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Abstrakt

Diplomová práce  Analýza  využití  competitive  intelligence  v podnicích v ČR se 
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základě  rozeslaného  dotazníku  mezi  větší  a  střední  firmy  v ČR.  Práce  přináší  i 

základní  přehled metod,  které  jsou užívány mezi  specialisty  dle studie  provedené 

organizací „ A Competitive intelligence foundation“ v roce 2006. Následuje stručný 

popis těchto metod. 

V přílohách  jsou  obsaženy  ukázky  výstupů  z informačních  zdrojů 
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Předmluva

Téma využití metod competitive intelligence v podnicích v ČR jsem si vybral 

po dohodě s vedoucím diplomové práce prof. Ing. Josefem Baslem, CSc., především 

proto, že jsem chtěl zúročit zkušenosti nabyté ve společnosti Creditinfo Czech 

Republic. Cílem této práce není detailně ozřejmit tuto problematiku, ale přinést 

základní informace o oboru competitive intelligence a přehled dostupných metod a 

produktů, které nabízejí komerční i nekomerční poskytovatelé v ČR. Cílem  zároveň 

bylo přinést přehled o používaných metodách v podnicích v ČR. Východiskem pro 

zpracování byla hypotéza, že se metody competitive intelligence v ČR stále ještě 

dostatečně nevyužívají. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí: „Teoretické aspekty competitive  

intelligence, Zdroje informací, Nejčastěji používané metody CI a Vlastní analýza CI 

v ČR“. Zvláštní význam má kapitola „Vlastní analýza CI v ČR, jejíž součástí bylo i 

rozeslání dotázníků do velkých a středních firem v ČR. Z došlých odpovědí bylo 

možné sestavit přehled metod používaných v ČR a zjistit, že se částečně liší od 

preferencí metod používaných ve světě. V přílohách jsou záznamy a výstupy 

z popisovaných produktů. Hlavními informačními zdroji byly odborné články a 

knihy. Velmi cenným zdrojem byly informace nalezené v materiálech dostupných 

prostřednictvím mezinárodní společnosti SCIP a zdroje dostupné přes www stránky 

této organizace. 

V ČR je stále ještě obtíž s používáním terminologie v této oblasti, protože 

český ekvivalent „konkurenční zpravodajství“ evokuje napojení na stát a státní 

služby. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl užívat termín „competitive intelligence“ a 

akronym „CI“. Veškeré citace jsou zpracovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2. 

Použitým citačním stylem je metoda citací podle prvního údaje záznamu a data 

vydání („Harwardský systém“). 

Rád bych zde poděkoval vedoucímu diplomové práce prof. Ing. Josefu 

Baslovi, CSc., za cenné rady a připomínky, dále všem respondentům dotazníku, kteří 

nalezli čas a byli ochotni odpovědět na otázky v šetření potřebném pro zpracování 

této práce a v neposlední řadě i společnostem poskytujícím produkty z oblasti CI, 

které mi ochotně zaslaly údaje o své historii a produktech, ukázky svých produktů 
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nebo i poskytly přístup k celým databázím.
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Úvod

Metody  Competitive  intelligence  vycházejí  z metod  a  postupů,  které  jsou 

využívány již velmi dlouhou dobu. Vychází se z veřejně dostupných informací, které 

mohou  společnosti  poskytnout  konkurenční  výhodu  a  napomoci  tak  k vyšším 

ziskům. 

Domnívám se, že v ČR bohužel tyto metody nejsou ještě dostatečně známy a 

zatím nenalezly dostatečně široké uplatnění mezi firmami. Zvláště v současné době 

by mohlo být pro firmy velmi přínosné seznámit se s těmito metodami a postupy a 

zjistit,  jak  jim  mohou  pomoci  při  získávání  informací  o  konkurenci,  výběru 

zákazníků nebo při vývoji nových výrobků. Toto vše je prostřednictvím metod CI 

možné. 

V současné  době  je  již  možné  vybrat  z více  poskytovatelů  důležitých 

informací  produkty  a  služby  přizpůsobené  přímo  potřebám  společnosti  a  jejím 

informačním potřebám. Je jasné, že v této oblasti je velký důraz kladen na včasnost a 

přesnost poskytovaných informací a důležitá je také přidaná hodnota, kterou ke svým 

databázím mnohé firmy již delší dobu přidávají v podobě různých indexů, ratingů, 

skóringů nebo sledování vazeb a podobně. 

Z provedeného  šetření  také  vyplývá,  že  povědomí  o  metodách  CI  je 

především  mezi  firmami  s vyšším  obratem  a  středním  počtem  zaměstnanců. 

Používání metod preferovaných podniky v ČR se ale mírně liší od pořadí, ve kterém 

jsou metody využívány ve světě.
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Teoretické aspekty Competitive intelligence

Česká terminologie  se  v  podstatě  nijak neliší  od celosvětově  používaného 

názvosloví.  Vzhledem k  tomu,  že  pojem „intelligence“  nebo  ekvivalentní  pojem 

„zpravodajství“  evokuje  souvislost  se  zpravodajskými  službami  státu,  používá  se 

většinou akronym „CI“. [ŠMEJKAL, 2006] 

Akronym CI označuje především:

•  vyhledávání  a shromažďování  informací  o konkurenci,  kdy tyto  informace  jsou 

různých typologií a dohromady skládají mozaiku obrazu o konkurenci,

•  procesy  analýzy  a  syntézy  dat  a  informací,  které  se  mohou  transformovat  do 

strategické znalosti, mající za následek konkurenční výhodu,

•  rovněž  informace  z  okolí  sledovaných  subjektů:  trh,  stát,  právo  a  legislativa, 

politické a demografické souvislosti (např. pro investiční průniky na neznámé nebo 

vzdálené trhy). [PAPÍK, 2001]

Definování  CI není  jednoznačné a  je rozmanité.  Záleží  na pojetí  přístupu, 

proto  lze  nalézt  více  definicí  nebo  vymezení.  V  podstatě  ale  jde  o  zjišťování, 

sledování  a vyhodnocování  konkurenčního prostředí  s  cílem odhalit  slabé a  silné 

stránky  konkurence  a  rozpoznat  její  strategické  záměry.  Cílem  je  předstihnout 

konkurenci,  nenechat  se  překvapit,  mít  ve  správnou  dobu  relevantní  informace. 

Firmy potřebují  mít  srovnání  s  jinými  (proto je  někdy CI spojováno s metodami 

benchmarkingu) a mít  přehled o chování a cílech konkurence, aby se předcházelo 

např. nepříjemným překvapením, případně je tu snaha vzdálit se dopředu konkurenci 

v podobě vyšších zisků, získaní nových trhů apod. Jde o významnou oblast, v níž se 

role nových médií a technologií velmi rychle projevila (včetně Internetu). CI je ve 

své nejdokonalejší podobě týmovou prací, na které se nemusí podílet jen expert ve 

vlastní sféře obchodu a marketingu, ale i lidé z výzkumu nebo informační specialisté. 

[PAPÍK, 2001]
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1.1 Úvod do problematiky

Jedná se o postupy a techniky, které lze vysledovat již celá staletí. V současné 

době je však celosvětově možné sledovat silný rozvoj tohoto oboru. Zvláště nyní, 

v době ekonomické recese,  je velmi důležité  nepřerušit  investice v oblasti  CI,  ale 

naopak se snažit  získat výhodu díky metodám, které se běžně používají. Považuji 

však za opodstatněné podívat se i do historie,  abychom zjistili,  že již naši předci 

věděli,  že  mít  znalosti  a  možnost  předvídat  kroky  druhých  je  důležité.  Tyto 

zkušenosti  se  projevovaly  zvláště  u  slavných  vojevůdců,  kteří  se  snažili  získat 

výhodu nad svými  protivníky.  Díky znalostem mohlo dojít  k mnoha překvapivým 

historickým událostem. 

1.1.1 Vznik a vývoj Competitive intelligence

Historie CI není přesně známa a zmapována. Pokud se podíváme na činnosti, 

které lze tímto pojmem nyní označit, můžeme říci, že počátky CI můžeme nalézt již 

ve staré Číně, Japonsku nebo Římské říši. Pokud se zaměříme na novodobou historii, 

přinesl první pohled na její dějiny Prescot v roce 1995. Vývoj CI rozdělil do 3 fází: 

První fází je období 60. a 70. let minulého století. V tomto období dochází 

především k činnostem spojeným se shromažďováním dat. Činnosti byly ale pouze 

částečně spojeny s rozhodováním a tvorbou analýz. Další fázi tvoří 80. léta minulého 

století,  kdy se odvětvové analýzy a analýzy konkurence stávají stále populárnější. 

Třetí fáze začala v 90. letech a je typická zejména využíváním CI pro strategické a 

taktické  rozhodování  a  směrování  společností.  Tato  fáze  zahrnuje  mimo  jiné  i 

kvalitativní  a  kvantitativní  analýzy.  Rozvoj  v tomto  období  pochopitelně  souvisí 

s rozvojem technologií a množstvím dostupných informací.  [JUHARI,  2006, s. 61-

62]

1.1.1.1 CI a armáda 

Mnoho metod využívaných nyní pro CI má původ jinde než v ekonomice a 

marketingu.  Jedním z velmi  významných  zdrojů  byla  a  je  i  armáda  a  špionážní 

služby.  Pokud  vezmeme  základní  fáze  CI  (identifikace  potřeb,  získávání, 

organizování,  uchování,  zpřístupnění  a  analyzování  informací,  dále  pak  tvorba  a 

šíření zpráv a reportů), patří mezi základní postupy vojenské špionáže. 
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1.1.1.2 Historické dopady a příklady CI

Již 500 let před naším letopočtem ve staré Číně zdůrazňoval generál Sun Tzu 

důležitost získání informací o chování nepřátelských vojsk. V této době se jednalo o 

získávání informací převážně prostřednictvím špehů v táboře protivníka. Následuje 

práce Kong Minga – „Articles of Qualities of a General a Strategies of War“, která je 

aplikovatelná  na  vojsko  i  administrativu  a  popisuje  přínosy  a  užití  informací  o 

nepříteli  –  „pokud  víte,  jaký  bude  další  krok  nepřítele,  můžete  mu  snáze 

čelit“[ [JUHARI,  2006]. Dalším zajímavým příkladem je vyslání stovek lodí, které 

měly prozkoumat svět a získat v něm vliv.  V souvislosti  s rozvojem ekonomiky a 

poznání  v  Číně  byl  v roce  1956  založen  Vědecko-technický  informační  systém 

(STIS). Cílem tohoto systému je podporovat vědecký a technologický vývoj, vedení 

projektů a dlouhodobé plánování. Tento systém je spravován Institutem vědeckých a 

technických informací Číny. Na STIS navázal Ekonomický informační systém EIS, 

který  byl  založen  v roce  1986  pro  poskytování  hlavně  makroekonomických 

informací  a po zvýšení  poptávky po CI se orientuje hlavně na tuto problematiku. 

V posledních letech má vliv i příchod západních organizací,  které přinášejí vlastní 

informační  systémy,  pomáhají  rozvoji  a  růstu specialistů  v Číně a  také přicházejí 

firmy působící v oblasti CI. [JUHARI, 2006, s. 66 - 68 ]

Dalším  příkladem  síly  konkurenční  výhody  může  být  Římský  vojevůdce 

Scipio,  který  poslal  své  vyslance  k nepříteli  s úkolem zjistit  informace  o  vojsku, 

kterému musí čelit.  Díky získaným informacím se mu povedlo zmást protivníka a 

čelit  více  než  desetinásobné  přesile.  Jeho  modus  operandi  byl  „Studuj  svého 

nepřítele,  dokud si  nebudeš  jistý  jeho zvyky.   V jeho zvycích  můžeš  nalézt  jeho 

slabiny.“ [JUHARI, 2006, s. 68]

Japonsko  během  celého  devatenáctého  století  vysílalo  své  lidi  získávat 

informace z celého světa. Dostatek informací, jejich získávání, analýza a sdílení stojí 

za ekonomickým úspěchem posledních padesáti  let.  V roce 1958 došlo k založení 

japonské externí obchodní organizace (JETRO), jejímž posláním bylo získávání a 

sdělování  informací  důležitých  pro  export  a  import,  varovat  před  hrozbami  a 

upozorňovat  na  příležitosti  v mezinárodním  obchodě.  Kromě  výše  jmenovaných 

činností  se věnuje i konkurenčnímu zpravodajství,  poskytuje konzultace a provádí 

další  vzdělávání  jako  CI  agentura  určená  pro  podporu  strategického  plánování  a 

rozhodování.  Díky  spolupráci  s mnoha  společnostmi  z různých  odvětví  může 
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poskytovat  mnoho  užitečných  informací.  I  díky  této  organizaci  Japonsko  začalo 

kopírovat mnoho postupů a výrobků ze západních zemí. [JUHARI, 2006, s. 70 - 71]

Další příklad pochází již ze země, u které bychom to očekávali, i když se stále 

ještě nejedná o CI v pravém smyslu. Velká Británie již v roce 1615 vyslala svého 

zástupce do Japonska s cílem zjištění výroby čaje, který byl v tomto období velmi 

ceněnou komoditou. Po cca 10 letech pronikl tento zástupce do tajemství výroby čaje 

a toto tajemství získal i s několika rostlinami,  které se mu po nemnoha pokusech 

podařilo  zaslat  do  Anglie.  Ta  pro  pěstování  využila  svou  kolonii,  ve  které  byly 

příznivější podmínky pro růst a výrobu čaje. V 80. letech 18. století se indický čaj 

masivně  dovážel  do  Anglie,  kde  začal  vytlačovat  původní  čínský čaj  a  postupně 

získal  převahu i  v ostatních  zemích Evropy.  Příčinou tohoto úspěchu byla  hlavně 

mnohem lépe provedená fertilizace než u čínského čaje. [JUHARI, 2006, s. 71-72]

Jako poslední je určitě  nutné uvést  i  příklad ze Severní Ameriky,  kde byl 

v roce  1879  proveden  první  marketingový  výzkum.  Na  tuto  práci  navázali  v 50. 

letech minulého století další práce, v kterých se již častěji hovořilo o CI a vlivu CI na 

rozhodování. Poté již přichází boom CI a potvrzení, že dobré informace mají přímý 

pozitivní  vliv  na  mnoho  činností  v běžném řízení  společností.  V roce  1986  byla 

založena  mezinárodní  organizace  SCIP  (The  Society  of  Competitive  Intelligence 

Professionals), jejímž úkolem je podporovat rozvoj a využívání CI ve firmách. SCIP 

je neziskovou organizací, která nabízí především vzdělávání a propojení odborníků 

z CI  prostřednictvím  konferencí,  které  pořádá.  Rychlý  rozvoj  tohoto  oboru  lze 

pozorovat  i  na nárůstu členské základny v této organizaci.  V roce 1989 měla 600 

členů, v roce 1999 to bylo 6.500 členů. V roce 2002 navštívilo webové stránky této 

organizace průměrně 9.626 uživatelů za týden. [JUHARI, 2006, s. 72 ]

1.1.2 Competition  (konkurence),  Intelligence  a  Competition 

Intelligence

Competition

Konkurenční chování je každodenní součástí našeho běžného života. Každý 

jedinec chce uspět v konkurenčním prostředí, zvláště je to patrné u povolání, která 

jsou  založena  na  konkurenčním  chování  a  porovnávání.  Jako  typické  příklady 

bychom mohli uvést sport nebo například i politiku. Každý sportovec se snaží být 

15



lepší, než ostatní, stejně jako se každý politik snaží získat více hlasů mezi voliči než 

ostatní partaje a stejné je to se společnostmi, které se snaží získat více zákazníků, 

lepší  technologii  nebo kvalitnější  produkty než konkurence.  Pro firmy v současné 

době  není  mnoho  možností  jak  se  legálně  vyhnout  konkurenci,  museli  by  mít 

monopolní podíl na trhu, což již není zcela běžné.

