze spole#nosti ASQA, a. s. Dal"í data z internetov#ch zdroj% $eského statistického ú!adu, 

Státního ú!adu pro kontrolu lé#iv, apod. 

3.2.2 Problémy s realizací v"zkumu  

Vybral jsem si téma z mého pohledu jist" nep!íli" #asté, které mne ale velmi zajímalo  a pro 

které jsem se zpo#átku velmi nadchnul. První zasko#ení se dostavilo hned na za#átku 

získávání sekundárních informací, kdy materiály, které k práci byly nutné, mi nebyly 

poskytnuty dle m#ch p!edstav. Tyto první nezdary byly za!ehnány a p!i"lo seznámení s velmi 

"irok#m spektrem r%zn#ch typ% zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu. s n"kter#mi 

pojmy a nástroji jsem se setkal poprvé. Proto n"jakou dobu trvalo ne! jsem se úpln" 

zorientoval. 
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4. Anal"za sou#asného stavu a vyhodnocení v"sledk% 

4.1 Porterova anal"za p"ti konkuren#ních sil 

D%le!it#m p!edpokladem, aby podnik obstál v daném odv"tví je spole#né p%sobení t"chto p"ti 

sil.  

4.1.1 Konkurenti v odv"tví 

Spole#nost ASQA, a.s. p%sobí na trhu zdravotních materiál%, kter# ov"em dle nabízeného 

sortimentu ASQY, a. s. m%!eme blí!e specifikovat a to p!ímo na trh zdravotních nástroj% pro 

intenzivní medicínu.  Mnozí se mohou domnívat, !e kdy! se nejedná o zcela nejznám"j"í trh, 

m%!e b#t tento trh obchodn" nezajímav# nebo nep!íli" obsazen#. Ov"em opak je pravdou. Na 

tomto trhu p%sobí velká skupina spole#ností nabízejících zbo!í r%zné kvality, ceny i místa 

p%vodu. Proto i zákazníci, kter#mi jsou p!edev"ím nemocnice, záchranné slu!by, soukromí 

léka!i a jiná zdravotní za!ízení mají mo!nost "irokého spektra v#b"ru zdravotních materiál%. 

 

Firmy p%sobící na !eském trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu: 

 

! B Braun Medical, s. r. o. 

! Covidien, a. s. 

! MSD, a. s. 

! Abbott Laboratories, s. r. o. 

! Cheirón, a. s. 

! Edwards Lifesciences, s. r. o. 

! Fresenius Kabi, s. r. o. 

! DINA HITEX, s. r. o. 

! GlaxoSmithKlein, s. r. o. 

! ASQA, a. s. 

! ARMIS, s. r. o. 
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V"echny tyto spole#nosti se na #eském trhu zab#vají prodejem zdravotních nástroj% pro 

intenzivní medicínu. Samoz!ejm" mnohé z nich nabízejí zákazníkovi i produkty jiné. 

v p!ípad" nejznám"j"ích nadnárodních firem jako jsou B Braun, Covidien, Cheirón nebo 

Abbott neunikne, !e tyto firmy distribuují i p!ístroje nebo lé#iva.  

 

Z n"kolika v"robc% a distributor% na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu jsem 

vybral práv" tyto !ty$i spole!nosti: 

! ASQA, a. s., 

! ARMIS, s. r. o., 

! B Braun Medical, s. r. o., 

! Cheirón, a. s. 

a to proto, !e jejich prodejní zam"!ení je specializováno pouze  na nástroje pro intenzivní 

medicínu u 2 z nich, a porovnání práv" t"chto konkurent% je nejzajímav"j"í. v jednom p!ípad" 

a to spole#nosti B Braun, kdy se jedná o nadnárodní spole#nost zab#vající se i jin#m spektrem 

zdravotních v#robk%, jsem ud"lal v#jimku. Spole#nost B Braun je toti! hlavním konkurentem 

na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu, nemohu tedy vliv této spole#nosti 

opomenout. 

 
Potenciál trhu v &eské republice v p$ibli#n"ch !íslech: 

 

! 192 nemocnic 

! 550 zdravotnick#ch za!ízení 

! 3000 soukrom#ch léka!%, kte!í pot!ebují k v#konu dané zbo!í 

 
Tr!ní potenciál se m%!e jevit jako obrovsk#, ov"em nesmíme zapomenout, !e se nejedná 

o prodeje stovek kus% n#br! pouze n"kolika kus% jednomu zákazníkovi. Proto zde dochází ke 

konkuren#ním boj%m. ASQA,a.s. si zakládá na kvalit" poskytovan#ch zdravotních nástroj%, 

tak na odborné kvalifikaci a p!íjemném vystupování sv#ch obchodních zástupc%. Velmi 

d%le!itou roli hraje, jak jist" víme ve zdravotnictví #as. Proto rychlost dodávky zbo!í je taky 

jedním z d%le!it#ch firemních pravidel. Firma se sna!í získat d%v"ru sv#ch potencionálních 
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i p!íle!itostních zákazník% a vybudovat si sí& stál#ch zákazník%. Stávající neustále motivuje 

k upevn"ní stále v"t"í d%v"ry. Potvrzením kvality firmy je certifikát $SN EN ISO 9001:2001 

a EN ISO 14001:2004. 

 

Mezi nejv"t!í konkurenty spole!nosti ASQA, a.s. pat$í: 

! ARMIS, s. r. o. 

! B Braun Medical, s.r.o., 

! Cheirón, a.s. 

 

ARMIS, s.r.o. 
 

Obchodní jméno:    ARMIS, s.r.o. 

Právní forma:    Spole#nost s ru#ením omezen#m 

Sídlo:      Smetanova 364/2, 100 02 Praha 2  

Rok vzniku:     2006 

Základní kapitál:   200 000,- K# 

I&O:     27152971 

DI&:     CZ27152971 

 

Spole#nost ARMIS, s.r.o. byla zalo!ena 10. 8. 2006 dv"ma spole#níky. Základní kapitál ve 

v#"i 200 000,- K# byl splacen p!i zápisu do obchodního rejst!íku. Spole#nost p!i svém vzniku 

zam"stnávala 15 osob. 

Spole#níci získali v#hradní zastoupení na distribuci zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu od zahrani#ních v#robc%. Jeliko! se firma od po#átku rozhodla orientovat na Asii, 

oslovila spole#nosti Well Lead Traiding Co., Ltd se sídlem v Shangai v $ín"              

a Harsoria Healthcare Privat Limited se sídlem v Indii. 

Firma se v#hradn" zab#vá nákupem a prodejem zdravotního materiálu pro intenzivní 

medicínu. Zásobuje nemocnice, zdravotní za!ízení a soukromé léka!e. Díky pou!ití jiného 

typu materiálu a levn"j"í pracovní síly sv#ch dodavatel%, je firma schopna prodávat své 

v#robky za bezkonkuren#ní ceny na #eském trhu. Je dr!itelem standardu ochrany zdraví         

a bezpe#nosti p!i práci dle normy OHSAS18001:1999.  Spole#nost za rok 2008 dosáhla 
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obratu asi 23 252 000,- K#. z toho zisk #inil 5 012 000,- K#, co! je pokles oproti roku 2007 

asi o 30%, kdy obrat p!edstavoval 32 654 000,- K# a zisk 7 834 000,- K#. Firma zam"stnává 

15 lidí s pr%m"rnou m"sí#ní mzdou 32 800,- K#.  

 

Nejv"t"í po#et realizovan#ch objednávek firmy ARMIS, s.r.o. sm"!oval k soukrom#m 

nemocnicím, okresním nemocnicím a soukrom#m klinikám. V"t"inou krajské a státní fakultní 

nemocnice p!íli" neinklinují ke zbo!í z Asie. Dávají p!ednost britsk#m a americk#m 

v#robk%m. 

 

CHEIRÓN, a.s. 
 

Obchodní jméno:    CHEIRÓN, a. s. 

Právní forma:    Akciová spole#nost 

Sídlo:      Ulrychova 2260, 162 00 Praha 6 

Rok vzniku:     1994 

Základní kapitál:   2000 000,- K# 

I&O:     270 94 987 

DI&:     CZ 270 94 987 

 

Spole#nost CHEIRÓN a.s., zalo!ená 15. !íjna 1994, se základním kapitálem 2000 000,- K#. 

T"chto akcií bylo emitováno 200 kus% ve jmenovité hodnot" 10 000,- K# za akcii. v roce 

2006 byl základní kapitál nav#"en na 4000 000,- K# a po#et akcií byl nav#"en na 400 kus%. 

v sou#asnosti firma zaujímá p!ední postavení ve v#voji, v#rob", dovozu a v#vozu zdravotního 

materiálu a je dob!e známa ve více ne! 27 zemích sv"ta.  

V#robní program tvo!í  !ada elektrick#ch odsávacích cévek VICTORIA ocen"n#ch na 

mezinárodních veletrzích, malé elektrické odsávací cévky, nástroje pro anestezii, kompletní 

!ada proudov#ch odsávacích cévek s p!íslu"enstvím, kanyly, venózní jehly, zvlh#ova#e 

vzduchu a !adu jin#ch v#robk%, p!edev"ím pro intenzivní medicínu. 

V roce 2007 firma zaznamenala tr!by ve v#"i 58 678 800,- K#, z toho byl zisk firmy 12 445 

 000,- K#. Oproti roku 2007 zv#"ila své tr!by v roce 2008 tém"! o 40% na 97 837 000,- K# se 

ziskem 18 756 000,- K#. Je zde zam"stnáno 34 pracovník%, kte!í dosahují pr%m"rného 

m"sí#ního platu asi 38 700,- K#. Co se t#ká politiky firmy, je zam"!ena p!edev"ím na zaji"t"ní 
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kvality a vysoké bezpe#nosti dodávan#ch v#robk%. Firma CHEIRÓN a.s. si zakládá 

p!edev"ím na tom, !e ve"keré procesy jsou zde !ízeny dle standard% a pln" ve shodné 

s po!adavky DIR 93/42/EEC a ostatními standardy platn#mi v EU. CHEIRÓN a.s. je 

certifikován dle souboru norem $SN EN ISO 9001 a $SN EN 13485 "v#carskou spole#ností 

SGS. 

 

Ve"keré pot!eby zákazník% se sna!í uspokojovat t#m "pi#kov#ch specialist%                

s dlouholet#mi odborn#mi zku"enostmi. V"ichni #lenové t#mu CHEIRÓN a.s. jsou zapojeni 

do programu systematického vzd"lávání, jeho! sou#ástí jsou také "kolicí stá!e                         

u mezinárodních dodavatel% spole#nosti. Toto neustálé "kolení zam"stnanc% je velmi d%le!ité 

pro udr!ení si pozice trhu nebo pro získání dal"í #ásti trhu. Díky rostoucím znalostem, 

zku"enostem a dovednostem ka!d# zam"stnanec p!ispívá ke zlep"ování a dal"ímu v#voji 

v#robk% CHEIRÓN a.s. 

B Braun Medical, s.r.o. 
 
Obchodní jméno:    B Braun Medical, s. r. o. 

Právní forma:    Spole#nost s ru#ením omezen#m 

Sídlo:      Kancelá!sk# komplex The Park, Praha 4 Chodov 

Rok vzniku:     1993 

Základní kapitál:   8 000 000,- K# 

I&O:     485 86 285 

DI&:     CZ485 86 285 

 
Koncern B Braun má více ne! 170letou tradici, která sahá a! do roku 1839, kdy Julius 

Wilhelm Braun zalo!il lékárnu v n"meckém Melsungenu. Firma se postupem #asu rozr%stala 

a m"nila svoji strukturu i název. Ov"em k p%vodnímu názvu po svém zakladateli se vrátila, 

ov"em z lékárny vznikla továrna na lé#iva, zdravotní p!ístroje i materiál. Nyní má p%vodem 

malá lékárna v n"meckém m"ste#ku podobu sv"tového koncernu, kter# má zastoupení ve 

v"ech sv"tadílech.  

Na #esk# trh vstoupila spole#nost B Braun pod názvem B Braun Medical, s.r.o. v roce 1993. 

Spole#nost s ru#ením omezen#m vznikla 22. února 1993. Dohromady p"t spole#ník% vlo!ilo 

do základního kapitálu firmy r%zn#mi díly celkem 8 000 000,- K#. v roce 2007 byl celkov# 
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obrat firmy B Braun Medical, s. r. o. 1 655 324 000,- z toho 782 721 000,- #inil obrat na trhu 

zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu. Zisk za rok 2007 #inil 107 941 000,- K#. 

 v roce 2008 dosáhla spole#nost B Braun Medical, s.r.o. tém"! obratu 2 miliardy K#. P!esná 

#ástka je 1 980 457 000,- K#. z toho zisk #inil 245 745 000,- K#. Zde zaznamenáváme, !e 

spole#nost B Braun Medical, s. r. o. dosahuje nejv"t"ích tr!eb ale i zisku na daném trhu. 

Pokud up!esníme zisk pouze z daného zkoumaného odv"tví a to zdravotních materiál% pro 

intenzivní medicínu, pak obrat firmy upravíme asi na 550 673 000,- K#. Tím, !e je B Braun 

sv"tov" proslul# koncern, dosahuje velk#ch obrat%, ale má i vysoké provozní náklady. Proto 

zisk z analyzovaného odv"tví #iní 121 572 000,- K#. Pro spole#nost B Braun Medical, s. r. o. 

pracuje 145 zam"stnanc% s celkov#mi náklady na mzdy za rok 2008 141 395 000,- K#. Pouze 

78 zam"stnanc% pracuje na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu, náklady na 

zam"stnance na daném trhu #iní 92 185 000,- K#.  

Jeho mnohaletá historie spolu s kontinuálním v#vojem, v#zkumem a vnímavostí 

k nejnov"j"ím v"deck#m poznatk%m z n"j d"lá nejen jednoho z nejstar"ích, ale sou#asn"             

i nejkompetentn"j"ích evropsk#ch producent%. Hlavní náplní #innosti B. Braun Medical, s.r.o. 

je dovoz a distribuce "irokého sortimentu zdravotnického materiálu, parenterální a enterální 

v#!ivy, infuzních roztok%, dezinfek#ních prost!edk% a léka!sk#ch p!ístroj%. Za dobu svého 

p%sobení na #eském trhu pro"la spole#nost obdobím velmi dynamického v#voje jak po 

stránce obchodní, tak i odbytového komfortu. v souladu s koncernovou filozofií, vyjád!enou 

sloganem „Sharing Expertise“, spole#nost podporuje vzd"lávání léka!%, sester, zdravotník%, 

ale i managementu nemocnic v jejich oborech. Intenzivní je rovn"! spolupráce s léka!sk#mi    

a sestersk#mi odborn#mi spolky.Spole#nost B. Braun Medical s.r.o. se dlouhodob" sna!í 

poskytovat sv#m zákazník%m kvalitní slu!by na vysoké úrovni. Dokladem o zavedení            

a neustálém zlep"ování systému !ízení jakosti je certifikace spole#nosti dle norem EN ISO 

9001:2000 a EN ISO 13485:2003.Filozofie silného rodinného podniku je blízká i nám            

v $eské a Slovenské republice. Vysokou d%le!itost p!ikládáme té! posilování vzájemn#ch 

vztah% a pracovních i mimopracovních vazeb. Jsme p!esv"d#eni, !e vizioná!ské my"lenky      

a kreativní !e"ení mohou vznikat pouze v ovzdu"í d%v"ry, vzájemného pochopení a naprosté 

otev!enosti. B Braun Medical, s.r.o. je bezpochyby nejsiln"j"ím konkurentem na trhu 

zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu. Díky svému brzkému p!íchodu na #esk# trh      

a svojí tradici byl nejpreferovan"j"ím dodavatelem. Ov"em jeho pozice je momentáln" 

ohro!ena p%sobením dal"ích sice men"ích, ale hodn" specializovan#ch firem na daném trhu. 
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Porovnání spole#nosti ASQA, a. s. s konkurencí 
 

Tabulka 3: Porovnání spole#ností 
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Zdroj: internetové stránky firem, obchodní rejst!ík 

Ze srovnávací tabulky lze vy#íst, kdy byly spole#nosti zalo!eny. Spole#nost B Braun Medical, 

s. r. o. a Cheirón, a. s. jsou na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu tém"! 

sedmnáct let. Za tuto dobu si ji! vytvo!ily dobrou obchodní sí& a získaly stálé zákazníky. 

Jejich v#hodou je fakt, !e nevznikaly jako zprost!edkovatelské firmy ale jako dce!iné 

spole#nosti ji! fungujících nadnárodních spole#ností. Ohromnou v#hodou spole#nosti B 

Braun Medical, s. r. o. je její mnohaletá tradice. 

Naproti tomu pozd"ji vzniklé spole#nosti ASQA, a. s. a ARMIS, s. r. o. vstoupily na trh 

mnohem pozd"ji, ov"em dokázaly se velmi rychle aklimatizovat a prosadit na tomto trhu. 

Zakladatelé t"chto spole#ností v"d"li, co si trh !ádá a jaké jsou na n"m mezery. Vyu!ili tedy 

t"chto poznatk% a orientovali se na zbo!í, které by nemocnice a zdravotnické za!ízení 

poptávaly, ale nemohly tento sortiment v $eské republice sehnat. Nejedná o klasick# 

spot!ební trh, kdy na základ" jist#ch u!itn#ch vlastností a preferencí spot!ebitel vybírá pro 

sebe nejvhodn"j"í produkt. Ov"em specifick# trh, na kterém funguje jist# fakt, !e za 

obyvatelstvo, které je potenciálním pacientem, vybírá pro n"j tu nejlep"í alternativu odborn# 

pracovník, tedy léka!. 

Proto neznamená, !e v!dy ka!dou zakázku vyhraje ta nejlevn"j"í firma nebo ta nejkvalitn"j"í. 

Existuje zde mnoho jin#ch faktor%, které ovliv'ují v#b"r nástroje na o"et!ení pacienta. Ka!d# 

z nás je toti! specifick#, nemáme jednotnou stavbu t"la, proto není mo!né nakoupit jeden typ 
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nástroje pro v"echny. 

Dal"ím porovnávacím faktorem jsou dosa!ené certifikáty spole#ností. V"echny firmy jsou 

dr!iteli EN ISO 9001, EN ISO 13485, s v#jimkou ARMIS, s. r. o., která je"t" ISO nevlastní. 

Tato skute#nost je konkuren#ní v#hodou pro ostatní t!i spole#nosti 

 

Základní kapitál se pova!uje za d%le!it# srovnávací faktor. Spole#nost ASQA, a. s. díky své 

právní form" musela zvolit #ástku 2 000 000,- K#. Konkurent ARMIS, s. r. o. základní kapitál 

stanovil na #ástku 200 000,- K#, co! je desetkrát men"í #ástka stanovená právní formou 

spole#nosti. B Braun Medical, s. r. o. má v#"i základního kapitálu dobrovoln" #ty!ikrát v"t"í 

ne! ASQA, a. s.  

P!i porovnání osobních náklad% jednotliv#ch firem skon#ila spole#nost ASQA, a. s. na 

druhém míst" s ro#ním v#dajem 10 080 000,- K#. Jsou dv" mo!nosti pohledu na skute#nost 

pom"rn" nízk#ch mzdov#ch náklad%. Jednou z alternativ je nízká mzdová úrove' 

zam"stnanc%. Druhou alternativou mohou b#t dob!e ohodnocení zam"stnanci, ale v men"ím 

po#tu oproti konkurenci. 