Intelligence

Pod pojmem „intelligence“  zde  rozumíme  především „business   a  market 

intelligence“.  Tyto  činnosti  jsou  velmi  blízce  propojeny  s marketingovým 

výzkumem. Cílem marketingových činností je přinášet informace o společnostech na 

trhu. Odtud je již velmi blízko k pojmu Competitive intelligence. Hlavním rozdílem 

mezi  Competitive intelligence a Business Intelligence je směr zaměření.  Business 

intelligence se zaměřuje hlavně dovnitř společnosti, zatímco Competitive intelligence 

se  zaměřuje  na  vnější  prostředí,  a  to  konkrétně  na  konkurenci  společnosti. 

Zpravodajství  o  konkurenci  se  uplatňuje  především  v následujících  oblastech: 

odlišnost,  napodobování  a  očekávání  (předvídání).   Občas  dochází  ke  ztrátě  této 

výhody kvůli tomu, že společnost věří ve svou nenapodobitelnost a neporazitelnost a 

uveřejní tyto novinky například mimoděk v tisku, nebo že některý ze zaměstnanců 

tyto informace vynese svou nedbalostí mimo firmu. Tyto informace jsou velmi cenné 

a  jejich  nevhodné  zveřejnění  může  zavinit  velké  ztráty  celé  společnosti. 

K napodobování dochází poměrně často, téměř každá společnost se může něco naučit 

od svých soupeřů na trhu (i pokud zjistí, že se nemá co učit, je to cenné zjištění). 

Učení  se  od  konkurence  je  důležité,  zvláště  pokud  se  konkurenční  společnosti 

podařilo vyřešit problém, se kterým si sami nevíme rady, pokud konkurence přichází 

s novou  technologií,  u  které  lze  předpokládat,  že  bude  úspěšná,  nebo  pokud 

konkurence  začíná  využívat  nové  technologie,  díky  kterým  dosahují  vyšší 

produktivity  nebo  nižších  nákladů.  Pokud  se  ale  společnost  rozhodne  pouze  pro 

nápodobu konkurence, hrozí, že se trvale ocitne v roli následovníka a nikdy nepřijde 

s ničím novým na trh, vždy bude „až druhá“ na trhu a nebude moci dostatečně využít 

svůj vlastní vývoj, výzkum nebo vlastní poznatky a zkušenosti.

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se zpravodajství uplatňuje, je získávání 

informací o budoucích krocích konkurence. Díky tomu lze neutralizovat konkurenční 
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výhodu  a  přijít  s podobnými  výrobky  nebo  službami.  Techniky  CI  používají 

především společnosti: 

• působící  v oblasti  silné  konkurence  s  rychle  se  měnící  hlavní  oblastí 

působnosti,

• působící v oblasti, která vyžaduje významné a dlouhodobé investice do svého 

rozvoje a pro uvedení nových výrobků vzhledem k ostatní konkurenci na trhu,

• agresivní ke konkurenci a snažící se o rychlé získání podílu na trhu,

• mající dominantní postavení na trhu, které musí hájit před konkurencí,

• které  rozpoznaly,  že  mohou  být  v krátkém  časovém  úseku  napadeny 

konkurencí.

Všechny  tyto  techniky  se  používají  především  v oblasti  informačních 

technologií,  chemickém  průmyslu  (zvláště  farmacie),  finančnictví  a  e-komerce. 

[WEST, 2001, s. 12-14] 

1.1.2.1 Které společnosti je vhodné sledovat?

Při definování společností, se kterými bychom se měli srovnávat, je vhodné 

věnovat  pozornost  co  možná  nejširšímu  okruhu  společností.  Snadněji  se  bude 

definovat  současná  konkurence,  nicméně  je  důležité  vzít  do  úvahy i  společnosti, 

které budou naší konkurencí v budoucnosti, a věnovat jim pozornost. Tato skupina je 

pro každou společnost  největší  hrozbou.  Jedná se o  společnosti,  které  v současné 

době nemají jasné spojení s tržním segmentem, ale pokud se rozhodnou do tohoto 

segmentu  vstoupit,  mohou  mít  velký  potenciál  a  ohrozit  stávající  společnosti.  I 

z tohoto popisu je jasné, že je velmi obtížné tyto společnosti přesně identifikovat.   

Schéma konkurenčního prostředí (viz obr. 1) lze aplikovat na téměř jakýkoliv 

segment  trhu.  Většina  činností  konkurenčního  zpravodajství  se  soustřeďuje  na 

přímou konkurenci – společnosti prodávající stejné zboží (službu) za podobnou cenu. 

S těmito společnostmi dochází ke každodenní konfrontaci a jsou tedy velmi dobře 

známy  (pokud  se  nejedná  o  rychle  se  rozvíjející  roztříštěný  segment).  Nepřímá 

konkurence  – jedná se o společnosti prodávající neidentické výrobky (služby), ale 

ucházejí se o stejný okruh zákazníků. Příkladem by mohla být společnost vyrábějící 
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kolečkové  brusle  a  společnost  vyrábějící  koloběžky.   Konkurence  z příbuzných 

segmentů – patří  sem společnosti,  které  mají  prostředky a možnosti  působit  i  na 

našem trhu, ale zatím jsou mimo. Pokud by se ukázalo, že je vhodné a rentabilní 

vstoupit do segmentu, bez větších nákladů tak učiní.  Konkurence z nepříbuzných 

segmentů – jedná se o společnosti, které neleží v našem segmentu, ale mohou se tak 

v některé  fázi  rozhodnout.  Tyto  společnosti  je  extrémně  obtížné  identifikovat, 

protože jejich schopnosti vstupu do našeho segmentu jsou ve většině případů velmi 

dobře ukryty. [WEST, 2001, s. 15]

Obr. 1 – Situace na trhu – konkurenční společnosti. [WEST, 2001, s. 15]

Competitive intelligence

Samotný přístup k informacím ještě neznamená, že společnost má jasný plán 

CI. Pokud chceme předpovídat vývoj trhu například v Evropě, musíme mít i další 

informace o fungování těchto trhů. K vlastnímu konkurenčnímu zpravodajství vede 

několik stádií (pro přehled viz obr. 2): 
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1. Competitor awareness – povědomí o konkurenci – tato fáze přichází krátce 

po vzniku společností, spíše ale před vlastním založením. V tomto období společnost 

zná své hlavní konkurenty a má o nich (většinou nekompletní)  povědomí.  Téměř 

vždy je známo složení produktů nebo služeb, ceny, zákazníci a zaměstnanci. V této 

fázi se většinou nejedná o systematický sběr dat, ale spíše o sbírání dat ad hoc. Tyto 

informace by měly být součástí podnikatelského plánu.

2. Competitor sensitive –  vnímání konkurence – v období růstu společnosti 

přichází tato fáze, kdy společnost vnímá více svou konkurenci. Například problémy 

okolních společností tak mohou společnost povzbudit ve využívání metod CI a stejně 

tak je mohou zefektivňovat. Bohužel i v této fázi dává mnoho společností přednost 

nahodilému sbírání informací od dodavatelů, obchodních partnerů, skenováním tisku 

a  podobným metodám před vypracováním pečlivého a  strukturovaného CI plánu. 

Snaží se také kopírovat postupy konkurence, což sice není špatný postup, ale jedná se 

pouze o limitovanou možnost využití informací.

3. Competitor intelligent – zpravodajství o konkurenci – do této skupiny patří 

společnosti,  které  již  cíleně  sbírají  a  pořizují  informační  zdroje  o  konkurenci  a 

předvídají její kroky. Jedná se o studium konkurence ze všech dostupných zdrojů, 

snahu  identifikovat  i  probíhající  procesy,  organizační  a  majetkovou  strukturu, 

marketingové  plány  a  získávání  znalostí  konkurence.   Cílem  je  předvídat  kroky 

konkurence co nejpřesněji, v dnešní době je velmi frekventované využití výpočetní 

techniky, která mnoho analýz výrazně zrychlila a zefektivnila. [WEST, 2001, s. 15]

 Tři stádia rozvoje konkurenčního zpravodajství

Přístup ke 
konkurenci

Shromažďování 
dat

Užití Odpovědnost Systém pro 
správu CI

Povědomí Neformální Nahodilé Není Není

Vnímání Neformální / 
formální

Napodobování Manažer pro 
marketing a 
management 

Marketingový 
informační 
systém

Konkurenčn
í 
zpravodajstv
í

Formální Předvídání CI manažer Manuální 
nebo 
softwarový 
systém pro CI

Obr. 2 – Stádia rozvoje konkurenčního zpravodajství. [WEST, 2001, s. 27]
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Zdroje informací

1.2 Formy informačních zdrojů

1.2.1 Nepublikované informace

Nepublikované zdroje jsou dostupné speciálními metodami, využíváme často 

metod  primárního  průzkumu.  Sekundární  průzkum  se  efektivně  realizuje 

prostřednictvím  publikovaných  zdrojů.  Je  však  také  otázkou,  co  se  myslí  pod 

pojmem „publikovaný zdroj“- zda to, co projde vydavatelským nebo nakladatelským 

domem,  nebo  to,  co  je  zveřejněno  a  dáno  do  oběhu  prostřednictvím  nějakého 

informačního systému (např. knihovny, informační instituce, ale i volně na webu), či 

zda  existuje  přímá  možnost  objednávky  od  producenta  zdroje,  obvykle  však  za 

úplatu.

1.2.2 „Polopublikované“ informace – grey literature

Zajímavou tématikou jsou zdroje tzv. šedé literatury (grey literature). Jde o 

dokumenty typu výzkumných zpráv, technických zpráv, speciálních analýz různých 

institucí  a  center,  disertací,  konferenčních  materiálů  apod.  Dokumenty  nejsou 

zveřejněny klasickou cestou vydavatelského domu. Dozvědět se o existenci těchto 

dokumentů je obtížné, pokud s nimi nemáme zkušenosti. Šedá literatura, resp. i šedá 

informace  má  však  velký  význam  ve  sféře  CI.  (Nezaměňovat  s  termínem  šedá 

ekonomika. Šedá literatura nenese značku nelegálnosti.)

1.2.3 Publikované informace

Publikované informace nalézáme v nejrůznějších zdrojích, a to buď v podobě 

zdrojů  tištěných,  nebo  elektronických.  Významná  jsou  např.  databázová  centra 

(DIALOG Corporation, Lexis/Nexis, STN International, GENIOS, QUESTEL/Orbit 

a desítky dalších) nebo velcí tzv. agregátoři informací a dat (EBSCO, ProQuest, ISI, 

Economist Intelligence Unit, INFOTREC aj.), v nichž můžeme informace relevantní 
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pro  CI  nacházet  v  různých  druzích  bází  dat,  které  mohou  být  plnotextové, 

faktografické nebo bibliografické, nebo mají charakter katalogů nebo rejstříků.

Mohou to být informace:

• finanční a kreditní informace (např. účetní uzávěrky),

• přehledy, katalogy, rejstříky firem (nejvíce s tzv. kancelářskou informací),

• burzovní zprávy (včetně hodnocení brokerskými společnostmi),

• odborné články, ale také tiskové zprávy a jiné zpravodajské texty,

• zprávy popisující trhy, průmyslová odvětví („market research reports“, předpovědi 

trhů),

• informace o výrobcích,

• záležitosti intelektuálního vlastnictví (ochranné známky a patenty),

• jiné materiály právního a legislativního typu,

• konferenční materiály,

• zdroje tendrů a dalších nabídek,

• demografické informace aj. [PAPÍK, 2003]

1.3 Typy informací

Ostatní druhy informací bývají obvykle srozumitelnější z hlediska vysvětlení, 

co se jimi míní (např. burzovní informace, informace o výrobku apod.), ale nejčastěji 

se setkáváme s váháním, co jsou to kancelářské, kreditní a bankovní informace, které 

sehrávají  velkou roli  v  oblasti  CI.  Jsou často  i  páteří,  na  kterou  se  pak  nabalují 

informace ostatní (od tiskových zpráv až po patenty), které pak dotvářejí celkovou 

mozaiku o konkurentovi, resp. celém prostředí trhu, který nás zajímá. Kancelářské, 

kreditní a bankovní informace se vztahují k jednomu subjektu trhu. [PAPÍK, 1998]  
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1.3.1 Kancelářské informace

V oblasti CI, zejména v části „company“ intelligence, se pracuje snad nejvíce 

s  tzv.  kancelářskou  informací.  Kancelářská  informace  může  být  různé  kvality, 

rozsahu  a  často  podává  jen  základní  údaje  o  firmě  a  jakési  potvrzení  existence. 

Nicméně může být rozšířena a pojata velkoryseji (např. rozšíření o některé finanční 

údaje). Uděláme si někdy i představu o finanční situaci za několik let zpět, o firmách 

dceřiných, případně se dozvíme bankovní spojení a mnoho jiných užitečných údajů.

Obsahem kancelářské informace obvykle bývají následující údaje:

• název, adresa, kontaktní spojení - telefon, fax, e-mail, URL (adresa domovské 

stránky firmy), 

• identifikační číslo,

• obor činnosti - většinou kód,

• popis činnosti - výrobkové skupiny,

• základní informace o managementu (jména, funkce, pozice),

• počet zaměstnanců,

• rok založení,

• vlastnická forma,

• dceřiné společnosti. 

Bývají  přidruženy  i  některé  základní  finanční  údaje  (více  či  méně 

strukturované):

• roční obraty a zisky (i za několik let),

• podíl exportu,

• bankovní spojení. 
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Báze dat typu katalogu či rejstříku firem bývají všeobecné - teritoriální nebo 

oborově zaměřené, ty jsou pak obyčejně podrobnější. Většinou však bývá základem 

teritoriální záběr (kontinent, stát apod.). [PAPÍK, 1998, s. 7 - 8]  

Kancelářské informace jsou k dispozici také v některých podobách zdarma a 

volně  na  Internetu,  ale  pokud chceme  ověřitelnější  zdroje  a  zejména  úplnější  ve 

vztahu k regionu nebo oboru činnosti,  pak je lépe volit přístupy do databázových 

center,  kde si můžeme vybrat  z mnoha zdrojů firemních informací  kancelářského 

typu.  Pokud  jsou  zdroje  přístupné  zdarma,  jedná  se  většinou  o  databáze,  resp. 

producenty,  kteří mohou své adresáře uvolnit jako vedlejší produkt, nebo je zdroj 

sponzorován  prostřednictvím  reklam  (např.  proužková  reklama)  nebo  přímo 

sponzorem. [PAPÍK, 1998, s. 8]    

1.3.1.1 Poskytovatelé kancelářských informací

Jedním  z prvních  produktů  v oblasti  kancelářských  informací  byl  Inform 

Katalog, který již v roce 1990 vydala společnost Inform Katalog, s.r.o.  [BABKA, 

1994, s. 24]  Od roku 1993 tato  společnost  přichází  s produkty,  které  dnes 

vycházejí pod názvem Obchodní adresář a Czech Exporters and Importers. Od roku 

1998 je tento katalog on-line dostupný z adresy http://www.inform.cz.

Dalším vhodným zdrojem kancelářských informací je on-line katalog b2m.cz, 

který provozuje společnost  B2M.cz, s.r.o., (provozuje také portál ePoptavka.cz, se 

kterým je tato databáze provázána). V současné době obsahuje cca 130 000 firem. 

V záznamech lze fulltextově vyhledávat, nebo vybírat z katalogu dle oboru činnosti a 

regionu.  Záznamy obsahují základní  kancelářské informace:  název,  adresa,  www 

stránky,  email,  IČ,  DIČ  a  kontaktní  osobu.  Katalog  je  dostupný  na adrese 

www.b2m.cz.

Mezi zajímavé portály,  které  také stojí  za pozornost při  vyhledávání,  patří 

produkt  společnosti  HBI  Česká  republika  –  o  produktech  této  společnosti  bude 

podrobně pojednáno v následující kapitole.

Nelze zde opomenout společnosti Albertina, Kompass a Dun  & Bradstreet, 

které patří k poskytovatelům komplexních řešení a bude o nich pojednáno podrobněji 

dále.
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Mezi prostředky volně dostupné prostřednictvím internetu patří i Evropská 

databanka poskytující kancelářské informace o více než 180 000 firmách z ČR. Dále 

je k dispozici i databáze evropských firem, která ale nabízí pouze základní informace 

o vyhledaných firmách. Informace o evropských firmách poskytuje společnost 

EUROPAGES SA.

Informační zdroje poskytované úřady zdarma, nebo za cenu nákladů 

vedoucích k jejich poskytnutí – dle zákona 106/1999 Sb.:  

• Obchodní  rejstřík je  veden  rejstříkovými  soudy  a  zpřístupňován 

prostřednictvím www portálu Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Jsou 

zde zapsány subjekty, kterým to ukládá zákon, nebo o to požádají.

• Evidence úpadců – jedná se o „nadstavbu Obchodního rejstříku“. Z toho je 

jasné,  že  je  spravován  rovněž  Ministerstvem  spravedlnosti.  Rejstřík  umožňuje 

dohledání subjektů, na které byl vyhlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání. 

• Živnostenský rejstřík  je veden u živnostenských úřadů, jeho zpřístupnění 

zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (www.rzp.cz).

• Administrativní  registr  ekonomických  subjektů  -  ARES  –  umožňuje 

vyhledávání  všech ekonomických subjektů v ČR. Jsou zde vedené a vyhledatelné 

všechny subjekty, kterým bylo přiděleno IČ. Je veden u Ministerstva financí ČR a 

přístupný z adresy: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aress.html.cz.

1.3.2 Kreditní informace

Jde o vyšší  typ informací,  které obsahují  určité ohodnocení od producenta 

zdroje nebo auditorské firmy. Bývají v uzavřených okruzích a přístup k nim může 

být  umožněn  např.  jen  díky  „členství“  (příkladem  může  být  německá  agentura 

Creditreform  s  více  než  2  miliony  subjektů  -  lze  se  podívat  na 

http://www.creditreform.de),  ale  i  otevřené  -  ponejvíce  ucelené  v  databázových 

centrech.  Mezi  ty  prestižní  patří  již  zmíněný  Dun  &  Bradstreet 

(http://www.dnb.com),  který  své  zdroje  naplňuje  pomocí  tisíců  svých 

spolupracovníků  po  celém  světě.  D&B  je  ovšem  producentem  zejména  již 

zmíněných rozšířených kancelářských informací.
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Údaje  obsahují  kromě  kancelářských  informací  i  hodnocení  vyjádřená  v 

určité škále, kódem, je uvedena tzv. bonita firmy (rating - slovně nebo indexem), 

předpokládaný  vývoj  firmy  a  závěr  v  podobě  doporučení  nebo  nedoporučení 

obchodního spojení. Často jsou uvedeny vlastnické vztahy k realitám, aktiva, pasiva i 

zvláštní události typu soudního projednávání apod. [PAPÍK, 1998, s. 8 - 9]    

1.3.2.1 Poskytovatelé kreditních informací

Tak  jako  u  jiných  typů  informací,  i  zde  je  několik  velkých  komerčních 

poskytovatelů,  kteří  poskytují  informace  z globálního  trhu.  Jedním  z největších 

poskytovatelů  s celosvětovou působností  je společnost  Dun  &  Bradstreet.  Většina 

dále jmenovaných společností patří již pod zastřešující organizaci nebo do globální 

skupiny, díky čemuž je schopna poskytovat informace z mnoha zemí. 

Společnost Creditreform, s.r.o., působí v České republice od roku 1890, ale 

mezi  lety  1948 a  1991 musela  svou činnost  přerušit.  V současné  době  patří  pod 

zastřešující organizaci Creditreform International, ve které jsou sdruženy společnosti 

z cca 20 zemí především střední a východí Evropy a Ruska. Díky této spolupráci 

může společnost Creditreform nabídnout informace nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Mezi nabízené produkty a služby patří zjišťování hospodářských informací o 

českých a zahraničních společnostech. Mezi poskytované informace patří i platební 

morálka,  kredit  společnosti,  index  bonity,  struktura  společnosti,  odvětví,  právní 

forma, kapitál, roční obrat a bilance. Tyto informace jsou čerpány z veřejných zdrojů 

a seznamů a dále se jedná o osobní zkušenosti společnosti Creditreform. Společnost 

také  nabízí  vyhledání  marketingových  informací  a  kontaktů  na  společnosti  dle 

zvolených  kritérií  (velikost,  odvětví  atd.).  Tyto  služby  a  přístup  do  databáze  je 

možný i on-line z adresy http://web.creditreform.cz.

Další  společností  na  našem  trhu  je  společnost  Coface  Czech  Credit 

Management  Services,  spol.  s  r.o.,  která  byla  založena  v roce  1991.  Více  o  této 

společnosti naleznete v následující kapitole. 
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Z ČR je nezbytné jmenovat ještě opět společnost Creditinfo Czech Republik, 

která  patří  k největším  společnostem  v této  oblasti  na  našem  trhu.  Úzce  také 

spolupracuje  se  společností  NEFI  Bohemia.  O  produktech  společnosti  Creditinfo 

Czech Republik bude pojednáno podrobněji později.

1.3.3 Bankovní informace

Jde  o specifický  druh informací  shromaždovaných  bankami.  Vychází  se  z 

vlastních hodnocení dané banky. Bankovní informace jsou tedy pod ochranou banky, 

která je veřejně nevystavuje v žádném centru, ale zpřístupňuje většinou na požádání 

a za přísných pravidel dle bankovní etiky. Bankovní informace tedy obsahují kromě 

kancelářských  informací  také  finanční  hodnocení  firmy,  které  upozorní  na  stav 

konta,  platební  morálku,  celkovou  bonitu  klienta  atp.  Bývají  uváděny  ještě  další 

doplňující  údaje  -  např.  o  emisi  cenných  papírů,  exportní  údaje.  Hovořit  o 

přístupnosti  bankovních  informací  firem  přes  internet  i  jinak  je  logicky 

bezpředmětné.  Jde  o  vztah  tazatele  a  banky.  Některé  podmínky  a  informace  lze 

nalézt  při  studování  domovské  stránky bank,  které  informují  o  svých  službách  a 

podmínkách jejich využívání. [PAPÍK, 1998, s. 9]    

1.4 Další typy informací pro CI

Informace obchodního, ekonomického zaměření můžeme hledat i ve zdrojích 

vědeckotechnických.  Odlišit  někdy,  co  se  ještě  týká  obchodu  a  co  je  např.  jen 

technologická  záležitost,  dost  dobře  nejde.  Proto  je  vhodné  při  prohlížení 

domovských  stránek  světových  databázových  center  věnovat  pozornost  i  dalším 

službám, které na první pohled s obchodní aplikací nesouvisí. Existuje také mnoho 

oborových databází,  které se daným oborem podrobně zabývají  od výzkumu přes 

patenty  až  po  obchodní  aplikace.  Vědeckotechnické  informace  jsou  specifickou 

škálou  informací  (a  často  se  pod  nimi  myslí  i  ekonomické  informace).  Další 

informace, které nám pomohou při kompletaci celkové mozaiky a které jsou v teorii i 

praxi získatelné ve veřejně přístupných zdrojích:

• burzovní zprávy (včetně hodnocení brokerskými společnostmi),

• primární průzkum, 
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• výroční zprávy společnosti,

• tiskové zprávy a další zpravodajské texty - světové i regionální,

• zprávy popisující trhy, průmyslová odvětví, předpovědi trhu,

• informace o výrobcích,

• informace zaměřené na spotřebitele, včetně výsledku testu výrobku,

• informace o osobnostech oboru,

• encyklopedické a výkladové zdroje,

• záležitosti intelektuálního vlastnictví (ochranné známky a patenty),

• jiné materiály právního a legislativního typu,

• konferenční  materiály,  materiály  z  veletrhu  a  výstav,  resp.  o  nich 

retrospektivně i dopředu,

• zdroje tendru, projektu a dalších nabídek,

• informace vázající se k teritoriím a poskytující charakteristiky zemí,

• politologické prameny,

• demografické informace,

• sociologické informace,

• psychologické zdroje (např. chování spotřebitele) aj. [PAPÍK, 1998, s. 9 - 10] 

1.5 Největší a nejznámější poskytovatelé informací v oblasti 

CI z ČR 

V této podkapitole  se zaměřím na několik největších společností  na našem 

trhu, které přicházejí s kompletním řešením v oblasti CI a dalších marketingových 

informací. Pokud se společnost rozhodne k využití jejich služeb, dostane ve většině 

případů kvalitní a ověřené informace s přidanou hodnotou. Společnosti jsou řazeny 

abecedně dle názvu.

1.5.1 Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

Společnost vznikla již v roce 1991 jako dceřiná společnost holdingu Coface 

Central  Europe  Holding  AG.  V současné  době  nabízí  služby  především z oblasti 
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kreditních  a  marketingových  informací  a  správu  pohledávek  a  řízení  rizik.  Díky 

malému množství nabízených produktů je firemní prezentace velmi přehledná – viz 

homepage (viz obr. 3).

„Cílem  společnosti  bylo  pomáhat  firmám  v  optimálním  rozhodování  a  

přispívat  tím  k  rozvoji  a  ochraně  jejich  obchodních  vztahů.  Poskytuje  široké  

portfolio služeb, které pokrývá celý řetězec činností od identifikace společností přes  

vyhodnocení  úvěrové  situace  obchodních  partnerů  až  po  inkaso  a  správu  

pohledávek.  Zákazníky  společnosti  jsou  finanční  instituce,  podniky  z  oblasti  

průmyslu  i  služeb,  poskytovatelé  dat  a  organizace,  které  se  podílí  na  řízení  

obchodních rizik na celém světě.“ 1

Obr. 3 – Homepage společnosti Coface Czech je velmi přehledná a umožňuje rychlé nalezení 

potřebných informací. (zdroj: Coface Czech, pořízeno 19.2.2009)

1.5.1.1 Historie společnosti Coface Czech 

•   Vznik  po  II.  světové  válce  jako  francouzská  státní  exportní  a  garanční 

1 Cíle společnosti Coface Czech – plné znění a další údaje jsou dostupné na adrese 

http://www.coface.cz/CofacePortal/CZ/cz_CZ/pages/home/who_we_are.
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pojišťovna,

•   80. léta – privatizace a akvizice v mnoha zemích světa, 

•   2. pol. 90. let akvizice Intercredit (nyní Coface Austria), 

• historie Coface Austria jako pojišťovny pohledávek začíná rovněž brzy po II. 

světové válce,

•   1991 založení Intercreditu v Praze jako poskytovatele kreditních informací a 

inkasní agentury, 

•   2004 zavedení značky Coface Czech,

•   podzim 2007 zahájení pojištění pohledávek v ČR. 

1.5.1.2 Produkty společnosti Coface Czech

Společnost  nabízí  více  služeb  a  produktů,  například  i  správu  a  inkaso 

pohledávek, monitorovací služby řízení rizika a podobné. Z našeho pohledu jsou ale 

nejzajímavější  kreditní  a  marketingové  informace.  Tyto  informace  jsou  čerpány 

z databází ICON a DCON, které si společnost Coface Czech sama vytváří.

Kreditní informace 

• vycházejí z obchodního rejstříku a účetních závěrek,

• informace  jsou  vždy  ověřovány  a  doplňovány  telefonickým  kontaktem  s 

analyzovanou společností, včetně vícejazyčných komentářů ke klíčovým informacím 

ovlivňujícím bonitu,

• online  databáze  zahrnující  více  než  7  milionů  firem  z  Polska,  České 

republiky,  Slovenska,  Maďarska,  Slovinska,  Chorvatska,  Rumunska,  Bulharska, 

Bosny, Srbska a Makedonie,

• online přístup k záznamům o firmách z pobaltských států a zemí SNS (Rusko, 

Ukrajina) a záznamům z dalších zemí z celého světa přes síť Coface CreditAlliance,

• možnost  výběru  mezi  okamžitým  stažením  již  připravených  online  zpráv 

nebo objednávkou aktuálních informací, 

• každý rok je analyzováno 260 000 finančních výkazů v úplném znění (14 

milionů jednotlivých finančních ukazatelů),

• informace o insolvenci u více než 120 000 firem ze zemí střední a východní 
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Evropy  doplňuje  40  000  případů  inkasovaných  pohledávek,  které  se  každoročně 

přidávají do databáze,

• objednávka a dodání online přes internet (ve formátu HTML nebo PDF), e-

mail  nebo faxem,  případně přes Web Services ve strukturovaném formátu (XML 

nebo XBRL),

• výběr mezi lokálními finančními ukazateli a výkazy IFRS v EUR nebo USD,

• obchodní  informace  zahrnují  úvěrové  hodnocení,  informace  o  platební 

historii a doporučení maximálního úvěru v číselném vyjádření.