Jedním z nejv#znamn"j"ích srovnávacích faktor% je hospodá!sk# v#sledek jednotliv#ch 

spole#ností. 

V roce 2007 byla ASQA, a. s. se sv#m ziskem 12 084 000,- K# na t!etí pozici. Srovnateln# 

v#sledek hospoda!ení m"la i spole#nost Cheirón, a. s. 12 445 000,- K#. Nejvy""í v#sledek 

hospoda!ení ve v#"i 107 941 000,- K# dosáhl B Braun Medical, s. r. o. a na posledním míst" 

se ziskem 7 834 000,-K# skon#il ARMIS, a. s. v roce 2008 z%stalo po!adí stejné, B Braun 

Medical, s. r. o., Cheirón, a. s., ASQA, a. s. zv#"ily své v#sledky hospoda!ení o 10 – 25%. 

Naopak jedin# ARMIS, s. r. o. zaznamenal pokles zisku na 5 012 000,- K#. Za rok 2009 jsou 

údaje zna#n" omezené, jedin# zisk k dispozici poskytla ASQA, a. s., která dosáhla 

meziro#ního r%stu o tém"! 25% na 20 937 000,- K#. 
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Graf 1: V"sledky hospoda$ení 
(Osa y je v tis. K#) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Základní informace o firmách nabízené na internetov#ch stránkách jsou velmi rozdílné. 

Mnohdy na stránkách nenajdeme d%le!ité informace, jako je historie firmy, katalog se zbo!ím, 

certifikáty nebo v#ro#ní zprávy. Nejkvalitn"j"í internetové stránky s komplexností informací 

pat!í spole#nosti B Braun Medical, s. r. o. 

4.1.2 Potenciální konkurenti v odv"tví 

Spole#nost ASQA, a. s. si za své krátké asi p"tileté p%sobení na trhu vydobyla slu"nou pozici. 

Nabídla trhu zbo!í, které si !ádal a které na území $eské republiky do vzniku spole#nosti 

koupit nemohl. P!esto se musí obávat konkurent% jako ka!dá jiná firma. P!edev"ím v"ak 

konkurent% stávajících. v dne"ní dob" jsou v $eské republice spole#nosti distribuující 

zdravotní nástroje pro intenzivní medicínu od v"ech sv"tov" znám#ch                  

a uznávan#ch zdravotnick#ch koncern%. Pokud by n"kter# z potenciálních konkurent% cht"l 

vstoupit na trh s n"jakou nep!íli" známou a osv"d#enou zna#kou, nap!íklad z Asie, v domn"ní, 

!e nabídne levn"j"í alternativu na úkor ni!"í kvality, nejspí" by nem"l p!íli" jednoduchou 

situaci. Na daném trhu se nacházejí firmy mající v#hradní zastoupení z $íny, Indie a podobn", 

ale toto jsou zdravotní nástroje kvalitativn" odpovídající na"im standard%m, spl'ující ve"keré 
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zdravotní normy a vyhlá"ky. Firmy distribuující tyto zdravotní nástroje nabízejí velmi 

v#hodné ceny tohoto sortimentu. Neznamená to v"ak, !e jsou nekvalitní, pouze se pou!ívají 

p!i nenáro#n#ch a rychl#ch v#konech. Zákazníci v"t"inou preferují zbo!í dra!"í, se kter#m 

mají dlouholetou zku"enost. Najdou se ale i zákazníci, kte!í zohled'ují p!edev"ím sv%j 

rozpo#et a klienti nakupující ty zdravotní nástroje, u kter#ch není rozhodující zna#ka, kvalita 

ale jen u!itná vlastnost materiálu. Tito zákazníci preferují levn"j"í zbo!í z Asie. 

Vstupní bariérou m%!eme nazvat i vysoké vstupní náklady, které souvisejí s po!ízením 

skladov#ch prostor, kancelá!ské budovy, n"kolika osobních automobil% pro obchodní 

zástupce, nákladní automobil a finan#ní prost!edky na nákup zdravotních nástroj%. Jen nákup 

zásob je obrovskou polo!kou, b"!ná nabídka je více ne! 1000 druh% zbo!í. Jedná se o 10 a! 

20 000 000,- K# investice jen do nákupu zdravotních nástroj%. Jist" m%!eme zahrnout mezi 

vstupní bariéru i vy""í stupe' byrokracie. Dlouhé vy!izování r%zn#ch povolení na ú!adech 

nebo nov" vzniklé normy a na!ízení mohou potencionálního konkurenta ze vstupu na dan# trh 

odradit. 

Dal"í vstupní bariérou je ji! trh obsazen# firmami, kter#m pat!í ur#it# tr!ní podíl a trh 

zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu mají #áste#n" mezi sebou rozd"len. Proto pro 

nov" za#ínající firmu by bylo t"!ké se na tomto trhu prosadit.  

Velmi d%le!itou bariérou je spokojenost zákazník% se spole#nostmi, které na daném trhu 

p%sobí. To je také ovlivn"no firemními dovednostmi, um"ním prodat, b#t ochotn#             

i vst!ícn# k zákazníkovi. R%zné spole#enské vazby ji! mezi zákazníky a dodavateli vznikly     

a tyto vazby jsou silnou vstupní bariérou. Za zmínku by stálo, !e pro potenciální novou firmu 

není d%le!itá její poloha, jeliko! obchodní zástupci nav"t"vují své zákazníky a ne naopak. 

 Stejn" dal"ím protikladem je p%sobení hospodá!ské krize. Mnoho firem v r%zn#ch odv"tvích 

na hospodá!skou krizi doplatilo. Zdravotnictví je v"ak obor, ve kterém krize sice p%sobí, ale 

ne na soukromé firmy dodávající zdravotní nástroje a materiál. Ty naopak nepoci&ují !ádnou 

zm"nu k hor"ímu. Uskromnit se v nemoci zatím lidstvo je"t" nedoká!e. 

4.1.3 Substituty 

V oblasti zdravotnictví, konkrétn" na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu je 

rozhodující jejich kvalita a druh materiálu, ze kterého se nástroje vyráb"jí. V"t"ina nástroj% na 

daném trhu je vyráb"na ze silikonu, PVC a nerezy. Druh materiálu ovliv'uje poptávku také na 
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zvyku a zku"enostech personálu zdravotnického za!ízení. Na konkrétním p!íkladu mohu uvést 

situaci, kdy  léka! preferuje silikonovou tracheostomickou kanylu, jeliko! je mnohem 

ohebn"j"í ne! kanyla vyrobená z PVC, lépe p!i zavád"ní kopíruje tracheu a tím si léka! 

kontroluje, !e nepo"kodí pacientovo d#chací ústrojí. Naproti tomu jin# léka! preferuje 

tracheostomickou kanylu z PVC, proto!e je pevn"j"í a lépe proniká do pacientova d#chacího 

ústrojí, konkrétn" tracheji. Stejn" tak p!i v#b"ru laryngoskopu má léka! dv" mo!nosti. Bu) to 

nerezov# s del"í !ivotností nebo laryngoskop vyroben# z PVC s !ivotností krátkou. Existují 

varianty, kdy je zdravotní nástroj vyroben z #ásti ze silikonu a z dal"í #ásti pak z PVC, 

takov#to v#robek má vlastnosti obou zmín"n#ch chemick#ch slou#enin. V"echny tyto 

varianty v"ak spole#nost ASQA, a. s. ve svém více jak dvoutisícím sortimentu zdravotních 

nástroj% nabízí. Spole#nost ASQA, a. s. je v#hradním zástupcem pro $eskou republiku 

p!edních sv"tov#ch v#robc% zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu. Tito v#robci 

sledují trendy na trhu a tomu p!izp%sobují v#robu. Jsou jimi p!edev"ím Smith Medical 

International, Timesco Ltd,  Allmed Medical Inc. a LiDCO Ltd. Momentáln" tedy spole#nost 

ASQU, a. s. neovliv'ují substituty, jeliko! ani !ádné neexistují. Hrozba substitut% by byla 

vyvolána pouze tehdy, pokud by byl vynalezen nov# druh chemické látky nebo slou#eniny, ze 

které by se nástroje pro intenzivní medicínu za#aly vyráb"t. 

Spole#nost ASQA, a. s. má oproti své konkurenci vekou v#hodu v tom, !e jako jedin# 

distributor v $R dodává vaginální pesary. 

4.1.4 Zákazníci 

Firma se orientuje na zákazníka velmi d%kladn". Zakládá si na své firemní mentalit" a receptu 

úsp"chu. Tím je p!átelsk# kontakt s potenciálním i stávajícím zákazníkem. Spole#nost ASQA, 

a. s. má sv%j dokonal# monitorovací systém zalo!en na zp"tné vazb". Pokud dojde k dohod" 

a následné opakované objednávce od zákazníka, firma monitoruje jeho dal"í konání. Pokud 

sní!í mno!ství nebo frekvenci odb"ru p!edem dohodnutého zbo!í, spole#nost reaguje zp"tnou 

vazbou p!ímo ke klientovi. Dotazuje se pro# nastala zm"na v dohod" a co je její p!í#inou. 

Díky vlídné atmosfé!e a vytvo!en#m p!átelsk#m prost!edím #asto zjistí d%vod zm"n a m%!e 

také znovu se zákazníkem jednat. Nej#ast"j"í p!í#inou je finan#n" v#hodn"j"í nabídka 

konkurence. Jeliko! jsou zákazníky p!edev"ím p!ednostové odd"lení nemocnic, léka!i, 

zdravotní sestry, vedoucí pracovníci zdravotnick#ch za!ízení nebo odborní soukromí léka!i 

není nutné vyu!ívat k propagaci zdravotních nástroj% média. Je p!edev"ím nutné s t"mito 

odborníky komunikovat osobn". Proto spole#nost pe#liv" dbá na v#b"r sv#ch zam"stnanc%. Je 
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pro ni nutné, aby byl zam"stnanec profesionál, to znamená, !e musí mít jistou odbornost 

a hlavn" p!edpoklad navázat p!átelskou atmosféru. Zákazníkovi nejen lépe prodávat zbo!í, ale 

díky úzkému kontaktu zjistí zp"tnou vazbou podstatné informace pro dal"í pr%b"h spolupráce. 