Při registraci získají zákazníci další výhody:

• on-line  přístup  do  databáze ICON  obsahující 7,3  milionu  firem v 

Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, 

Slovinsku a dalších východoevropských zemích,

• kreditní informace obsahují rating a hodnocení platební morálky a maximální 

kreditní limit stanovený Coface Czech. Stanovení doporučeného limitu (viz obr. 4),

• vzhled  kreditní  informace  i  termíny  dodání  jsou  ve  všech  zemích 

přizpůsobeny přání zákazníka,

• informace o více než 8 milionech firmách západní Evropy prostřednictvím 

Eurogate a přístup do celé sítě kreditních informací celosvětově přes InfoAlliance,

(ukázku zprávy z databáze ICON společnosti Coface Czech je v přílohách: Příloha 1) 

 Obr. 4 – Stanovení úvěrového limitu firem. (zdroj: Coface Czech, pořízeno 19.2.2009)
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Marketingové informace (vzor poskytovaných informací viz obr. 5) 

Adresy z databáze ICON zaměřené na firmy s dobrým úvěrovým ratingem

• výběr je možný ze zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Polsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,

• výběr cílových skupin podle oboru, předmětu činnosti (kódy NACE), obratu, 

počtu zaměstnanců atd., 

• identifikace  firem podle  aktuálnosti  dat,  úvěrového  ratingu,  roku založení 

atd.,

• základní výstup: číslo ICON, název společnosti, právní forma, adresa, obory 

podnikání,

• doplňkový  výstup:  kontaktní  osoba,  kontaktní  čísla,  obrat  v  EUR,  počet 

zaměstnanců, elektronické adresy, importní/exportní aktivity,

• dodání e-mailem nebo na CD-ROMu ve formátu Excel nebo Access

IČ 1213456

Název společnosti ABCD 

Země CZ

Právní forma 300

Právní forma Spol. s r.o.

EUR obrat  €6.019.266 

IMPORT IMP

EXPORT EXP

Počet zaměstnanců 69

NACE1 5010

NACE1Text Prodej motorových vozidel

NACE2 5050

NACE2Text Maloobchodní prodej motorových paliv

NACE3 5030

NACE3Text Prodej auto náhradních dílů a příslušenství 

Kontaktní osoba - funkce Člen vedení společnosti

Kontaktní osoba - příjmení PÍSECKY

Kontaktní osoba - jméno Zdeněk

Kontaktní osoba – žena/muž 1

Adresa – PSČ 150 00

Adresa - město Praha 5 - Stodůlky

Adresa - ulice  K Mototechně

Adresa – č.p. 8

Adresa - země CZ

Telefon – předvolba země 42

Telefon – číslo firmy 123456789

Fax – předvolba země 42

Fax - číslo 101112131

Obr. 5 – Vzor marketingových informací z databáze ICON společnosti Coface Czech (zdroj: 

Coface Czech, pořízeno 19.2.2009).
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Více informací lze nalézt na stránkách společnosti – http://www.coface.cz.

1.5.2 Creditinfo Czech Republic, s.r.o.

Společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších a 

nejstarších  společností  na  našem  trhu.  Díky  spojení  s mezinárodní  skupinou 

Creditinfo  Group  a  nyní  i  s německou  společností  SCHUFA  Holding  AG  je 

společnost  Creditinfo Czech Republic,  s.r.o.,  schopna přinášet informace z mnoha 

zemí  celého  světa.  I  přes  velké  geografické  pokrytí  patří  mezi  nejdůležitější 

poskytovatele především marketingových, finančních a kreditních informací z České 

republiky  a  Slovenka.  Webové  stránky  společnosti  jsou  poměrně  přehledné  a 

umožňují rychlou orientaci v mnoha nabízených produktech (viz obr. 6).

Obr. 6 – Homepage společnosti Creditinfo Czech Republic, s.r.o., umožňuje rychlé nalezení 

potřebných informací (zdroj: Creditinfo Czech Republik, pořízeno 10.3.2009).
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1.5.2.1 Historie společnosti 

1991 Registrována firma Albertina Information Services, s.r.o.

1992
Vydání prvního komerčního CD-ROM v Československu s daty  Registru 
organizací Federálního statistického úřadu. Sloučení s firmou ICOME, s.r.o., a 
vznik společnosti Albertina icome, s.r.o.

1994

Koncem roku 1994 došlo k dohodě společníků o opětovném rozdělení 
společnosti  Albertina icome na dvě části. Vznikly tak dva nové 
subjekty: Albertina icome Praha, s.r.o. a Albertina data, s.r.o. Ty pokračují v 
aktivitách původní společnosti a dodnes je dále rozvíjejí.

1995
Zápis společnosti Albertina data, s.r.o., do obchodního rejstříku dne 17.5.1995. 
Jedná se o ryze českou společnost s ručením omezeným se základním jměním 
250.000 Kč, která je vlastněna třemi fyzickými osobami.

2002

V rámci stále se rozšiřující palety služeb v oblasti informací o firmách se 
Albertina data zapojila do projektu platebních informací. Tyto snahy byly 
završeny nejen unikátními  produkty  platebních  informací  na  CD-ROM  a   
internetu, ale v roce  2002 i kapitálovým vstupem do společnosti Platin, s.r.o., 
která se na tento typ informací specializovala.

2004

Společnost Albertina Data, s.r.o., navazuje spolupráci s mezinárodní skupinou 
Creditinfo Group se sídlem v Reykjavíku na Islandu. Společnost Creditinfo Group 
odkupuje 51% podíl v dceřiné firmě Platin, s.r.o., která je následně přejmenována 
na Creditinfo Czech Republic, s.r.o. Dceřiná společnost Creditinfo Czech 
Republic, s.r.o., součást skupiny Creditinfo Group, kupuje 100 % obchodního 
podílu ve společnosti NEFI Bohemia, s.r.o. Cílem akvizice je posílení datové 
základny o velkou ověřenou databázi dlužníků na českém trhu a rozšíření nabídky 
služeb o efektivní a korektní způsob řešení pohledávek.

2005

Společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o., kupuje 100 % akcií společnosti 
Aspekt Central Europe Group, a.s. Cílem akvizice je rozšířit portfolio produktů a 
služeb v oblasti poskytování finančních a kreditních informací a posílit společnou 
datovou základnu společností ve skupině.

2006 
Creditinfo Czech Republic, s.r.o., kupuje 100 % akcií společnosti Anopress IT, 
a.s. Cílem akvizice je rozšířit portfolio produktů a služeb v oblasti monitoringu 
médií a posílit tak postavení společnosti na českém trhu.

2008
Creditinfo SCHUFA GmbH - Společnosti SCHUFA Holding AG, přední 
dodavatel kreditních informací v Německu, a Creditinfo Group hf. se dohodly na 
vytvoření společného podniku pro znásobení svých schopností.

Tab. 1 – Historie společnosti Creditinfo Czech Republic (zdroj: Creditinfo Czech Republik, 

pořízeno 10.3.2009). 2

2 Historie společnosti,  jak jí  sama uvádí na svých  stránkách  -   http://www.creditinfo.cz/?

PageID=2454, převzato 10.3.2009 .
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1.5.2.2 Obchodní a marketingové informace

Produkty z této oblasti slouží především pro vyhledávání nových zákazníků, 

pro marketingový průzkum, zjištění prvotních informací o konkurenci a vyhledání 

potenciálních zákazníků.

Nejdůležitějším  produktem  z této  oblasti  je  Albertina  Firemní  Monitor. 

Jedná  se  o  databázi  všech  firem  působících  na  území  ČR  a  SR.  Tato  databáze 

vychází  již  od  roku  1992  a  je  aktualizována  každý  měsíc.  Mimo  běžných 

kancelářských informací obsahuje i předmět činnosti, počet zaměstnanců, telefonní a 

emailové kontakty. Mimo to u některých společností i informace o ročních obratech, 

informace o konkurzech a likvidacích atd. V současné době obsahuje údaje o cca 

2.300.000 firem, neziskových organizací a státních institucí z ČR a více než 640.000 

záznamů ze SR.

Díky obslužnému softwaru je velmi jednoduché vyhledávání, třídění a další 

zpracování  vyhledaných  údajů  včetně  přepínání  mezi  několika  jazyky. 

Samozřejmostí je i vyhledávání dle předmětu činnosti, NACE a CPV kódů.     

1.5.2.3 Finanční a kreditní informace

Tyto produkty a služby jsou pro nás z pohledu CI již zajímavější. Jedná se 

přímo o srovnávací analýzy,  které jsou připravovány pro vybraná odvětví,  nebo o 

finanční ukazatele firem, které si může zákazník sám vybrat. 

Hlavním produktem této oblasti je  Ceditinfo firemní monitor  (viz obr. 7). 

Jedná se o databázi shodnou s předchozí databází (Albertina firemní monitor), která 

je  ovšem rozšířena  o mnoho především finančních  ukazatelů,  účetních  závěrek  a 

poměrových ukazatelů. Dále je zde i tzv. skóring firem, který udává důvěryhodnost 

společnosti.  Jedná se  o  poměrně  složitý  algoritmus,  jehož  součástí  je  například  i 

počet žen v managementu, věková struktura vrcholového řízení atd. (ukázka zprávy 

z databáze CFM společnosti Creditinfo Czech Republic je v přílohách: Příloha 2) 
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Obr. 7 – Produkt Creditinfo firemní monitor je distribuován s vlastním softwarem pro 

vyhledávání v datbázi. (zdroj: Creditinfo Czech Republik, pořízeno 10.3.2009).

Dalším  produktem  je  Market  Line  Professional,  který  poskytuje 

ekonomická data o podnikatelských subjektech a obcích v ČR. Je zde možné nalézt 

především: 

Kancelářské  informace  o  společnostech: základní  údaje,  personální  údaje, 

organizační  struktura,  aktivity,  produkty,  historie  společnosti,  složení  akcionářů, 

poskytovatelé profesionálních služeb atd. Obsahem databáze jsou rovněž informace 

o osobách,  které  mají  vazby na společnosti  obsažené  v databázi.  V samostatném 

objektu jsou zobrazovány informace o podílových fondech. 

Finanční výsledky: rozvahy a výsledovky podniků, bank, pojišťoven, fondů a 

obcí v plném a zkráceném rozsahu, výkazy dle lokálních i mezinárodních účetních 

standardů, výkazy cash-flow. V dokumentech jsou také zahrnuty přílohy k závěrkám 

a výroky auditora. 

Údaje o emisích cenných papírů: data o vydaných cenných papírech, historie 

emisí,  denní monitoring Corporate Actions zpravodajství,  obchodování s  cennými 

papíry,  grafy  vývoje  ceny  a  objemu  obchodů  na  jednotlivých  trzích,  dividendy, 

kupóny obligací, call opce, povinné odkupy CP, evidence důležitých dat - nárok na 

dividendy,  rozhodnutí  rejstříkových  soudů,  úpisy  akcií,  výměny  akcií,  přednostní 

práva, data o registraci CP, burzovní indexy, warranty, futures a opce. 
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Dokumenty:  elektronická  forma  výročních  zpráv,  přílohy  k  účetním 

závěrkám, prospekty emitentů,  zvukové záznamy tiskových konferencí,  fotografie, 

tiskové zprávy a mnohé další. 

Podnikové a ekonomické zpravodajství: denní přehled nejzajímavějších zpráv 

z  tisku  a  podobných  zdrojů.  Kromě  zpráv  z  tisku  obsahuje  zprávy  regulátorů  a 

organizátorů trhu, nadcházející podnikové aktivity a významné události. Ke zprávám 

jsou  přiřazeny  všechny  subjekty,  jichž  se  zpráva  týká,  což  nadále  usnadňuje 

orientaci. K jednomu či skupině subjektů lze zobrazit historii zpráv a lze vyhledávat 

v  archivu  zpráv.  Ve  stejném  prostředí  je  možnost  využívání  externích  zdrojů 

monitoringu tisku od jiných dodavatelů.

Grafy vazeb a vztahů: prostřednictvím funkce Detektiv  umožňuje graficky 

znázornit vlastnické či personální vztahy, znázornit vazby dodavatel-odběratel apod. 

Díky této funkci je velmi snadné najít  existující  vazbu mezi subjekty.  [Creditinfo 

Czech Republic, 2009]

Mezi  nabízenými  produkty  nemohou  chybět  kreditní  zprávy.  Ty  jsou 

dostupné  téměř  pro  jakoukoliv  společnost  z celého  světa  a  obsahují  všechny 

dostupné údaje o vybraných firmách.

Registr solventních firem – do tohoto registru jsou zařazeny firmy,  které 

dlouhodobě  vykazují  ekonomickou  stabilitu,  což  znamená,  že  riziko  nesplacení 

závazku je maximálně 3,5 % a maximální doba úhrady závazků nepřekračuje 45 dní 

po  splatnosti.  Do  tohoto  registru  se  společnosti  registrují  dobrovolně.  Důvodem 

registrace je většinou snaha vyjádřit stabilní postavení společnosti na trhu.

Odvětvové a srovnávací  analýzy – jedná se o ucelený soubor informací, 

které jsou věnovány nejvýznamnějším. Součástí je předpokládaný makroekonomický 

vývoj, analýza stavu a vývoje odvětví a také očekávané změny a trendy v oblasti 

jednotlivých  oborů.  Ve  všech  analýzách  je  minimálně  50  nejvýznamnějších 

společností z odvětví. 

Informace a hodnocení odvětví jako celku zahrnuje:

• Dosavadní vývoj v odvětví - vývoj produkce, tržeb, zahraničního obchodu, 

cen, podíly na celkové produkci. Fakta a grafy.
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• Tabulky poměrových ukazatelů všech sledovaných společností seřazených do 

žebříčků dle likvidity, rentability a dalších specifických údajů.

• Vyhodnocení  společností  podle Altmanova Z-score a AGR (Aspekt Global 

Rating).

• Mediální analýzu týkající se souboru firem.

Podnikové profily jednotlivých společností obsahují:

• Hlavní identifikační údaje o společnosti (adresa, kontaktní údaje, registrační 

čísla, odvětvové zařazení OKEČ, vydané cenné papíry, aktuální struktury akcionářů).

• Nejdůležitější znaky společnosti charakterizující výrobní situaci a postavení 

na trhu.

• Stěžejní poměrové ukazatele za jednotlivé společnosti a celé odvětví včetně 

agregovaných finančních výkazů.

• Grafy  SPIDER  analýzy  umožňující  rychlé  a  transparentní  srovnání 

poměrových ukazatelů dané společnosti nejen s průměrnými hodnotami odvětví, ale 

také srovnání meziročního vývoje poměrových ukazatelů dané společnosti.

• U emitentů veřejně obchodovaných cenných papírů dále údaje o emisích CP.

• Získané certifikáty jakosti ISO 9000.

• SWOT analýzu.

• Strukturu a objem tržeb.

• Dceřiné společnosti a kapitálové účasti společností.

Systém sledování vazeb – Systém sledování vazeb (SSV) byl původně určen 

pro  bankovní  instituce  a  jiné  subjekty,  které potřebují  sofistikovaný  nástroj  pro 

sledování vazeb mezi subjekty se zachycením důležitých ekonomických informací. 

Jedním ze zákonných opatření, které vydala ČNB (§ 14, 15 zákona č. 21/1992 Sb. 

O bankách a § 24 č. zákona 6/1993 Sb. o ČNB), je sledování ekonomicky spjatých 

skupin při stanovování a vyhodnocování úvěrového rizika pro danou banku. Tento 

systém je nyní využitelný i pro soukromé společnosti, které zde naleznou informace 

o  vazbách  mezi  obchodními  partnery  a  konkurencí.  [Creditinfo  Czech  Republic, 

2009]
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1.5.2.4 Monitoring médií a firem

Díky  spojení  se  společností  Anopress  IT  je  možné  vybírat  i  z dalších 

produktů, které mohou být vhodným zdrojem pro analýzy a další metody CI. Jedná 

se především o „Monitoring médií (online i offline). Díky tomuto produktu je možné 

sledovat publikační činnost konkurence i vlastní společnosti v tištěných periodikách, 

rozhlasu a televizi. (Aktuální seznam těchto zdrojů je přiložen v přílohách: příloha 

3). Tento monitoring lze pořídit i jako celek s měsíční aktualizací a retrospektivou od 

1.1.1998.

Dále  je  možné  využívat  „výstřižkovou  službu“  –  tento  produkt  je  určen 

společnostem,  které  potřebují  sledovat  speciální  zdroje  nebo zdroje,  které  nejsou 

standardně excerpovány. Je možné sledovat i inzerci dle zvoleného oboru nebo dle 

firem. 

Posledním  produktem  je  „Mediální  analýza“,  jejímž  obsahem  je  kromě 

monitoringu médií i jejich analýza a zajištění úředních rozhodnutí a dokladů o dané 

firmě a zajištění a analýza připravovaných projektů.   

Jedná se  o  přehled  nejdůležitějších  produktů,  více  informací  lze  nalézt  na 

stránkách společnosti – http://www.cicr.cz.

1.5.3 ČEKIA – Česká kapitálová informační společnost

Společnost Čekia poskytuje především databáze firem a ekonomických údajů. 

Jedná se především o databázi Magnus, ve které jsou zachyceny hospodářské údaje o 

českých firmách. Společnost je plně ve vlastnictví společnosti Bisnode. Homepage 

této  společnosti  působí až relativně stroze,  nicméně umožňuje komfortní  nalezení 

všech požadovaných informací (viz obr. 8).
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Obr. 8 – Homepage společnosti ČEKIA  působí relativně stroze (Zdroj: ČEKIA, pořízeno 

8.3.2009).

1.5.3.1 Historie společnosti ČEKIA

Důležitá data společnosti3

1995 - Česká kapitálová informační agentura,  a.s., byla založena Burzou cenných 

papírů Praha, Českou spořitelnou a Komerční bankou s cílem poskytovat informace 

o rodícím se českém kapitálovém trhu. 

1996 - Spoluvlastníkem agentury se stala švýcarská společnost Telekurs, která jako 

významný mezinárodně  působící  poskytovatel  finančních  informačních  systémů a 

databází předala agentuře ČEKIA potřebné know-how z této oblasti. 

1997 - ČEKIA uvedla na trh vlastní informační produkt ARIADNA, který v krátké 

době získal navzdory ostré konkurenci významný podíl na trhu. 

1998 - Telekurs se po změně strategie rozhodl opustit východoevropské trhy včetně 

ČR, ČEKIA hledá nového vlastníka 

1999 - ČEKIA získala nového stoprocentního vlastníka - národní tiskovou agenturu 

ČTK, lídra v poskytování zpravodajství a informací. 
3 Historie  společnosti,  jak  jí  sama  uvádí  na  svých  stránkách  -   http://www.cekia.cz/?

idf=strucna-historie, převzato 8.3.2009.
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2000 - ČEKIA se transformovala ve specializovanou informační agenturu zaměřenou 

zejména na dění ve firmách, na kapitálovém trhu a v ekonomice. Uvedla na trh nové 

aplikace SOFIA a DOKUMENTY, uvedla do provozu internetový server I-POINT. 

2001 -  ČEKIA  stále  zdokonaluje  své  produkty  a  rozšiřuje  nabídku  služeb.  Ve 

spolupráci s ČTK a NEWTON IT vzniká produkt PRODATA. Pořádá konference a 

semináře. Zahajuje vývoj moderního informačního produktu nové generace. 

2002 -  ČEKIA  upevňuje  své  postavení  na  trhu.  I-POINT  se  stal  vyhledávaným 

informačním  zdrojem  investorů  a  komunikačním  nástrojem  poskytovatelů 

investičních služeb. Zahajuje dlouhodobý vzdělávací projekt Fit pro investice. Uvádí 

na trh nový informační produkt MAGNUS. 

2003 -  Díky bohatosti  informačního  obsahu  a  modularitě  software  je  MAGNUS 

vyhledávaným  nástrojem,  který  je  schopen  uspokojit  velkou  část  informačních 

potřeb uživatelů z finančního světa i z podnikové sféry a státních institucí. I-POINT 

se  stává  součástí  Finančních  novin.  Agentura  zahajuje  tvorbu  a  publikaci 

sektorových analýz. 

2004  -  Do systému MAGNUS jsou integrovány stále  další  informační  kategorie. 

Databáze  pokrývá  všechny  ekonomické  subjekty  v  ČR  a  jejich  majetkové  a 

personální  vztahy.  Zdokonalují  se  funkce  pro  hromadné  vyhledávání  a  sledování 

změn  v  podnikové  mikrosféře  i  na  kapitálovém  trhu.  Vzniká  Centrum  analýz  s 

nabídkou analytických publikací vlastní produkce i dalších autorů. 

2005 -  ČEKIA vyvinula a uvedla na trh nový produkt BIZguard na vizualizaci a 

grafickou analýzu vztahů mezi ekonomickými subjekty v České republice. 

2007 - ČEKIA se stala členem švédské skupiny Bisnode.

1.5.3.2 Produkty společnosti ČEKIA

Z našeho pohledu je nejvýznamnějším produktem databáze MAGNUS, což je 

rozsáhlá  databáze  českých  firem,  dále  údaje  o  kapitálovém trhu,  finanční  situaci 

v odvětví  (viz  obr.  9)  cenných  papírech emitovaných v tuzemsku,  zpravodajství  a 

archiv  dokumentů  potřebných  pro finanční  analýzu.  Poslední  novinkou je  přístup 

k této databázi prostřednictvím www prohlížečů. Databáze je modulární. Díky tomu 
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lze  zakoupit  licence  pouze na  vybrané  moduly  a  zákazníci  tedy nemusí  platit  za 

informace, které nevyužijí.

Obr.9 – Ukázka finančního reportu z databáze MAGNUS (Zdroj: ČEKIA, převzato 8.3.2009).

Dalším významným produktem je BIZguard. Tento produkt pro svou činnost 

využívá  informace  z výše  popsané  databáze  MAGNUS  a  slouží  k vizualizaci  a 

grafické analýze vztahů (zejména majetkových, personálních, obchodních a jiných 

vztahů)  mezi  ekonomickými  subjekty  v České  republice  (viz  obr.  10).  BIZguard 

umožňuje zobrazovat jak okolí zvoleného subjektu, tak propojení mezi více subjekty. 

Navíc  je  možné  zobrazit  i  vztahy  vycházející  z událostí  jako  jsou  pohledávky, 

exekuce vyrovnání a podobně. 
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Obr. 10 – Ukázkový náhled vytvořený pomocí nástroje BIZguard (Zdroj: ČEKIA, převzato 

8.3.2009). Více typů je zobrazeno v přílohách - Příloha 4.

Produktová  řada  FlashLine  je  určena  především  malým  a  středním 

společnostem.  Prostřednictvím  produktů  této  řady  lze  jednoduše  a  rychle  získat 

ekonomické informace o vybrané společnosti nebo vybrat cílové skupiny odběratelů 

a dodavatelů například dle oboru podnikání,  velikosti tržeb a činnosti.  Mimo tyto 

výběry lze i denně sledovat vyhlášené konkurzy, úpadky, vznik a zánik a podobné 

důležité události v zájmových společnostech.

Od roku 2003 publikuje agentura ČEKIA sektorové analýzy, které přinášejí 

ucelený pohled na různé oblasti české ekonomiky. Fundovaně, obsáhle, ale přitom 

přehledně mapuje situaci v jednotlivých oborech ekonomiky a informuje o trendech 

jejich vývoje. ČEKIA analýzy zpracovává podle vlastního edičního plánu, ale i na 

základě konkrétních požadavků trhu.[ČEKIA, 2009]

1.5.4 Dun & Bradstreet 

Společnost Dun & Bradstreet je celosvětově uznávanou společností s více než 

160  let  dlouhou  firemní  historií.  Po  tuto  dobu  přináší  nástroje,  informace  a 

zkušenosti, které napomáhají zákazníkům při snižování rizik a vyhledávání nových 

potenciálních partnerů a zákazníků. S tím souvisí i jednoduchý a přehledný vzhled 

www stránek (viz obr. 11).
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Obr. 11 – Homepage společnosti D&B je velmi přehledná. (Zdroj: Dun & Bradstreet, 

převzato 15.3.2009)

1.5.4.1 Historie společnosti D&B

Dun & Bradstreet byla založena v České republice v roce 1992 a od té doby 

sbírá a poskytuje informace o českých a slovenských firmách. V současné době je 

možné  kromě  níže  zmíněných  produktů  také  získat  zkrácenou  zprávu  o  firmě. 

Bohužel se nepodařilo získat více podrobných informací o historii společnosti ani po 

kontaktování společnosti prostřednictvím emailu.

1.5.4.2 Produkty společnosti Dun & Bradstreet

Nejvýznamnějším produktem je databáze D&B s firemními údaji o více než 

140 mil.  firmách (cca 100 mil.  je v současné době aktivních) z více než 200 zemí 

z celého světa (viz tab. 2).

43



Region Počet firem

Afrika 1.384.083

Asie, Tichomoří 17.058.631

Evropa 41.171.833

Střední Východ 407.360

Latinská Amerika 11.496.452

Severní Amerika 29.271.527

Celkový součet 100.789.886

Tab. 2 – Počet firem v databázi D&B dle geografického rozdělení. (Zdroj: D&B, převzato 

1.3.2009)

Mimo základních údajů jsou, jako přidaná hodnota, ke všem firmám počítány 

a ukládány 3 ukazatele, díky kterým je lze snadno hodnotit a srovnávat. 

D&B  Rating se  skládá  ze  dvou  částí  –  finanční  síly  firmy  a  rizikového 

faktoru.  Finanční  síla  je  počítána  z vlastního  nebo  základního  kapitálu.  Rizikový 

faktor je hodnocení dle stupně rizika na stupnici 1 - 4, přičemž 4 je nejrizikovější 

firma. Díky tomuto ratingu lze předcházet především problémům s finančními toky, 

popřípadě  upravit  obchodní  podmínky tak,  aby riziko  bylo  co  možná nejmenší  a 

ztráty minimální. 

Vznik D&B  skóre úpadku je proces, při kterém jsou využívána historická 

data  k předpovědi  dalšího  možného  vývoje.  Pro  tvorbu  tohoto  ukazatele  je  třeba 

využití  sofistikovaných  statistických  metod.  Skóre  úpadku  je  společnost  D&B 

schopna dodat pro více než 2 mil. společností (včetně podnikatelů) se sídlem v České 

republice. Jedná se o procentuální možnost selhání společnosti, přičemž 1 je nejvyšší 

a 100 nejnižší pravděpodobnost úpadku. 

Posledním  ukazatelem  počítaným  pro  společnosti  z databáze  D&B  je 

payment  skóre. Jedná  se  o dlouhodobé  sledování  platební  morálky  firem.  Při 
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znalosti dlouhodobého chování společnosti lze předpovídat její vývoj a předpovědět 

možné problémy. Údaje jsou sbírány každý měsíc od mnoha firem z různých oblastí. 

Na jejich základě vzniká payment skóre.

 Služby pro vyhledání nových zákazníků

Global Reference  Solution – in-line služby umožňující  přístup do globální 

databáze D&B včetně přístupu k informacím o provázanosti jednotlivých firem. 

Who  Owns  Whom - Abecední  seznam  mateřských  firem  s  úplným 

členěním  a  „family  tree“  všech  dceřiných  společností.  Každý  záznam udává 

adresu  mateřské  firmy  a  přehled  hlavních  činností  skupiny  prostřednictvím 

oborových kódů činnosti SIC4 a abecední seznam všech dceřiných společností 

obsažených v databázi a jejich vztah k mateřské firmě.

Marketingové  výběry –  Zpracované  výběry  kontaktů  a  informací  o 

firmách  z databáze  D&B.  Výhodou  je  zajištění  cílených  dat  v požadovaném 

rozsahu a dle požadovaných kritérii. Tuto službu je vhodné využít, pokud není 

pro  firmu  vhodné  předplatit  si  přístup  do  celé  databáze.  Primárně  jsou 

společnosti vybírány dle SIC kódů.

Konkurzy,  likvidace,  vyrovnání  a  jejich  monitoring –  Jedná  se  o  soubor 

kontaktů na firmy, které jsou v konkurzu, likvidaci nebo ve stavu vyrovnání. Soubor 

je zasílán a aktualizován jednou týdně.

4 Standardní  průmyslová  klasifikace  USA –  přehled  oborů  je  možné nalézt  například  na 

vládních  stránkách  Occupational  Safety  &  Health  Administration  USA  - 

http://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html.
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Služba pro optimalizaci vztahů s dodavateli 

D&B Supply Management Solutions- řešení se skládá ze 3 po sobě jdoucích 

kroků – Supply Spend Analysis  (nalezení  peněz)  – pomáhá nalézt  procesy,  které 

mohou  být  efektivnější  a  mohou  přinášet  více  peněz,  dále  Supply  Intelligence 

(získání peněz) – nabízí  externí dodavatele a řešení a napomáhá snižovat riziko a 

řídit  dodávky  od  externích  dodavatelů.  Posledním  krokem  je  Supply  Base 

Optimisation  (udržení  toku  peněz)  –  slouží  k automatizaci  přenosu  informací  a 

udržení interních a externích perspektiv ve vztahu s dodavateli.

Služby pro minimalizaci úvěrových rizik

Hospodářské zprávy – umožňují hloubkovou analýzu důležitých obchodních 

operací  s  cílem zajištění  stability  a  ziskovosti.  Tyto  zprávy představují  rozbor  a 

hodnocení  obchodních  partnerů  a  jsou  podpůrným  nástrojem  pro  rozhodování  v 

případech  středních  a  vyšších  úvěrových  rizik.  Hospodářské  zprávy  usnadňují 

každodenní  běžné  úvěrové  rozhodování,  ozřejmují  finanční  sílu  jednotlivých 

podnikatelských subjektů a odhalují obchodní možnosti.

Profily zemí – monitorují změny rizik hospodářského prostředí jednotlivých 

zemí a přinášejí krátkodobou až střednědobou předpověď jejich vývoje. Jedná se o 2 

typy zpráv - D&B Country RiskLine Report a Country Report  (viz přílohy 5 a 6).