Zákazníci n"kdy po!adují p!emr"t"né slevy, na které spole#nost p!istoupit nem%!e. Pokud jde 

o slevu v"t"í ne! únosnou, m%!e b#t tato situace u v#znamn#ch zákazník% kompenzována 

sponzorsk#m darem pro nemocnici nebo jiné zdravotní za!ízení. Jist" z velké míry tento 

monitorovací zp%sob trhu zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu spole#nosti ASQA, 

a. s. pomohl zv#"it zisk za rok 2009 o 25% oproti roku 2008. 

4.1.5 Dodavatelé 

Pro spole#nost ASQA, a. s. dodávají zdravotní nástroje firmy z Velké Británie a U. S. A. 

T"mito dodavateli jsou spole#nosti: 

 Tabulka 4: Dodavatelé spole#nosti ASQA, a. s. 
Dodavatelé Sortiment 

Smith Medical 
International 

Tracheotomické kanyly, endobronchiální kanyly, odsávací 
cévky, sací katétry, hrudní katétry, epidurální katétry, pesary, 
suché lithium, chirurgické sety 

Jelco Ltd Injek!ní st"íka!ky, injek!ní jehly, periferní katétry 
Medex Ltd kontrastní sety, vysokotlaké rozvad#!e, vysokotlaké kohouty 

Allmed Medical Inc 
centrální žilní katétry, tracheostomické kanyly, 
endobronchiální kanyly, vysokotlaké rozvad#!e 

Timesco Ltd Laryngoskopy, laryngální masky 

Portex Inc. 
Tracheotomické kanyly, endobronchiální kanyly, pesary, 
laryngální masky 

Deltec Ltd Implantabilní porty, chirurgické sety, odsávací cévky 

CADD Inc. 
Infuzní systémy, injek!ní jehly, injek!ní st"íka!ky, odsávací 
cévky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spole#nost ASQA, a. s., ji! p!ed zahájením svého podnikání znala v"t"inu sv#ch sou#asn#ch 

dodavatel%. Od tohoto faktu se odvíjel i její vstup na trh zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu. Tito v#robci na #eském trhu do vzniku ASQY, a. s. nep%sobili. Práv" od v"t"iny 

z nich získala ASQA, a. s. v#hradní zastoupení pro #esk# trh p!ed zahájením podnikání.  
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Dodavatele si zvolila pro jejich známost, kvalitu, v#asnost a p!esnost dodávky a také proto, !e 

po jejich v#robcích byla na #eském trhu poptávka, ale chyb"la nabídka. V#hodou dobr#ch 

vztah% mezi spole#ností ASQA, a. s. a jejími dodavateli je vnikající mo!nost smlouvat 

o cenách.  

4.2 PEST anal"za 

Jedná se o anal#zu makroprost!edí podniku. PEST anal#za by m"la rozpoznat ur#ité 

v#znamné faktory pro podnik a ur#it v#voj konkuren#ní pozice podniku. Ke zji"&ování 

faktor% vychází PEST anal#za z hlediska politick#ch, ekonomick#ch, sociálních a kulturních, 

technick#ch a technologick#ch vliv%. 

4.2.1 Politické vlivy 

Spole#nost ASQA, a. s. je podnikatelsk#m subjektem na území $R, musí své podnikání 

p!izp%sobit politick#m a legislativním prost!edním zem". Stát prost!ednictvím norem, 

opat!ení a zákon% chrání zájmy v#robce i spot!ebitele. 

V první !ad" musí ka!dá spole#nost dodr!ovat Listinu základních práv a svobod. Dále pak 

Zákon o ve!ejn#ch zakázkách, Zákon o ú#etnictví, Zákon o daních z p!íjmu, Zákon 

o zam"stnanosti, Obchodní zákoník, Ob#ansk# zákoník, Zákon o ochran" !ivotního prost!edí. 

Legislativa 
 
Jeliko! v"echny porovnávané firmy jsou pouze distributory na #eském trhu zdravotních 

materiál% pro intenzivní medicínu, nejsou pro n" slo!itá legislativní opat!ení. Jedná se pouze 

o ozna#ení zdravotního nástroje zkratkou CE, kterou je v#robce oprávn"n p!ipojit ke ka!dému 

v#robku na základ" posouzení shody se sm"rnicí 93/42 EHS pro zdravotnické prost!edky, 

shody s harmonizovan#mi normami a dal"ími regula#ními p!edpisy #eské i evropské 

legislativy. Certifika#ním orgánem pro oblast systémové i v#robkové certifikace je 

renomovaná spole#nost DET NORSKE VERITAS. 

Distributor p!i nákupu zdravotních nástroj% vybere pouze ty v#robky, které spl'ují po!adavky 

pro ud"lení zna#ky CE. 
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Certifikát má v!dy jinou podobu pro odli"né v#robky, nap!íklad:  CE certifikát CVC 

Tracheostomická kanyla, CE certifikát CVC Laryngeální maska. 

 
Da&ová politika 
 
V roce 2008 pro"el nejv"t"í úpravou Zákon o dani z p!íjmu. Zde da'ová reforma zm"nila 

namísto progresivní sazby dan" v rozmezí 12 – 32% na rovnou da' se sazbou 15% u FO pro 

rok 2009. Tato zm"na na dani FO stále platí.S 15% sazbou rovné dan" do"lo i k roz"í!ení 

základu dan" u FO. Ten nyní zahrnuje sociální a zdravotní poji"t"ní, které za nás odvádí 

zam"stnavatel, a do"lo k zavedení superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je hrubá mzda 

nav#"ená o sociální a zdravotní poji"t"ní hrazené zam"stnavatelem a to zdan"no #ástkou 15%. 

Co! v praxi znamená 23% z celkové hrubé mzdy. Pozm"n"na je i da' z p!íjm% PO. Jde 

o postupné sni!ování da'ové sazby, která v roce 2009 #inila 20 % a od 1. ledna 2010 je 19%. 

Dal"í zm"nou je zru"ení limitu po!izovací ceny osobních automobil%. Doba odepisování byla 

prodlou!ena na p"t let, proto!e stávající odpisová skupina byla zru"ena. Nov" jsou osobní 

automobily za!azeny do druhé odpisové skupiny. Tato reforma je platná pro v"echny osobní 

automobily, ú#innosti nabyla 1. ledna 2008. 

4.2.2 Ekonomické vlivy 

Inflace 
 

Za posledních 10 let se míra inflace pohybovala okolo 2,5%. Existovaly v#jimky rok 2001, 

kdy inflace byla 4,7% a v roce 2003 inflace klesla na 0,1%. v následujících letech ji! byla 

konstantní na 2,5%.  Rok 2008 p!inesl nár%st inflace na 6,3% z d%vod% ropné krize, kdy se 

cena za barel ropy vy"plhala na $143. To m"lo za následek v#razné zdra!ení cen energií 

a spot!ebního zbo!í. Dal"ím d%sledkem r%stu míry inflace v roce 2008 byl fakt, !e $R 

neplnila Machsrichtská kritéria nezbytná pro vstup do m"nové unie. v roce 2009 za#ala míra 

inflace a! na úrove' 0,8% k 1.3. 2010.Spole#nost ASQA, a. s. poci&uje s rostoucí mírou 

inflace vy""í náklady na energie, pohonné hmoty a dal"í zále!itosti, které firma nakupuje ve 

spojení s jejím podnikáním. $ím je inflace ni!"í tím více spole#nost ASAQ, a. s. na dan#ch 

polo!kách u"et!í. Míra inflace v $R není pro firmu znatelná p!i nákupu zdravotních nástroj% 

od sv#ch zahrani#ních dodavatel%.  
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HDP 
 
P!ed rokem 1999 se #eská ekonomika nacházela i v negativních hodnotách HDP. v roce 1999 

nastartovala #eská ekonomika r%st HDP asi o 2-3% meziro#ní nár%st a! do vstupu do EU. Po 

vstupu do Evropské unie rostl HDP meziro#n" a! o 6%. v roce 2007 za#al mírn" klesat a rok 

2008 posti!en# krizí p!inesl v#razn# útlum v r%stu HDP na 3,1%. Rok 2009 zaznamenal 

negativní hodnotu HDP, tedy pokles o 4,1%. HDP rostl z velké #ásti díky automobilovému 

pr%myslu, kter# se za#al velmi dob!e vyvíjet. To samoz!ejm" upev'ovalo ekonomickou pozici 

státu v sou#asné dob" hospodá!ské krize, kdy klesá export a také v#roba v"eho zbo!í a slu!eb 

nelze o#ekávat velk# r%st HDP. Odhady pro rok 2010 se r%zní, Ministerstvo financí $R 

odhaduje r%st HDP na 0,5%. 

 

Kurz m"ny 
 

Pro spole#nost ASQA, a. s. je kurz m"ny velmi d%le!it#. Nakupuje od sv#ch zahrani#ních 

dodavatel% pouze v cizí m"n" a to v americk#ch Dolarech a evropsk#ch Eurech. P!i svém 

vzniku spole#nost nakupovala zdravotní materiál pro intenzivní medicínu od sv#ch britsk#ch 

dodavatel% p!i kurzu 47, 50 K# za 1 Libru. Nyní nakupuje p!i kurzu 28, 80 K# za Libru. 

Obdobn" tomu bylo i s USD, kter# m"l hodnotu 26, 30 K# p!i zahájení podnikatelské #innosti 

spole#nosti. Nyní firma obchoduje se sv#mi americk#mi partnery p!i kurzu 18, 50 K# za 1 

USD. Jistou #ást na meziro#ním r%stu zisku v letech 2005-2009 má i p!ízniv" se vyvíjející 

m"nov# kurz. 

 

Nezam"stnanost a v"voj mezd 
 
Míra nezam"stnanosti je faktor, kter# není pro spole#nost ASQA, a. s. p!íli" d%le!it#. 

Spole#nost nep%sobí na spot!ebním trhu. Zam"stnanost pro ni m%!e b#t d%le!it#m faktorem 

jen tehdy, pokud zohlední fakt, !e ka!d# zam"stnan# odvádí ze své mzdy sociální a zdravotní 

poji"t"ní, se kter#m hospoda!í stát. Ten pak p!erozd"luje finance i pro V"eobecnou zdravotní 

poji"&ovnu, která z velké #ásti hradí nákupy zákazník% spole#nosti ASQA, a. s. 
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Tabulka 5: Nezam"stnanost 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Míra nezam!stnanosti 
(v %) 

7,1 7,9 5,3 4,4 9,2 9,7 

 Zdroj: www.csu.cz 

Pokud ud"láme pr%!ez posledními deseti lety, tak zjistíme, !e od roku 2000 do"lo tém"! ke 

ztrojnásobení základní mzdy. Tedy v roce 2000 byla na úrovni 3 250,- K#. v roce 2010 

z%stává op"t na #ástce 8000,- K#, tak jak je tomu ji! od 1. 1. 2007. 

Pr%m"rná hrubá mzda se v prosinci roku 2009 pohybovala kolem #ástky 23 350,- K#. Ve 

spole#nosti ASQA, a. s. se pr%m"rná hrubá mzda pohybovala v roce 2009 na #ástce 35 000,- 

K#. 

4.2.3 Sociální a kulturní vlivy 

Spole#nost ASQA, a. s. má stejn" jako jiné zdravotnické firmy jednu obrovskou v#hodu. 

Poptávka po jejím zbo!í bude v!dy. Jeliko! nemocní a zran"ní budou neustále. Nane"t"stí 

s v"t"í migrací, v"t"ím po#tem dopravních prost!edk%, roz"í!en#m cestovním boomem 

a spoustou jin#ch faktor% p!ib#vají i ran"ní. Stejn" tomu je i s prodlu!ujícím se v"kem, tedy 

#ím star"í #lov"k tím více léka!ské pé#e pot!ebuje. Toto jsou v"e d%le!ité aspekty, které 

zaru#ují firm" jist# odbyt, ov"em za p!edpokladu, !e obstojí v konkuren#ním prost!edí na 

daném trhu. 

Po#et obyvatel $R k 1. 1. 2009 byl 10 506 813. Oproti roku 2008 se zv#"il po#et obyvatel 

o 39 297 z p%vodních 10 467 542 lidí. Pr%m"rn# v"k mu!% v $R je 38, 5 roku, pr%m"rn# v"k 

!en je o 3,5 roku více, tedy 42 let. Mu!i se v pr%m"ru v $R do!ijí 74 let a !eny 80 rok%. To 

jsou opravdu p"kná statistická data. Medicína jde mílov#mi kroky kup!edu a kvalitní 

zam"stnanci #eského zdravotnictví odvádí "pi#kovou práci p!i pé#i o své pacienty. Tento fakt 

se odrá!í v dlouhov"kosti a tím i stále stárnoucí populaci. V"echny tyto údaje spole#nost 

ASQA, a. s. zná a uv"domuje si, !e #ím star"í pacient tím,  více zdravotní pé#e pot!ebuje.  

Obyvatelé $eské republiky uva!ují tak jako i jiní lidé z jin#ch vysp"l#ch stát%. Ve v"t"in" 

p!ípad% ob#an% $R platí, !e své zdraví stav"jí na první místo. Proto kdy! si ho mají chránit, 

jsou ochotni za to i zaplatit. Co! m%!eme brát jako dal"í pozitivum pro spole#nost ASQA, a. 

s. 
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4.2.4 Technologické vlivy 

Velmi d%le!it#m faktorem jsou stálé investice do technologií, jeliko! je technologické 

prost!edí rychle rozvíjejícím se prost!edím. Pokud chce firma na trhu obstát p!ed konkurencí, 

musí zákazníkovi nabídnout stále lep"í mo!nosti ne! konkurence. Nutnost #ást zisku 

investovat do v#voje a inovací je bezesporu na míst". Spole#nost ASQA, a. s. je mladou 

dynamickou spole#ností, která sleduje moderní trendy a p!izp%sobuje jim svoji 

technologickou vybavenost, kterou má na vysoké úrovni.Firma je p!ipravena na nast"hování 

se do nov" zbudovan#ch prostor. Jedná se o modern" a technologicky velmi zdatn" 

vybavenou kancelá!skou budovu a p!ilehl# sklad zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu.  Dále vlastní n"kolik slu!ebních osobních automobil% a jedno nákladní auto, 

mnoho jin#ch v"cí nutn#ch pro podnikatelskou #innost. 

Trh zdravotních materiál% je velmi dynamick# a tak je tomu i v p!ípad" v#voje zdravotních 

nástroj%. Neustále vznikají nové a lep"í nástroje nebo jejich dal"í inovace. Pokud se 

pohybujeme na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu, za zmínku stojí nov" 

nabízen# koniopunk#ní set.  Tento koniopunk#ní set se pou!ívá k zaji"t"ní d#chacích cest, 

pokud selhala intubace nebo není mo!ná pro devastující poran"ní obli#eje.  

Obrázek 6: Koniopunk#ní set 

 
Zdroj: www.smith-medical.com 
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Pou$ití setu v praxi: 
 

Pacientovi le!ícímu v pozici na zádech se zaklon"nou hlavou, p!es membránu cricothyroideu 

napunktujeme pr%du"nici a zavedeme d#chací kanylu. Bod do n"! musíme zavést d#chací 

kanylu le!í mezi "títnou chrupavkou a prstencovou chrupavkou. Koniotomie slou!í pouze 

k p!ekonání akutní situace, v !ádném p!ípad" ne k dlouhodobému d#chání #i ventilaci. 

Koniotomii je t!eba co nejd!íve po zvládnutí akutního stavu du"ení p!evést na tracheotomii. 

 
Obrázek 7: !títná a prstencová chrupavka 

               
Zdroj: Interní materiály spole#nosti ASQA, a. s. 

4.3 SWOT anal"za 

Anal#za nám popisuje vnit!ní i vn"j"í faktory, které p%sobní na podnik. Tyto faktory jsou 

se!azeny dle svého p%sobení na podnik do tabulky. Ka!d# uveden# faktor je ohodnocen 

#íslem od 1 do 5. 

  

1 = minimum (nejmén" podstatné faktory)  

5 = maximum (nevíce podstatné faktory) 
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Silné stránky 4,35 Slabé stránky 3,2

5 let p$sobení na trhu 3 logistika 3

dobré jméno firmy 5 marketing 3

reference 5 organiza!ní struktura 3

odborný tým 5 nepravidelnost odb#ru 4

produktové portfolio 5 webové stránky 3

distribu!ní cesty 5

kvalita 5

cena 4

mobilita 5

p"íslušenství 4

dopl%ky 2

servis 4

poskytování služeb 4

zázemí pro 
spolupracovníky 5

P"íležitosti 4 Hrozby 3,75
rostoucí po!et 
zákazník$     5 strategie stávající 

konkurence 4

ochota lidí investovat 
do zdraví 3 expanze konkurence 3

nové distribu!ní cesty 3 nové metody      3

výstavy 4 ztráta personálu 5

e-shop 4

dostupnost informací 
(&SÚ) 4

získání stálých 
zákazník$            5

získání nových 
certifikát$            4

rozší"ení servisu 4
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4.4 Anal"za konkurence na trhu firem se zdravotním materiálem 

Pro anal#zu konkrétn" konkurence na trhu firem se zdravotními nástroji a pro zji"t"ní pozice 

spole#nosti ASQA, a. s. na trhu jsem provedl marketingov# v#zkum zalo!en# na hodnocení 

faktor% formou dotazníku. v dal"í #ásti této kapitoly budou vyhodnoceny stanovené hypotézy. 

4.4.1 Vyhodnocení hypotéz 

  

Hypotéza !. 1: Pro více ne# polovinu dotázan"ch není v"znamná cena zdravotních nástroj%. 

 

Tuto první hypotézu jsem si zvolil na základ" úsudku, !e ve zdravotnictví nehraje velkou roli 

cena pou!itého zdravotního nástroje, ale !e prioritou je záchrana lidského !ivota. k potvrzení 

nebo vyvrácení hypotézy slou!í otázka #íslo 6. v této otázce m"li respondenti ohodnotit p"t 

faktor% pro rozhodnutí k nákupu zdravotního materiálu. 

  
Tabulka 6: V"znamnost faktor% 

 
 Kvalita Cena  Zna#ka P!edchozí 

zku"enost 
Osobní 
kontakty 

Nejv#znamn"j"í 63% 3% 0% 77% 8% 
V#znamn# 35% 9% 43% 23% 34% 
Mén" 
v#znamn# 

2% 65% 45% 0% 55% 

Nejmén" 
v#znamn# 

0% 23% 12% 0% 3% 

 
Zdroj: Vlastní zpracování - v#zkum 
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Graf 2: V"znamnost faktor% 

 
Zdroj: Vlastní zpracování - v#zkum 

Ve v#"e uvedeném grafu jsou uvedeny pouze procentuáln" faktory mén" v#znamné a nejmén" 

v#znamné. z grafu je patrné, !e respondenti hodnotili následovn". Ve 45% odpov"d"li 

dotázaní, !e je pro n" zna#ka mén" v#znamná a pro 12% dotázan#ch je nejmén" v#znamná. 