Racionalizace  dat –  konsoliduje  zákaznické  a  dodavatelské  informace  v 

systému s cílem tyto informace integrovat a rozšířit. Jedná se o porovnání informací, 

které má společnost ve své databázi,  s globální databází D&B a jejich doplnění o 

chybějící informace.

DBAI – zahraniční firmy, Česko a Slovensko – tato aplikace umožňuje on-line 

přístup  k hospodářským  informacím  z České  republiky  a  Slovenska  nebo  i 

k zahraničním firmám. 

Jedná se  o  přehled  nejdůležitějších  produktů,  více  informací  lze  nalézt  na 

stránkách společnosti – http://dbczech.dnb.com/Czech/default.htm.
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1.5.5 Evropská databanka 

Evropská databanka (EDB) je soukromá informační agentura. Hlavní činností 

je zpracování a prezentace informací o českých firmách v ČR a zahraničí. EDB je 

akciovou společností s vlastní sítí poboček, na českém trhu působí od roku 1991. 

Mezi  klienty  najdeme  především  malé  a  střední  firmy  z oblasti  propagace, 

marketingu a prodeje. Společnost zprostředkovává poptávky z ČR i zahraničí – tomu 

je podřízen i vzhled homepage (viz obr.12). 

Obr. 12 – Homepage společnosti EDB je podřízena prioritě zprostředkovávat nabídky a 

poptávky Českých firem. (Zdroj: EDB, převzato 15.2.2009)
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1.5.5.1 Historie společnosti 

Historie společnosti EDB5

1991  -  zahájení činnosti Evropské databanky pro tehdejší ČSFR, 

1992 -  vytvořena  informační  linka  185  pro  poskytování  informací  o  firmách  a 

službách v ČR a SR,

1994 - v rámci podpory malého a středního podnikání začíná Evropská databanka 

spolupracovat s Evropskou komisí,

1995 - počet telefonátů na informační linku 185 přesahuje 10.000/den. EDB rozšiřuje 

nabídku služeb o poskytování rešerší o zahraničních firmách,

2000 - EDB rozšiřuje nabídku služeb o možnost doplnit klientskou stránku o grafické 

materiály,  EDB  se  v  měření  návštěvnosti  NAVRCHOLU.CZ  stala 

nejnavštěvovanějším serverem ČR v oblasti Ekonomika a finance, 

2001  - změna obchodního jména „EDB-Dataservis, a.s.“ na „Evropská databanka, 

a.s.“, počet uzavřených smluv překračuje 100.000,

2002 -  EDB  rozšiřuje  nabídku  služeb  o  zpřístupnění  databáze  klientům  na 

www.edb.cz,

2003 - představení serveru v německé jazykové mutaci. Současně zkvalitněna verze 

anglická,  zahájení  projektu  spolupráce  EDB  s  městskými  a  obecními  servery, 

generální zastoupení EDB bylo přemístěno do reprezentativnějších prostor v Brně, 

2004 - EDB spustila činnost moderního Callcentra v Brně, do projektu spolupráce 

EDB s městskými a obecními servery se zapojilo 250 subjektů, EDB začala dodávat 

svá data na telefonickou službu 1188 (O2), EDB posílila vyhledávání zahraničních 

firem spoluprací se serverem Europages.com, 

5 Historie  společnosti,  jak  jí  sama  uvádí  na  svých  stránkách  - 

http://www.edb.cz/Prezentace/CZ/C_edb/C_edb.htm.
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2005 - EDB rozšiřuje nabídku služeb o marketingové informace, EDB vydává data o 

českých firmách v anglickém a německém jazyce pro zahraniční firmy, 

2006 - 15 let působnosti EDB na českém trhu, EDB spustila portál pro zahraniční 

spolupráci,

2007 -  EDB  spouští  poptávkový  portál,  EDB  spouští  portál  o  svých  hlasových 

službách, EDB spustila inzertní portál pro nabídky klientů, EDB spustila první Skype 

callcentrum v ČR na www.14000.cz, 

2008 - návštěvnost serverů EDB přesáhla 520.000 unikátních návštěvníků za měsíc, 

EDB  spouští  nový  produkt  EIM  (EDB  Internet  Media);  EDB  rozšiřuje  nabídku 

služeb o textovou reklamu na více než tisíci českých portálech.

1.5.5.2 Produkty společnosti EDB

Telefonická  informační  služba –  jednoduchá  služba  poskytovaná 

prostřednictvím  telefonu,  nebo  Skypu,  tato  služba  umožňuje  rychlé  získání 

základních informací.

Informační  portál  na  internetu  -  www.edb.cz  –  informace  o  více  jak 

180.000 firmách  z  celé  ČR,  jejich  aktuální  nabídky,  poptávky z  ČR i  zahraničí, 

grafické materiály, kontaktní údaje, jazykové mutace a mapy.

Poptávková  služba  – služba  zprostředkování  nabídek  a  poptávek,  slouží 

k nalezení vhodných dodavatelů a nových zákazníků. 

Zahraniční  obchodní  příležitosti  -  obchodní  příležitosti  EDB je  projekt, 

který slouží k prezentaci českých firem v zahraničí.  Nabídka nebo poptávka bude 

zveřejněna na www.edb.eu a na firemní zahraniční prezentaci u EDB.

CD  EDB  s  databází  firem  Evropské  databanky  -  umožní  veškeré 

marketingové funkce od hledání firem až po tisk nebo export dat. Firmy lze velice 

snadno vyhledávat mnoha různými způsoby: 

• dle klíčového slova v textu, v názvu, nebo v obojím současně,

• dle právní formy, počtu zaměstnanců a obratu,
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• pomocí indexů (klasifikátorů).  

Marketingové  informace  -  slouží  k  vypracování  databáze  firem  pro 

marketingovou práci dle zadaných požadavků. Jedná se o bezplatnou službu.

Více informací lze nalézt na stránkách společnosti – http://www.edb.cz.

1.5.6 HBI-Česká republika

Společnost  HBI  nabízí  přístup  do vlastní  databáze  společností  z ČR a  SR 

(více  než 32 000 významných  společností).  Mimo této databáze  je možný ještě  i 

přístup do databáze evropských firem (více než 6 mil. společností z 18 evropských 

zemí). Homepage je v případě této firmy řešena více jako portál než jako firemní 

prezentace (viz obr. 13).

Obr. 13 – Homepage společnosti HBI vypadá spíše jako portál než jako firemní prezentace. 

(zdroj HBI Česká republika, s.r.o., převzato 4.3.2009 ).

1.5.6.1 Historie společnosti HBI

1994  -  vydání  prvního  produktu  -  tištěné  příručky  Významné  podniky  České 

republiky  (VPČR)  1994  se  3.000  firemními  profily.  Vznik  oddělení 

telemarketigového ověřování informací.
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1995 - Příručka VPČR 1995 s 5.000 firemními profily. Ověřování probíhá kombinací 

telemarketingu  a  Direct  Mailů.  Založení  oddělení  obchodních  zástupců.  Zahájení 

prodeje informací formou disket.

1996 - Příručka VPČR 1996 s 7.500 firemními profily. Nový produkt Kdo řídí české 

hospodářství 1996 s 22.000 českých managerů. První CD-ROMy ve spolupráci se 

společností  Albertina  Data  a  poskytování  informací  on-line  prostřednictvím 

společnosti Tanger (EOTEL). 

1997 - Zahájení prodeje obchodních programů (kombinace produktů a služeb HBI s 

poskytováním  informací  o  zahraničních  subjektech)  prostřednictvím  obchodních 

zástupců. Marketingová příručka VPČR 1997 s 11.000 firemními profily, 4x ročně 

aktualizovaný CD-ROM.

1998 -  Nástup  nové  generace  CD-ROM  a  CD-Print  s  uživatelským  programem 

společnosti  Optosof. Tištěná příručka s 11.000 profily firem, CD-Print s pololetní 

aktualizací,  CD-ROM se čtvrtletní  aktualizací.  Zahájení spolupráce se společností 

Internet Securities.

1999  - Internetová databáze Významné podniky střední Evropy se 60.000 měsíčně 

aktualizovanými  firemními  profily  z  Polska,  Maďarska  a  ČR  na  adrese 

www.hoppbonn.com.  Další  rozvoj  počtu  vyhledávacích  kritérií  na  CD,  jakož  i 

zvyšování obsahu položek firemního profilu v databázích a na produktech. Tištěný 

produkt obsahuje 15.707 firemních profilů, poslední aktualizace CD potom více než 

17.500 firemních profilů. Investice do nové národní internetové aplikace e-monitor.

2000  - Národní internetová databáze e-monitor s on-line aktualizací dat. Obsahuje 

více než 21.320 firemních profilů.

2001 - Rozvoj internetových databází s možností on-line aktualizace firemních dat, 

HBI Monitor, informací o produktech a službách, HBI Product, certifikátech kvality, 

HBI Quality, zveřejňování nabídek a poptávek HBI Market a tiskových zpráv, HBI 

Press. V prosinci společnost vstoupila na slovenský trh akvizicí práv na poskytování 

služeb Európskej databanky na území SR.
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2002  - Spuštění  nového  internetového  modulu  HBI  Euro,  který  umožňuje 

registrovaným  uživatelům  tohoto  systému  pracovat  s  firemními  databázemi 

evropských zemí ve struktuře Business to Business.

2003  - Rozšíření databáze Významné podniky ČR na 28.737 firemních profilů ve 

struktuře B2B/A a databáze HBI Euro na 706.000 firemních profilů.  

2004 - Spuštění mezinárodní databáze firem - Proodle, která poskytuje informace o 

více než 1,4 mil.  firmách z 16 zemí Evropy.  Zahájení klasifikace firem dle CPV 

kódů.  Rozšíření  databáze  Významné podniky ČR na 30.821 firemních  profilů  ve 

struktuře B2B/A. 

2005  -  Rozšíření  databáze Významné podniky ČR na více než 32 000 firemních 

profilů ve struktuře B2B/A. 

2006 - Nový systém nabídek a poptávek HBI Market. Změna vlastnické struktury 

HBI, novým vlastníkem švédská společnost Bisnode (Bonnier, Ratos).

2007  - Spuštění  nového  česko-slovenského  B2B  portálu  umožňujícího  současné 

prohledávání databází HBI Česká republika a Bisnode Slovensko, s.r.o.

1.5.6.2 Produkty společnosti HBI

Databáze  ČR  a  SR  –  v současné  době  je  v databázi  více  než  320 000 

záznamů českých firem a více než 150 000 firem ze Slovenska. Více než 30 000 

firem  z tohoto  počtu  patří  mezi  „Významné  podniky  ČR“,  které  jsou  soustavně 

sledovány.  Vyplněnost  této  databáze  a  dostupné  údaje.  (viz  tab.  3).  Část  běžně 

dostupných údajů je k dispozici zdarma všem návštěvníkům stránek HBI (viz příklad 

záznamu  z databáze  významných  firem  –  obr.  14),  část  je  přístupná  pouze 

registrovaným uživatelům. Stejně tak je omezeno i rozšířené vyhledávání. 
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Obr. 14 - Zkrácená ukázka záznamu z katalogu HBI – pro firmu ALD Automotive je zobrazeno 

mnoho údajů i pro běžné uživatele bez registrace. (zdroj HBI Česká republika, s.r.o., převzato 

4.3.2009 ).
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Měsíční  přírůstek  databází  je  průměrně  přibližně  1500  firem.  Průměrný 

měsíční počet unikátních návštěvníků je cca 260 0006. Společnost vznikla již v roce 

1993 a od té doby monitoruje údaje o velkých českých firmách.  Kromě základních 

kancelářských údajů včetně emailu je i klasifikace dle NACE, SKP a CPV. Katalog 

je dostupný z adresy www.hbi.cz.  

Tab. 3 – Tabulka úplnosti vyplněných údajů u databáze „Významné podniky ČR“ (zdroj HBI 

Česká republika, s.r.o., převzato 4.3.2009 ).

Služba  EURODATA  nabízí  uživatelům  informace  o  více  než  2  mil. 

společností ze 17 evropských zemí (včetně ČR a SR). Bohužel mnoho údajů v této 

databázi je dostupných pouze registrovaným uživatelům, a navíc není plně funkční 

propojení mezi českou a evropskou částí (firmu, kterou lze nalézt v databázi ČR/SR, 

nelze nalézt v databázi EURODATA).  

Služba  PROODLE –  nabízí  vyhledávání  dle  CPV  kódu  v Evropských 

zemích. Výsledkem jsou pouze základní kancelářské informace (ve většině případů 

6 Dle  statistiky  návštěvnosti  vydané  společností  HBI  Česká  republika  –  dostupné  z: 

http://www.hbi.cz/pages/data/files/statistika_navstevnosti_hbi__301108.pdf, převzato 4.3.2009.
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pouze název a adresa – registrovaní uživatelé mají přístup k více údajům). 

Velmi  zajímavou  službou  dostupnou  i  neregistrovaným  uživatelům  jsou 

„Tiskové  zprávy“ –  návštěvníci  zde  mohou  nalézt  krátké  tiskové  zprávy 

nejvýznamnějších společností přehledně členěné dle oboru působnosti (viz obr. 15).

Obr. 15 – Přehled tiskových zpráv poskytovaný společností HBI (zdroj HBI Česká republika, 

s.r.o., převzato 4.3.2009 ).

Více informací lze nalézt na stránkách společnosti – http://www.hbi.cz.

1.5.7 Kompass 

Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí, která má své pobočky ve více než 

70  zemích.  Z těchto  zemí  poskytuje  údaje  o  více  než  2  mil.  subjektů.  V České 

republice působí již od roku 1991. Od roku 2000 se v této společnosti  majetkově 

podílí i společnost Coface, která je velmi významným poskytovatelem kreditních a 

marketingových informací o firmách. Hlavním produktem této společnosti je B2B 

databáze. Homepage této společnosti je poměrně přehledná i díky malému množství 

nabízených služeb (viz obr 16).
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Obr. 16 – Homepage společnosti Kompass přináší základní informace. Díky malému množství 

produktů je poměrně přehledná (z obrázku byly odstraněny reklamy na jiné společnosti). (zdroj 

Kompass, převzato 4.3.2009).

1.5.7.1 Historie společnosti 

Historie společnosti Kompass7

1944 : systém Kompass založen ve Švýcarsku, 

1947 : vychází první tištěný katalog se švýcarskými firmami, 

1987 : vychází první nadnárodní CD-ROM pro západní Evropu (EKOD), 

1991 : Kompass vstupuje na český trh, 

1992 : vychází první tištěný katalog s českými firmami, 

1993 : založena společnost KOMPASS Czech Republic, a.s., 

1996 : vychází první CD-ROM s českými firmami, 

1997 : spuštění celosvětové databáze www.kompass.com na internetu, 

1999 : spuštění poptávkového projektu www.inquiry.cz, 

7 Dle www stránek společnosti KOMPASS Czech Republic, a.s. - www.kompass.cz
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2000 : Kompass se stává součástí francouzské skupiny Coface Group, 

2000 : Coface vstupuje majetkově i do KOMPASS Czech Republic, a.s., 

2001 : KOMPASS Czech Republic a.s. se přesunuje do nového sídla na Prahu 4, 

2002 : představení nových stránek www.kompass.cz, 

2002 : spuštění nové verze www.kompass.com, 

2002 : představení nákupního projektu Kommarket, 

2006 : spuštění nákupního projektu Kommarket v zahraničí, 

2006 : spuštění nové verze www.kompass.com, 

2006 : spuštění nové verze www.kompass.cz. 