Osobní kontakty respondenti ohodnotili jako mén" v#znamné v 55% a nejmén" v#znamné ve 

3%. Za nejmén" v#znamn# faktor je pova!ována cena zdravotního nástroje. Ta byla 

ohodnocena jako nejmén" v#znamn# faktor ve 12% a mén" v#znamn# v 65% odpov"dí. 

Tím se i potvrzuje první hypotéza. z tohoto vyhodnocení vypl#vá, !e pro v"t"inu 

dotázan#ch není cena v#znamn#m faktorem. Respondenti zohled'ují tedy jiné faktory p!i 

nákupu zdravotních nástroj%. T"mito faktory jsou p!edev"ím kvalita a p!edchozí zku"enost. 

Pokud ASQA, a. s. bude i nadále dodávat kvalitní zbo!í m%!e si dovolit ceny ponechat na 

stejné v#"i nebo i #áste#n" cenu zv#"it.  

 

Hypotéza !. 2: Mén" dotázan"ch je nespokojeno se schopnostmi a komunikací firmy ASQA, 

                        a. s. 

 

Jeliko! diplomová práce zkoumá anal#zu konkurence a postavení firmy na trhu firem se 

zdravotními nástroji, proto jsem zvolil druhou hypotézu v tomto zn"ní. Hypotézu má potvrdit 



 

 - 47 -  

#i vyvrátit otázka #íslo 5, ve které respondenti hodnotili #ty!i konkuren#ní spole#nosti 

distribuující zdravotní nástroje pro intenzivní medicínu na #eském trhu. 

Tabulka 7: Schopnosti a komunikace firem 

 B Braun 
Medical, s. r. o. 

ASQA, a. s. Cheirón, a. s. ARMIS, s. r. o. 

Nejschopn"j"í 52% 48% 23% 16% 
Schopn# 34% 33% 52% 47% 
Mén" schopn# 11% 14% 21% 28% 
Nejmén" 
schopn# 

3% 5% 4% 9% 

Zdroj: Vlastní zpracování - v#zkum 

 
 

Graf 3: Schopnosti a komunikace firem 

 
Zdroj: Vlastní zpracování - v#zkum 

V grafu jsou znázorn"ny v"echny faktory. Sou#et mén" schopného a nejmén" schopného 

procentuálního vyjád!ení odpov"dí nám p!edstavuje konkrétn" u spole#nosti ASQA, a. s. 

19%. Oproti ostatním spole#nostem, které m"ly procentuální sou#ty mén" schopného 

a nejmén" schopného faktoru 14%, 25% a 37% byla spole#nost ASQA, a. s. ohodnocena 

respondenty z hlediska schopností na druhé p!í#ce. v p!ípad" 19% respondent%, kte!í 

odpov"d"li, !e spole#nost ASQA, a. s. je mén" schopná #i nejmén" schopná, do#lo 
k potvrzení hypotézy #íslo 2. z toho vypl#vá, !e jen malá #ást zákazník% hodnotí schopnosti 

spole#nosti ASQA, a. s. negativn" oproti 81% zákazník%, kte!í schopnosti spole#nosti hodnotí 
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pozitivn".Tento v#sledek je druh#m nejlep"ím mezi porovnávan#mi firmami hned po 

spole#nosti B Braun Medical, s. r. o.  

 

Hypotéza !. 3: Více ne# polovina dotázan"ch hodnotí spole!nost ASQU, a. s. jako znalou 

                        prost$edí zdravotních nástroj%. 

 

D%le!it#m faktorem p!i analyzování konkurence a tr!ní pozice je nepochybn" porovnání 

odbornosti a kvalifikovanosti firem. Poslední hypotézu má za úkol bu) to potvrdit, nebo 

vyvrátit otázka #íslo 7, ve které dotazovaní hodnotili odporné znalosti prost!edí, ve kterém 

firma podniká. 

 
 Tabulka 8: Hodnocení znalosti prost$edí firmami 

 B Braun 
Medical, s. r. o. 

ASQA, a. s. Cheirón, a. s. ARMIS, s. r. o. 

Nejv"t"í znalost 63% 54% 49% 3% 
Velká znalost 37% 43% 39% 55% 
Malá znalost 0% 3% 12% 42% 
Nejmen"í 
znalost 

0% 0% 0% 0% 

Zdroj: Vlastní zpracování - v#zkum 

 
Graf 4: Hodnocení znalosti prost$edí firmami 

 
Zdroj: Vlastní zpracování - v#zkum 
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V grafu jsou znázorn"ny pouze faktory nejv"t"í znalost a velká znalost. Tyto faktory jsou 

d%le!ité pro potvrzení #i vyvrácení poslední hypotézy. Spole#nost ASQA, a. s. se 

s procentuálním sou#tem obou faktor% 97% umístila na druhém míst" mezi porovnávan#mi 

firmami. P!edstihla ji pouze spole#nost B Braun Medical, s. r. o., kterou respondenti 

ohodnotili jako znalou prost!edí zdravotních nástroj% na 100%. Respondenti ohodnotili 

spole#nost faktorem nejv"t"í znalost v 54% a faktorem velká znalost ve 43%. Tímto 
ohodnocení se potvrzuje i poslední hypotéza, kdy spole#nost ASQU, a. s. hodnotí 97% 

dotázan#ch jako znalou prost!edí zdravotních nástroj%. 

 Velmi zajímav#m srovnáním je porovnání firem na základ" otázek #íslo 2 a 3 z dotazníku. 

Tyto otázky jsou sm"!ovány na hodnocení kvality a ceny zdravotního nástroje pro intenzivní 

medicínu. Po vyhodnocení ka!dé z otázek byly v#sledky naneseny na osy a vytvo!ena pozi#ní 

mapa porovnávající kvalitu a cenu. 

 
Obrázek 8: Pozi#ní mapa 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle legendy vidíme, kter# bod pat!í dané firm". Spole#nost ASQA, a. s. se nachází na 

sou!adnici 2,7 na ose x, co! p!edstavuje vy""í úrove' ceny a na sou!adnici a 3,1 na ose y, co! 

p!edstavuje vy""í úrove' kvality zdravotních nástroj% distribuovan#ch spole#ností ASQA,     

a. s. 
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5. Návrhy a doporu#ení 

Na základ" proveden#ch anal#z, Porterovy anal#zy p"ti konkuren#ních sil a PEST anal#zy 

jsem dosp"l k návrh%m, které jsou v této kapitole popsány. Ve"keré návrhy a doporu#ení mají 

vést k upevn"ní pozice spole#nosti ASQA, a. s. na trhu a k jejímu dal"ímu v#voji a získání 

vy""ího podílu na trhu zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu. 

5.1 Podn"ty z Porterovy anal"zy p"ti konkuren#ních sil a PEST 
anal"zy 

Spole#nost ASQA, a. s. je pom"rn" mladou spole#ností s dynamick#m a dob!e sm#"lejícím 

vedením. Nyní je firma jedin#m distributorem vaginálních pesar% pro $eskou republiku. 

Rozm#"lí ov"em nad variantou zru"ení distribuce t"chto pesar% pro mal# zájem zákazník%. 

Navrhuji spole#nosti ASQA, a. s., aby toto rozhodnutí pe#liv" zvá!ila a rad"ji distribuci 

vaginálních pesar% nadále ponechala. Tr!by z tohoto sortimentu netvo!í ani p%l procenta 

celkového ro#ního obratu firmy. Ov"em pokud n"kdo objednává pesary, #asto objednává 

i dal"í zbo!í, které u! je pro spole#nost v#znamné. Je tedy d%le!ité zákazníka nalákat práv" na 

tento druh zbo!í. Zákazník pak p!i objednávce pesar%, objedná #asto i jiné zbo!í, které by tak 

mohl objednat u konkuren#ních firem. 

Dal"ím z m#ch návrh% je díky mo!nostem, které trh zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu nabízí, pr%zkum trhu na nov# v#robek. Proto!e, pokud se jisté zdravotní nástroje, 

které se díky nov#m legislativním na!ízením nebo jejich technické zastaralosti, p!estaly 

vyráb"t, distributor #asto m%!e tento fakt zvrátit. Pokud se nahromadí více objednávek 

stejného typu zbo!í, je schopen po!ádat o vyrobení daného zbo!í sv#m zahrani#ním 

dodavatelem. Tedy pokud nastane situace, !e více zdravotnick#ch za!ízení v ur#itém kvantu 

po!adují typ zdravotního nástroje, kter# se ji! p!estal vyráb"t. Proto pokud se sou#asn#m 

nebo i potencionálním zákazník%m zdá, !e by na n"kterém ze sou#asn#ch zdravotních 

nástroj% pro intenzivní medicínu mohli n"co zm"nit, tak aby byla funk#nost lep"í, mohou se 

vyjád!it. Navrhuji tedy primární v#zkum pro zlep"ení sou#asn#ch zdravotních nástroj% nebo 

pro nápad na nov# v#robek p!ímo dle názor% odborník%, kte!í s t"mito nástroji pracují. 

Takov#to v#zkum, pokud by nabyl zji"t"ní, !e je poptávka po jisté inovaci zdravotního 

nástroje nebo novém zdravotním nástroji, by mohl p!inést spole#nosti ASQA, a. s. nové 

zákazníky, v"t"í obrat a jistou konkuren#ní v#hodu. 
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V charakteristice podniku jsou zmín"ny ur#ité nemocnice, které spole#nost klasifikuje do 

t!ídy naz#vané VIP nemocnice. Tyto nemocnice mají ji! nastaveny v#hody oproti ostatním 

zákazník%m. Nap!íklad v rychlosti dodávky zbo!í nebo v up!ednostn"ní jejich objednávky. 

s tímto nadstandardním p!ístupem jsou zmín"né nemocnice velmi spokojeny. Firma 

nezapo#ítává jakékoliv v#daje na po"tovné a balné, v"e hradí sama. Doporu#uji firm", aby 

strategii u VIP nemocnic nem"nila, ale aby podobnou strategii zavedla i v p!ípad" nemocnic 

a zdravotních za!ízení, které do kategorie VIP nepat!í. Navrhuji, aby firma seznámila ve"keré 

své zákazníky se zavedením nové slu!by nazvané Expres dodávka. Tato slu!ba by zaru#ovala 

jakémukoliv zákazníkovi, kter# si objedná zbo!í dodání do 24 hodin. Zákazník by v"ak musel 

splnit podmínku, která by znamenala minimální nastavenou finan#ní v#"i objednávky. Pokud 

by splnil tento finan#ní limit, obdr!el by objednané zbo!í do 24 hodin zdarma jako je tomu 

doposud. v p!ípad", !e bude nutn" pot!ebovat pouze objednávku, její! hodnota bude ni!"í ne! 

limit stanoven# pro expresní dodávku zdarma, bude muset svoji objednávku uhradit 

i s náklady na dopravu. Mnohdy by zákazník uvítal jakoukoli ze dvou nabízen#ch mo!ností 

expres dodávky. Spole#nosti ASQA, a. s. doporu#uji, aby návrh zvá!ila a kontaktovala firmy 

zab#vajícími se expresním doru#ením a uspo!ádala v#b"rové !ízení na doru#ovací firmu. 

Následn" realizovala slu!bu Expresní dodávka a tím p!edcházela odlivu poptávky ke 

konkurenci. 

5.2 Podn"ty ze SWOT anal"zy 

Ve slab#ch stránkách ve SWOT anal#ze spole#nosti ASQA, a. s. nalezneme webové stránky. 

Firma od svého zalo!ení v roce 2004 neupravovala své internetové stránka, které u! tehdy 

nebyly provedeny dle po!adovan#ch kritérií pro dne"ní dobu. Konkrétn" na mo!nost nákupu 

nabízen#ch zdravotních nástroj% p!es internet. Na t"chto stránkách krom" kontakt% a velmi 

úzkého sortimentu zbo!í nenalezneme tém"! nic. Zákazník v dne"ní dob" o#ekává velkou 

informovanost o spole#nosti a jejím zbo!í práv" na internetu. Doporu#uji spole#nosti ASQA, 

a. s., aby co nejrychleji doplnila na své internetové stránky ve"keré katalogy s nabízen#m 

zbo!ím, informace o t"chto zdravotních materiálech, informace o dodavatelích a podrobné 

p!edstavení spole#nosti a také p!edm"t podnikání. Dále pak navrhuji dopln"ní internetov#ch 

stránek o internetov# obchod, kde by bylo mo!né u#init objednávku po!adovan#ch 

zdravotních materiál%. Tento internetov# obchod nejen, !e p!iláká nové zákazníky, kte!í 

up!ednost'ují rychlej"í vy!ízení objednávek práv" p!es internet, ale také zajistí v"t"í 
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spokojenost u stávajících zákazník%. Velmi d%le!it#m faktem je, !e zavedení internetového 

obchodu na webov#ch stránkách spole#nosti by p!isp"lo k zefektivn"ní práce administrativní 

pracovnice, která má za úkol mimo jiné vy!izování ve"ker#ch objednávek, jak telefonick#ch, 

emailov#ch tak i faxov#ch. Práce pro administrativní pracovnici je ji! tolik, !e firma uva!uje 

o p!ijmutí dal"ího administrativního pracovníka #i pracovnice. v p!ípad" zavedení 

internetového obchodu by spole#nost sní!ila náklady na p!íjmech dal"ího p!íchozího 

zam"stnance a je"t" zefektivnila práci sou#asné administrativní pracovnici. 

 
Spole#nost ASQA, a. s. má dob!e propracovan# monitoring. Zakládá si taky na dobr#ch 

a p!átelsk#ch vztazích se sv#mi zákazníky. Na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu se toti! v"t"inou jedná o zákazníky, kte!í opakované nakupují. Proto je velmi 

d%le!ité vybudovat si dobré vztahy, které firma neustále posiluje a tím si zaji"&uje nep!etr!it# 

odbyt. Spole#nost se sna!í, aby byly zákazníkovi po!adavky uspokojeny, do"lo ke 

spokojenosti a k v"rnosti zákazníka. Tím dochází k opakovanému nákupu. Tento nákup 

spole#nost bedliv" sleduje, jakmile dojde k p!eru"ení, okam!it" monitoruje situaci. V"t"inou 

se tak stane, pokud zákazník dostane lep"í nabídku nebo pokud není z jakéhokoliv d%vodu 

spokojen. Firma okam!it" reaguje a motivuje zákazníka k návratu. T"mto situacím se velmi 

dob!e p!edchází, pokud jsou ji! díky obchodním zástupc%m spole#nosti vybudovány dobré 

vztahy se zákazníky. Doporu#uji spole#nosti ASQA, a. s. v této strategii setrvat a #ast"ji se 

sna!it vyhov"t zákazníkovi. Navrhuji netrvat v!dy striktn" na ur#it#ch hranicích ceny, ale pro 

získání nového zákazníka nastavit cenu i s podstatn" ni!"í mar!í a tím ho oslovit. Pak se firma 

dostává do situace, !e se zákazníkem m%!e navázat dle své strategie p!átelsk# vztah a pozd"ji 

jednat o dal"ích podmínkách a nové cen". 

 

S tímto doporu#ením úzce souvisí dal"í návrh pro spole#nost. N"kdy velmi tvrdá rozhodnutí 

vedení spole#nosti zp%sobují odchod kvalitního odborného personálu. Tato velká fluktuace 

zam"stnanc% vede k poru"ení p!edchozí strategie získání a udr!ení zákazníka. Spole#nost 

ASQA, a. s. velmi pe#liv" dbá na to, aby v jejich !adách p%sobili odborníci, kte!í se dob!e 

orientují v prost!edí zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu a zdravotnictví obecn". 

Tyto zam"stnance dále "kolí a zvy"uje jejich hodnotu na pracovním trhu. Dle strategie získání 

a udr!ení zákazníka mnozí velmi úsp""n" se zákazníky komunikují do chvíle, kdy musejí 

spole#nost opustit díky unáhlenému mnohdy neopodstatn"nému rozhodnutí vedení. Toto má 

samoz!ejm" za následek p!esun kvalitního zam"stnance ke konkuren#ní spole#nosti, která jej 

ráda uvítá. Jeliko! s takov#m zam"stnancem je vysoká pravd"podobnost, !e p!ijdou do 
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spole#nosti i noví stálí zákazníci, se kter#mi ji! má tento zam"stnanec vybudovan# jist# 

profesionální vztah. Proto apeluji na vedení spole#nosti, aby d%sledn"ji prom#"lela svoje 

unáhlená rozhodnutí, která #asto velmi zbyte#n" vedou z odsunu poptávky ke konkuren#ním 

firmám.  

5.3 Podn"ty z v"zkumu dotazníkem 

 
Na základ" vyhodnocení dotazníku m%!eme tvrdit, !e má spole#nost  ASQA, a. s. 

konkuren#ní v#hodu. Potvrzením první hypotézy zji"&ujeme, !e pro více ne! polovinu 

dotázan#ch není v#znamná cena zdravotních nástroj%. a to p!ímo pro drtivou v"t"inu, 88% 

respondent%. Zárove' jsme se z dotazníku dozv"d"li, !e pro 98% dotázan#ch je velmi 

v#znamná kvalita zdravotních nástroj%. v porovnání ceny a kvality se spole#nost ASQA, a. s. 

umístila na druhém nejvy""ím stupni za spole#ností B Braun Medical, s. r. o. Toto umíst"ní si 

zaslou!ila díky vysoké kvalit" nabízen#ch zdravotních nástroj% tak i díky vy""í cen", která 

ov"em kvalit" odpovídá. Jeliko! velmi slu"n" spl'uje kritéria nej#ast"j"í poptávky na trhu, má 

velkou konkuren#ní v#hodu oproti dal"ím spole#nostem. Doporu#uji spole#nosti ASQA, a. s. 

vytvo!it strategii ni!"ích cen a vyu!ít tak konkuren#ní v#hody a díky sv#m strategiím získání 

a udr!ení zákazníka a schopnosti prosadit se na trhu, má velkou "anci udr!et si svoji pozici 

nebo získat vy""í tr!ní podíl. 

 
Druhá hypotéza, mén" dotazovan#ch je nespokojeno se schopnostmi a komunikací 

spole#nosti ASQA, a. s., byla také na základ" dotazníku potvrzena. Respondent%, kte!í jsou 

nespokojeni se schopnostmi spole#nosti, je 19%. Spokojen#ch dotázan#ch se spole#ností 

ASQA, a. s. je 81%. Nespokojenost m%!e b#t zp%sobena negativní p!edchozí zku"eností nebo 

n"kter#m z v#"e uveden#ch doporu#ovan#ch návrh%. Navrhuji pro zji"t"ní nespokojenosti 

zákazník% vyu!ít dotazníku spokojenosti pro v"echny své sou#asné odb"ratele. Dotazník 

sestavit spí"e na otev!en#ch otázkách a nechat tyto zákazníky napsat své p!edstavy 

a p!ipomínky ke zlep"ení spole#nosti ASQA, a. s. Pokud by spole#nost mohla zákazníkovi 

vyjít s jeho prosbami vst!íc, do"lo by k minimalizaci nespokojenosti a k mo!nosti vy""í 

prosperity spole#nosti ASQA, a. s. 