1.5.7.2 Produkty společnosti Kompass

Nejdůležitějším produktem této společnosti je databáze Kompass obsahující 

2,1 mil. firem ze 70 zemí, 54.000 produktů a služeb, 23 mil. odkazů na produkty, 750 

000 obchodních jmen a značek a 3,5 mil. kontaktů na vedoucí pracovníky. Informace 

jsou v databázi dostupné ve 25 jazycích, včetně češtiny. Databáze je dostupná přes 

WWW rozhranní a všechny záznamy mají standardizovanou strukturu: 

• Kontaktní informace (adresa, telefon, fax, e-mail, www adresa) 

• Jména a funkce vedoucích pracovníků 

• Obrat

• Základní finanční informace 

• Rok založení

• Počet zaměstnanců

• Certifikáty kvality

• Obchodní jména

• Země exportu a importu
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• Další informace

Více informací lze nalézt na stránkách společnosti – http://www.kompass.cz.

1.6 Systémy pro podporu rozhodování – Tovek, spol. s r.o.

Systémů pro podporu rozhodování je na našem trhu mnoho. Většina z nich je 

spojena  s ekonomickými  a  podnikovými  informačními  systémy.  (Bylo  by  možné 

zařadit do této skupiny např.: SAP, K2, Oracle a mnoho dalších). V následující části 

bude  podrobněji  popsán  software  a  nástroje  společnosti  Tovek,  spol.  s r.o.  Tyto 

produkty  jsem vybral  do  samostatné  podkapitoly,  protože  se  zabývají  především 

interpretací a analýzou informací. Společnost Tovek byla založena v roce 1993. Od 

té  doby se snaží  svým zákazníkům pomáhat  při  zvyšování  konkurenceschopnosti 

prostřednictvím efektivního zpracování informací. Pro společnosti je nejdůležitější:

• správně a včasně rozhodovat, 

• odhalovat nové příležitosti, 

• eliminovat zbytečné náklady, 

• omezovat riziko překvapení, 

• předvídat kroky konkurence, 

• chránit duševní vlastnictví. [Tovek, 2009]

1.6.1 Produkty společnosti Tovek

Tovek  Tools -  Pomocí  Tovek  Tools  lze  indexovat  souborový  systém, 

elektronickou  poštu  a  ODBC  databáze.  Následně  je  možné  v nich  vyhledávat 

z jednoho místa (obr. 17). Nástroj pro obsahovou analýzu (obr.19) umožňuje zjistit, 

která  klíčová  slova  a  jejich  spojení  se  ve  vyhledaných  dokumentech  vyskytují. 

Nástroj pro kontextovou analýzu (obr. 18) umožňuje dokumenty snadno třídit podle 

vybraných témat.
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oObr. 17– Tovek Tools umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání z jednoho místa. (zdroj: 

Tovek, převzato 5.3.2009)

Obr. 18 – Tovek Tools umožňuje přehledné zobrazení výsledků kontextové analýzy. (zdroj: 

Tovek, převzato 5.3.2009)
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Obr. 19 – Tovek - Tools výsledek obsahové analýzy s automatickým indexováním. (zdroj: 

Tovek, převzato 5.3.2009)

Výsledky vyhledávání  a analýz  lze  exportovat v různých formátech včetně 

automaticky  generovaných  souhrnů  a  přehledů.  Tovek  Tools  obsahují  editor  pro 

tvorbu strukturovaných dotazů a plug-in pro propojení Tovek Tools s produktem i2. 

Tovek Server -  Tovek Server umožňuje prohledávat více zdrojů najednou. 

Umožňuje  v mnoha  jazycích  kombinovat  obsah  například  souborových  systémů, 

databází,  elektronické  pošty  nebo  webových  stránek.  Lze  ho  snadno  připojit 

k databázím mediálních informací různých poskytovatelů.

K informacím  lze  přistupovat  prostřednictvím  webových  služeb  nebo 

klientských  aplikací.  Lze  ho  implementovat  do  stávajících  informačních  systémů 

organizace,  do  intranetu  či  jiných  portálových  řešení.  K informacím  lze  přidávat 

vlastní metadatové komentáře (obr. 20).

Tovek Server umožňuje nadefinovat širokou škálu bezpečnostních pravidel 

pro přístup uživatelů k informacím. Je určen především pro správu velkého objemu 

nestrukturovaných sdílených dat.  
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Obr. 20 – Tovek Server umožňuje přidání vlastních komentářů do metadat. (zdroj: Tovek, 

převzato 5.3.2009)

Připojení k informačním zdrojům – Společnost Tovek umožňuje připojení 

a import dat od externích dodavatelů. Mezi produkty, které lze získat prostřednictvím 

této služby, patří především: Systém sledování vazeb společnosti Creditinfo Solution, 

s.r.o.,  Databáze  Magnus  od  společnosti  Čekia,  mediální  databáze  Anopress  (od 

stejnojmenné  společnosti),  databáze  ekonomických  periodik  Economia 

stejnojmenného  vydavatelství  a  monitoring  webových  stránek  Právě  dnes  od 

společnosti Anneca, spol. s r.o.

Autonomy  -  Autonomy  poskytuje  infrastrukturu,  která  umožňuje 

automaticky zpracovávat informace ve všech formátech bez ohledu na to, kde jsou 

tyto informace uloženy. Zprostředkovává jejich automatickou výměnu mezi různými 

aplikacemi.  Technologie  Autonomy činí  podnikové systémy nezávislé  na formátu 

zpracovávaných dat.

Infrastruktura Autonomy umožňuje zvýšit efektivitu zpracování informací ve 

všech  odvětvích.  Důkazem toho je  její  nasazení  u více  než  17 000 zákazníků  po 

celém  světě.  Autonomy  jim  umožňuje  lépe  využívat  informace  a  automatizovat 

proces jejich zpracování.
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I2 - Produkty i2 slouží k analýze a vizualizaci informací. Pomáhají pochopit 

informace, přehledně znázorňovat jejich obsah a odhalovat nové poznatky, vztahy a 

souvislosti.  V České  republice  je  společnost  Tovek  dodavatelem  lokalizovaných 

produktů i2, ke kterým poskytuje certifikovaná školení.

Britská firma i2 Ltd je celosvětovou jedničkou mezi dodavateli nástrojů pro 

analýzu  a  vizualizaci  informací,  které  se  využívají  na  všech  úrovních  řízení 

organizace. Používají se v komerční sféře i ve státní správě a samosprávě.

Guidance Software - Produkty Guidance Software umožňují rychle získat a 

analyzovat velké objemy dat ze serverů, počítačů a mobilních telefonů včetně obsahu 

smazaných  souborů  nebo  dat  uložených  v alokované  paměti.  Produkty  umožňují 

pokrýt celý proces forenzní analýzy. V řadě zemí jsou důkazy získané pomocí těchto 

produktů soudy oficiálně uznávány v soudním řízení. [Tovek spol. s r.o., 2009]

1.6.2 Služby společnosti Tovek

Mimo  výše  popsané  produkty  poskytuje  společnost  Tovek  i  řadu 

souvisejících služeb. Jedná se především o technickou podporu nabízených produktů. 

Součástí  této  podpory  je  nejen  řešení  běžných  provozních  problémů,  ale  i 

poskytování nových verzí zakoupených produktů a odpovídání na dotazy položené 

prostřednictvím telefonu a emailů. Další službou jsou certifikovaná školení. Jedná se 

o standardizovaná školení k nabízeným produktům, ale i individualizovaná školení 

dle  potřeb  nejen  stávajících  zákazníků,  ale  všech  zájemců,  dle  jejich  potřeb. 

V neposlední  řadě  je  možné  i  stažení  dema výše  popsaných  produktů  ze  stránek 

společnosti. 

Více  informací  o  produktech  společnosti  Tovek  naleznete  na  adrese: 

http://www.tovek.cz.
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Nejčastěji používané metody CI

Profesionální  pracovníci  CI  mohou  použít  mnoho  analytických  metod  pro 

transformaci informace využitelnou v CI. Uživatelé obecně preferují použití pouze 

některých metod. Tyto preference se během let téměř nemění. Uživatelé CI používají 

hlavně dvě analytické metody: SWOT analýzu a analýzu konkurence.8 

Tab. 4 – Využívání metod CI profesionály. [A COMPETITIVE INTELLIGENCE 

FOUNDATION, 2006]

1.7 Analýza konkurence

Cílem společností není pouze identifikovat konkurenční společnosti, ale také 

pochopit  jejich  strategii  a  chování.  Díky podrobným znalostem může  firma  lépe 

reagovat na chování konkurence. 

8 Nejpoužívanější  metody byly vybrány dle studie provedené „A competitive intelligence 

foundation“ v letech 2005 – 2006.
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Hlavním přínosem využití CI je v těchto oblastech:

• předcházení překvapení,

• identifikace hrozeb a možností,

• získání konkurenční výhody na základě zkrácení reakční doby,

• lepší plánování,

• lepší porozumění vlastní společnosti.

Analýza je zaměřena na 4 okruhy (hypotéza, cíle, strategie a schopnosti), 

které pomáhají reagovat na situaci na trhu

Při  analýze  je  potřeba  stanovit  hypotézu,  kterou  chceme  potvrdit  nebo 

vyvrátit.  Druhým  krokem  je  určení  cílů,  které  by  měly  být  v  rámci  programu 

dosaženy, a potřebných informací. Získané informace je dobré rozdělit do kategorií. 

Pokud známe cíle, které si stanovila konkurenční firma, můžeme lépe předvídat, jak 

tato firma zareaguje při změnách poptávky. Zjištění strategie společnosti je klíčovým 

procesem této analýzy. Sleduje se hlavně cenová politika firmy, distribuční kanály, 

služby,  propagace a prodej.  Výše  uvedené body ovlivňují  načasování,  intenzitu  a 

nasměrování  marketingového  úsilí  konkurence.   Schopnosti  určují  jak  je  firma 

schopna využívat nové příležitosti a udržet se na trhu. 

Tato  analýza  má  2  základní  cíle:  sledovat  firmy,  které  jsou  přímou 

konkurencí společnosti, a srovnat je s podobnými firmami z různých odvětví a typů; 

druhou funkcí je funkce „expertního centra“, díky které lze využívat nejužitečnější a 

nejefektivnější nástroje a zpřístupnit je všem analytikům firmy.

1.8 SWOT

Analýza SWOT pomáhá firmám zvýšit konkurenční výhodu a náhled trhu. 

Tato analýza není určena pro řešení a zlepšení každodenní situace. Lze ji použít v 
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horizontu  minimálně  jednoho  roku.  Mnoho  firem  tuto  analýzu  provádí  až  v 

momentě, kdy mají problémy, což už bývá pozdě. Analýzu by firmy měly provádět 

pravidelně, minimálně jednou za rok. SWOT analýza napomáhá identifikaci silných 

stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

1.9 Odvětvová analýza

Odvětvové analýzy jsou uceleným souborem informací o odvětvích v zemi, 

které zahrnují kromě makroekonomického vývoje, analýzy stavu a vývoje odvětví 

také  očekávané  změny a  trendy dle  jednotlivých  oborů. Součástí  jsou i  podrobné 

finanční analýzy společně se specifickými odvětvovými údaji. Součástí analýz bývá i 

hodnocení  nejvýznamnějších  firem  v daném  odvětví,  jejich  srovnání,  popřípadě 

zachycení i dodavatelských vztahů. Stejně tak bývá součástí této analýzy i grafické 

hodnocení  těchto  firem,  ale  i  celého odvětví.  Samozřejmostí  je většinou možnost 

porovnávat jednotlivé firmy mezi sebou. Údaje vycházejí z účetních závěrek, které 

by firmy měly povinně odevzdávat. S tím bývá problém a závěrky je nutné shánět 

tyto závěrky i telefonicky. Samozřejmostí je i telefonické ověření těchto údajů a také 

hodnocení  od  odborníka  z daného  odvětví.  [Creditinfo  Czech  Republic,  interní 

zdroj].

1.10Segmentace zákazníků

Každý  zákazník  je  jiný  a  v ideálním  případě  bychom  k němu  měli  také 

jednotlivě  přistupovat.  To  je  ale  v praxi  nemožné,  proto  se  v oblasti  obecného 

marketingu  běžně  používá  segmentace  zákazníků (anglicky  Customer 

Segmentation). Spočívá v rozdělení zákazníků podle jejich zákaznických potřeb do 

skupin.  Nejčastějším cílem segmentace zákazníků je zvýšit  zisk z každého z nich 

v závislosti  na  jeho  požadavcích  a loajalitě,  ale  možnost  oslovit  více  zákazníků 

najednou. Praktickým příkladem segmentace zákazníků na internetu může být třeba 

personalizace emailů a newsletterů. Pro CI je velmi důležité znát, jaké jsou cílové 

skupiny zákazníků konkurence a jaké jsou jejich preference. Jenom tak lze na tyto 

zákazníky působit a zvýšit svůj profit.
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1.11Poměroví ukazatelé 

Ukazatele  je možné rozdělit  do 6 skupin – ukazatele  rentability,  likvidity, 

aktivity,  zadluženosti,  tržní  hodnoty  a  ukazatele  na  bázi  cash  flow.  Všechny 

pocházejí  z účetních  údajů,  je  proto  možné  zjistit  je  například  z dokumentů 

v obchodním  rejstříku,  přímo  od  hodnoceného  podniku,  nebo  od  komerčních 

poskytovatelů  těchto  údajů.  Některé  průměrné  údaje  českých  podniků  zveřejňuje 

statistický úřad. Je tedy možné získané údaje s těmito průměrnými údaji porovnávat.

Ukazatele rentability (viz tab. 5) poskytují informace o ziskovosti podniku, 

čím je  hodnota těchto  ukazatelů  vyšší,  tím je  vyšší  ziskovost  podniku.  Výsledné 

ukazatele vyjadřujeme v procentech.

Ukazatel Způsob výpočtu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistý zisk nebo ztráta / vlastní kapitál

Rentabilita aktiv (ROA) čistý zisk nebo ztráta / celková aktiva

Rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu (ROCE)

EBIT / (vlastní kapitál + dlouhodobé 

závazky)

Rentabilita tržeb (ROS) čistý zisk nebo ztráta / celkové tržby

Rentabilita nákladů (ROC) čistý zisk nebo ztráta / celkové náklady

Čisté ziskové rozpětí čistý zisk nebo ztráta / celkové výnosy

Tab. 5 - Ukazatele rentability. (Zdroj Finance.cz, převzato 16.3.2009)

Ukazatelé likvidity (viz tab. 6) – hodnotí schopnost dostát svým závazkům. 

Porovnávají  disponibilní  prostředky  se  závazky  podniku.  Za  likvidní  aktiva  se 

považuje  krátkodobý  finanční  majetek  (hotovost,  bankovní  účty).  Ukazatele  jsou 

uváděny v bezrozměrných jednotkách.
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Ukazatel Způsob výpočtu

Běžná likvidita likvidní aktiva / krátkodobé závazky

Krátkodobá likvidita
(likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé 

závazky 

Dlouhodobá likvidita
(likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky + zásoby) / 

krátkodobé závazky

Tab. 6 - Ukazatele likvidity. (Zdroj Finance.cz, převzato 16.3.2009)

Ukazatele aktivity  (vit tab. 7)  –  hodnotí schopnost podniku produkovat co 

možná nejvíce peněz. To znamená maximalizovat obrat (co nejrychlejší obrat zásob) 

a  doba  obratu  by  měla  být  co  nejnižší  (peníze  uložené  v zásobách,  závazcích  a 

pohledávkách by měly být v podniku co nejkratší dobu). Souvislost mezi výší obratu 

a dobou obratů je více než patrná. Obrat vyjadřujeme v jednotkách (tzv. obrátkách za 

rok), dobu obratu ve dnech.

Ukazatel Způsob výpočtu

Obrat aktiv celkové tržby / celková aktiva

Obrat zásob celkové tržby / zásoby

Obrat pohledávek celkové tržby / pohledávky

Doba obratu závazků krátkodobé závazky / denní tržby

Doba obratu zásob zásoby / denní tržby

Doba obratu závazků krátkodobé závazky / denní tržby

Doba obratu pohledávek krátkodobé pohledávky / denní tržby

Tab. 7 - Ukazatele aktivity. (Zdroj Finance.cz, převzato 16.3.2009)

Ukazatele  zadluženosti  (viz  tab.  8)  znázorňují  úvěrové  zatížení  podniku. 

Vyšší  zadluženost je u podniků přípustná pouze tedy,  pokud je i vyšší rentabilita, 

jinak by se vždy měla pohybovat v určitých mezích. Ukazatelé jsou mimo úrokové 

rozpětí vyjadřovány v procentech.
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Ukazatel Způsob výpočtu

Úrokové krytí
(zisk před zdaněním + nákladové úroky) / 
nákladové úroky

Míra zadluženosti vlastního kapitálu cizí zdroje / vlastní kapitál

Míra celkové zadluženosti cizí zdroje / celková aktiva

Tab. 8 - Ukazatele zadluženosti. (Zdroj Finance.cz, převzato 16.3.2009)

Ukazatelé na bázi cash flow (viz tab. 9) vycházejí z rozvahy a výsledovky, 

ale i z výkazu o peněžních tocích. Protože výkaz o peněžních tocích je považován za 

méně náchylný ke zkreslení, jsou i tyto údaje považovány za spolehlivější. Všechny 

ukazatele na bázi cash flow vyjadřujeme v procentech.

Ukazatel Způsob výpočtu

Rentabilita vlastního kapitálu z cash 

flow

peněžní tok z provozní činnosti / vlastní kapitál

Krátkodobá likvidita z cash flow peněžní tok z provozní činnosti / krátkodobé 

závazky

Stupeň oddlužení peněžní tok z provozní činnosti / cizí zdroje

Tab. 9 - Ukazatele na bázi cash flow. (Zdroj Finance.cz, převzato 16.3.2009)

S užíváním poměrových ukazatelů jsou spojena i následující pravidla, která 

by měla být dodržována za všech okolností: 

• Pravidlo vyrovnání rizik (rovnost vlastního a cizího kapitálu) – odpovídá 

jednotkové míře zadluženosti vlastního kapitálu. 

• Bilanční pravidlo (rovnost stálých aktiv a vlastního kapitálu). 

• Pravidlo financování (rovnost stálých aktiv a dlouhodobých závazků, rovnost 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků) – aktiva, která v podniku 

nezůstanou déle než 1 rok, by měla být financována krátkodobými závazky. 

Naopak aktiva, která bude podnik využívat delší dobu, by měla být 

financována dlouhodobými závazky. Držba aktiv a splatnost závazků pro 

jejich financování by se měly kopírovat. [FINANCE.CZ, převzato 29.3.2009, 
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dostupné z http://firmy.finance.cz/financovani/informace/financni-

analyza/vypocet/]

1.12Hodnocení zákazníků 

Trh  ve  vyspělých  zemích  Evropy  lze  charakterizovat  jako  zákaznický. 

Obchodní  firma,  chce-li  obstát  v tržním prostředí,  by se  měla  pravidelně  zabývat 

výzkumem chování zákazníků a jejich motivace. Měla by vědět:

• kdo u ní nakupuje,

• proč u ní nakupuje,

• zda nakupuje také někde jinde a proč,

• kdo ze zákazníků přináší největší zisk.

Z hlediska přínosu zákazníka pro obchodníka bylo zjištěno, že platí pravidlo 

20/80 neboli  20 % zákazníků přináší  společnosti  80 % zisku.  Na tyto  významné 

zákazníky by se měla každá firma zaměřit a pokusit se je udržet pomocí věrnostních 

programů, bonusů atd. Z analýzy zákazníků by také měla vycházet celková strategie 

firmy. Jednotlivé typy zákazníků jsou posuzovány podle takových faktorů, jako je 

např.  frekvence  a  velikost  nákupů,  ochota  za  nákupy  dojíždět,  preference 

jednotlivých  typů  prodejen  (obchodních  formátů),  důležitost  parkoviště  a  jeho 

kapacita, možnost platby kartou, upřednostňování nákupů značkového a   moderního 

zboží, ovlivnitelnost vzhledem k výrobku, sledování reklamy v médiích a podobně. 

[BOUČKOVÁ, 2003, str. 329 - 330]

1.13Analýza prostředí

Vliv prostředí je nejčastěji posuzován z pohledu ovlivnitelnosti faktorů, které 

do prostředí vstupují a ovlivňují ho. Z tohoto prostředí lze tedy faktory rozdělit do 

dvou skupin – faktory,  které může společnost  ovlivnit  (mikroprostředí)  a faktory, 

které společnost ovlivnit nemůže (makroprostředí).

Mirkoprostředí
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Podnik  můžeme  chápat  jako  stále  se  vyvíjející  organismus,  do  kterého 

vstupuje mnoho procesů a všechny jeho útvary.

Zákazníci  tvoří jeden z nejdůležitějších faktorů. Je třeba důsledně zjišťovat 

jejich potřeby a požadavky a odlišit jednotlivé zákazníky od sebe. Je jasné, že jiné 

potřeby  a  požadavky  bude  mít  koncový  zákazníka  a  jiné  zákazník  na  trhu 

průmyslového  zboží.  Pokud si  uvědomíme,  že  se  nejedná  o  homogenní  skupinu, 

usnadní nám to přístup k zákazníkům a pochopení jejich potřeb. 

Dodavatelé  ovlivňují  možnosti  podniku  získat  v požadovaném  množství, 

kvalitě a čase potřebné zdroje, které jsou nutné pro jeho základní funkce. Je velmi 

důležité  pečlivě  sledovat  nejen  stávající,  ale  i  potenciální  dodavatele  a  jejich 

možnosti v dlouhodobém horizontu, aby byla společnost schopna včas reagovat na 

případné možné změny.

Distribuční články a prostředníci pomáhají společnosti při zprostředkování 

nabídky a prodeje zboží a služeb společnosti. Např. velkoobchody mohou urychlit 

distribuci zboží ke konečnému spotřebiteli,  dopravní společnosti zajišťují přepravu 

výrobků atd. Je třeba dbát na výběr kvalitních partnerů, aby bylo zboží distribuováno 

konečnému uživateli v požadované kvalitě, množství a ceně.

Konkurence  podniku  stojí  na  pomezí  makroekonomického  a 

mikroekonomického prostředí. Má-li být podnik úspěšný, musí své konkurenty dobře 

znát.  Konkurenční  prostředí  je  velmi  důležité,  protože  vytváří  tlak  na  snižování 

nákladů,  inovace,  zdokonalování  výrobků  a  jejich  lepší  využívání.  Díky  těmto 

faktorům vede i ke zvyšování obratu. Na existenci konkurence musí firma reagovat 

vhodnou strategií.

Makroprostředí

Sociální  faktory  –  lze  ještě  podrobněji  členit  na  demografické  a  kulturní 

faktory.  Demografické  faktory  zahrnují  charakteristiky  obyvatelstva  jako  celku, 

sledují počet obyvatel, hustotu osídlení, věk, pohlaví a mnoho dalších statistických 

veličin.  Naproti  tomu kulturní  faktory jsou charakterizovány jako soubor  hodnot, 

idejí a názorů určité skupiny lidí.
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Technické  a  technologické  faktory  jsou  v posledních  letech  dominantní 

složkou marketingového prostředí. Pokud nechce podnik ztratit kontakt s konkurencí, 

musí  vynakládat  velké  finanční  prostředky  na  výzkum  a  vývoj.  Vývoj  a  vlastní 

výzkum si tak mohou často dovolit pouze velké firmy. Zvláště v oblasti farmacie a 

chemie je tento fakt velmi dobře rozpoznatelný. Ostatní společnosti se poté vydávají 

cestou napodobování úspěšných výrobků konkurence, u kterých pouze změní design, 

a  nikoliv  jeho  podstatu,  nebo přidají  některou  složku (např.  přidání  vitamínů  do 

stávajícího produktu v potravinářství). 

Ekonomické aspekty spočívají v tom, že pro podniky je důležitá především 

celková  kupní  síla  obyvatel,  která  závisí  na činitelích,  jako jsou skutečné  příjmy 

obyvatelstva,  úroveň cen,  výše úspor a výše spotřebitelských  úvěrů.  I  na základě 

ekonomických ukazatelů dochází v současné době k segmentaci zákazníků – vzniká 

zde  třída,  která  je  schopna  kupovat  i  velmi  luxusní  zboží,  které  se  zde  dříve 

nevyrábělo, ani se nedováželo. Na stranu druhou vzniká i skupina, která má problém 

při zajišťování základních životních potřeb.

Politicko-legislativní  aspekty  souvisejí  s  vnitrostátním  i  mezinárodním 

politickým děním, jež velmi výrazně ovlivňuje situaci na trhu. Stejně tak i platná 

legislativa, která vytváří podmínky pro podnikání a vydává zákonné normy pro jeho 

ochranu  (například  před  nekalou  konkurencí).  Na  stranu  druhou  ale  i  chrání 

spotřebitele  a jeho zdraví  (například přes ekologické směrnice).  Pro i proti  těmto 

trendům působí různé zájmové skupiny (lobby), které se snaží zamezit přijetí pro ně 

nepříjemných zákonů, nebo alespoň o jejich zmírnění. 

Přírodní a ekologické faktory -   Do této skupiny patří  všechny přírodní 

zdroje  vstupující  do  výrobního  procesu.  V současné  době  jsou  již  velmi  výrazně 

limitovány  a  kvůli  tomu  stále  vzrůstá  jejich  hodnota.  Stejně  tak  je  i  důležitým 

faktorem snaha o snižování znečišťování Země prostřednictvím zásahů odpovědných 

orgánů. [BOUČKOVÁ, 2003, str. 82 - 86]

1.14Analýza uveřejnění 

Cílem analýzy je zjistit, jaký je mediální obraz společnosti a jestli je úspěšné 

PR společnosti. Mezi hlavní nástroje PR patří zprávy určené přímo médiím, tiskové 
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konference,  organizování  zvláštních  akcí  (Eventmarketing),  vydávání  firemních 

publikací a literatury, sponzoring a lobování.

Činnosti,  které  jsou  shrnuty  pod  pojmem  PR  si  nekladou  za  cíl  přímou 

podporu konkrétních výrobků. Jejich cílem je vytvořit  ve společnosti  povědomí o 

společnosti jako celku. Cílem je získat důvěru stávajících i potenciálních zákazníků. 

Nejedná se ale o reklamu. Hlavní rozdíl je v tom, že PR nenabízí konkrétní produkt a 

nikdy  neformuluje  přímou  nabídku  koupě,  ani  informace  nepodávají  tak,  aby 

zákazníka nabádali ke koupi. [BOUČKOVÁ, 2003, str. 234]

1.15Strategická skupina

Segmentace trhu je proces odkrývání skupin zákazníků (tržních segmentů), 

které splňují dvě základní podmínky:

• podmínky homogenity – zákazníci uvnitř segmentu jsou si co nejvíce 

podobni svými tržními projevy na daném trhu,

• podmínky  heterogenity  –  segmenty  navzájem  mezi  sebou  jsou 

naopak svými tržními projevy na daném trhu co nejvíce odlišné.

Nejde o jakoukoliv odlišnost/podobnost, ale o odlišnost/podobnost v kupním 

chování v dané tržní oblasti. 

Při segmentaci trhu je vhodné zdůraznit několik zásad:

• Segmentace  trhu  je  založena  na  respektování  objektivně  se 

projevujících  tržních  diferencí  a  není  výsledkem  subjektivního 

rozdělení trhu ze strany firmy.

• Segmenty  je  možno  odkrývat  na  různých  úrovních,  lze  je  dále 

segmentovat.

• Segmentace  trhu  není  statická,  mění  se  rozměry, 

chování, charakteristiky segmentů.

• Segmentace není univerzální, segmenty z jednoho trhu 

nemusí existovat na trhu jiném. [BOUČKOVÁ, 2003, str. 123]
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1.16Rating udržitelného růstu

Rating udržitelného růstu je úzce spojen s problematikou HDP. Bohužel však 

růst  skutečného  reálného  HDP  nemusí  být  totožný  s ekonomickým  růstem. 

Ekonomický růst je tedy v podstatě růst potenciálního HDP. Tento rozdíl je zde kvůli 

výkyvům v růstu skutečného HDP, které se mohou krátkodobě měnit. Navíc bohužel 

není možné přesně statisticky určit potenciální HDP. Může se tedy stát, že reálný a 

potenciální růst HDP je odlišný. 

Potenciální  HDP je odvozován z velmi dlouhého období informací  o růstu 

reálného HDP (cca 10 let). Růst potenciálního produktu je ovlivněn pouze silami na 

straně  nabídky  –  zejména  růstem  výrobních  faktorů  (práce,  kapitál,  přírodní 

bohatství) a prohlubováním specializace. Růst skutečného produktu je však ovlivněn 

také vývojem agregátní poptávky. [HOLMAN, 1999, str. 518 - 521] 

1.17 Životní cyklus produktu

Výrobky během své existence podléhají vývojovým zákonitostem. Výrobek 

je projevem životaschopnosti podniku, je projevem jeho zdraví z pohledu schopnosti 

vyrábět  a  obchodovat.  V životním  cyklu  výrobku  dochází  k propojení  života 

společnosti, ekonomiky, technologie, trhu a samotného podniku. 

Životní  cyklus  (viz  obr.