Spole#nost odebírá od firmy Medex Ltd vysokotlaké rozvad"#e. Tyto rozvad"#e Medex Ltd, 

vyrábí zastaralej"ího typu. Zákazníci spole#nosti ASQA, a. s. nemají o tyto vysokotlaké 

rozvad"#e zájem. Doporu#uji spole#nosti ASQA, a. s. p!estat objednávat tento sortiment od 
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firmy Medex Ltd. s dal"ími objednávkami navrhuji spole#nosti ASQA, a. s. se obrátit na 

v#robce inovovan"j"ích a na trhu !ádan#ch vysokotlak#ch rozvad"#% spole#nost Allmed 

Medical Inc. 

 

Spole#nost ASQA, a. s. dosáhla 6,5% tr!ního podílu na trhu zdravotních nástroj% pro 

intenzivní medicínu za rok 2008. Tento tr!ní podíl chce do konce roku 2010 zv#"it asi na 9%. 

Za cíl si toti! firma stanovila poko!ení hranice 100 mil. K# na tr!bách za rok 2010. 

Graf 5: Tr$ní podíly 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Navrhuji spole#nosti ASQA, a. s., aby pe#liv" zvá!ila v"echny v#"e zmín"né návrhy 

a doporu#ení. Pokud se firma zachová podle navr!en#ch zm"n, jist" to nejen upevní její 

postavení na trhu. D%sledností, zm"nami a úpravami ve spole#nosti a v jejím postavení v%#i 

zákazník%m, zam"stnanc%m a konkurenci s velkou pravd"podobností povede k r%stu obratu 

a tím i k r%stu tr!ního podílu na trhu zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu.  
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Záv"r 

Cílem diplomové práce bylo porovnání #ty! spole#ností zab#vajícími se distribucí zdravotních 

nástroj% pro intenzivní medicínu v $eské republice. 

Anal#zu konkurence na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu jsem provád"l jak 

na základ" sekundárních, tak i primárních dat. Tato anal#za je !ádoucí pro spole#nost ASQA, 

a. s., která m" po!ádala o zpracování t"chto dat a následné vyhotovení v#sledk%. Zji"&ování 

velikosti tr!ního podílu a celkové pozice firem na trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu se odehrávalo mezi #ty!mi zvolen#mi firmami. Tyto spole#nosti jsem si vybral, 

jeliko! jejich obraty tvo!í asi 80% celkového obratu trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu a jsou tedy mezi sebou i nejv"t"ími konkurenty na tomto trhu v $eské republice. 

Jedná se o spole#nost ASQA, a. s., B Braun Medical, s. r. o., Cheirón, a. s. a ARMIS, s. r. o. 

Po shromá!d"ní ve"ker#ch pot!ebn#ch sekundárních dat jsem provedl Porterovu anal#zu p"ti 

konkuren#ních sil, PEST anal#zu a SWOT anal#zu. Porovnával jsem obraty zkouman#ch 

firem za poslední t!i zú#tovací období a zji"&oval jsem tr!ní podíly jednotliv#ch spole#ností 

na daném trhu. Na základ" primárního v#zkumu jsem za pomocí dotazníku, zam"!eného na 

hodnocení faktor%, zji"&oval, která z distribuujících firem obstojí na jaké pozici.  

P!esto, !e firma ASQA, a. s. nemá p!íli" dlouhou historii a není ani p!íli" velká, její známost 

na trhu zdravotních materiál% pro intenzivní medicínu je pom"rn" vysoká. Spole#nost se na 

základ" primárního i sekundárního v#zkumu ukázala jako velmi schopnou a prosperující 

spole#ností, která má doká!e vyu!ít sv#ch konkuren#ních v#hod a dobr#ch nápad%. Pokud 

p!edejde jist#m skute#nostem a bude dbát návrh%, doporu#ení a navr!en#ch strategií, její tr!ní 

podíl s velkou pravd"podobností i nadále poroste a s ním i známost firmy na trhu zdravotních 

nástroj% pro intenzivní medicínu.   

Díky této diplomové práci jsem mohl poznat konkuren#ní prost!edí ve zdravotnictví, p!ímo na 

trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní medicínu, které je stejn#m konkuren#ním prost!edím 

jako na jakémkoliv jiném trhu. Dostal jsem se do kontaktu s mnoha vedoucími léka!i r%zn#ch 

zdravotních institut%, kter#ch jsem se pro diplomovou práci dotazoval. Obohatil jsem se 

o mnoho cenn#ch informací i zákulisních fakt% z trhu zdravotních nástroj% pro intenzivní 

medicínu. 
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Pom!cka pro orální intubaci, typ Macintosh, 4 l!íce se 

sv"tlovody, napájení bateriemi nebo akumulátory

Tracheotomická kanyla bez man"ety, PVC

• Pou!ívá se pro intubaci p#i tracheostomii

• Fixa$ní úchyty s páskou

• Zavad"$ - stylet

• Standardní konektor 15 mm

Katétr mu"sk# bez balónku

• Atraumatick%, zav#en% distální konec

• Dva bo$ní otvory

• Konektor pro vakuovou kontrolu

• Barevné zna$ení konektor&

• Délka: 36 cm



Chirurgické !ití; v!hradn" dodáváno jako sou#ást chirurgick!ch 

sad

Dvoucestn" kohout

• Soustava kohout$ oto#n!ch o 360°

• %ipky ozna#ující pr$chodnost

• Barevné rozli&ení

• Kombinace „Luer Lock“ Female/Male, Female/Female

Laryngeální maska

• Z PVC nebo silikonu

• Jedno pou'ití

• P(i anestezii

Souprava pro monitorování centrálního #ilního tlaku

• Plastová trubice manometru kalibrovaná v cm H2O

• Oto#n! indikátor nulové hladiny - „0“

• Vzduchov! filtr na konci trubice

• Trojcestn! kohout s prodlu'ovací hadi#kou 110 cm

• Y injek#ní port

• Konektory „Luer Lock“

• Plastová úchytka m"(ící trubice



Odsávací cévky

• Atraumatické ukon!ení, aby 

nedocházelo k tracheálnímu nebo 

bronchiálnímu poran"ní

• Centrální otvor, dva bo!ní otvory

• Hladk# povrch pro snadné zavedení

 

Bezpe!nostní intravenozní jehla

• Vodící li$ty chrání o$et%ujícího po dobu zavedení nebo vyjmutí jehly 

p%ed poran"ním o kontaminovanou látku

• Nov# typ punk!ní jehly z nerezové oceli pro jemnou a nebolestivou 

venepunkci

• Injek!ní port s jednocestn#m silikonov#m ventilem k zabrán"ní 

zp"tného toku krve

Centrální "ilní katétr

• Vysokopr&tokov# dvoucestn# katétr

• Flexibilní zavad"!

• Dilatátor

• Tenkost"nná punk!ní jehla

• Dvoudílná fixa!ní k%idélka

• Skalpel



Dobr! den, 

 jsem studentem V"B – TU Ostrava. #ádám Vás o vypln$ní dotazníku z oboru 
intenzivní medicíny, kter! je zcela anonymní a slou%í jen pro ú&ely diplomové práce.

D$kuji.

1) V sou&asné dob$ jsou na trhu zdravotních nástroj' pro intenzivní medicínu hlavními 
konkurenty ASQA, a. s., B Braun Medical, s. r. o., ARMIS, s. r. o., Cheirón, a. s. 
Od jaké firmy nej&ast$ji objednáváte zdravotní nástroje?

ASQA, a. s.  �
B Braun Medical, s. r. o. �
ARMIS, s. r. o.  �
Cheirón, a. s.  �
Jiné    �

2) Ohodno(te firmy bodovou stupnicí od 1 do 4 z pohledu kvality jejího zbo%í. 
(nejkvalitn$j)í = 4, nejmén$ kvalitní = 1)

 
ASQA, a. s.  �
B Braun Medical, s. r. o. �
ARMIS, s. r. o.  �
Cheirón, a. s.  �

3) Ohodno(te firmy bodovou stupnicí od 1 do 4 z pohledu ceny jejího zbo%í.
(nejdra%)í = 4, nejlevn$j)í = 1) 

ASQA, a. s.  �
B Braun Medical, s. r. o. �
ARMIS, s. r. o.  �
Cheirón, a. s.  �

4) Ozna&te dodavatele stupnicí od 1 do 4 podle spolehlivosti dodávky(kompletnost, 
v&asnost), (4=nejspolehliv$j)í, 1=nejmén$ spolehliv!)

ASQA, a. s.  �
B Braun Medical, s. r. o. �
ARMIS, s. r. o.  �
Cheirón, a. s  �



5) Ozna&te dodavatele stupnicí od 1 do 4 z pohledu komunikace a schopnosti zaji)t$ní va)ich 
po%adavk'.
(4=nejschopn$j)í, 1=nejmén$ schopn!)

ASQA, a. s.  �
B Braun Medical, s. r. o. �
ARMIS, s. r. o.  �
Cheirón, a. s  �

6) Ozna&te jednotlivá kritéria p*i v!b$ru zdravotního nástroje podle jejich v!znamnosti. 
Pou%ijte hodnocení od 1 do 4. 
(4=nejv!znamn$j)í, 1=nejmén$ v!znamné)

Kvalita   �
Cena   �
Zna&ka   �
P*edchozí zku)enost �
Osobní kontakty   �

7) Ohodno(te firmy bodovou stupnicí od 1 do 4 z pohledu znalosti daného prost*edí.
(nejv$t)í znalost = 4, nejmen)í znalost = 1) 

 
ASQA, a. s.  �
B Braun Medical, s. r. o. �
ARMIS, s. r. o.  �
Cheirón, a. s  �

8) Jakou formou zdravotního za*ízení jste?

Soukromou   �
Státní   �


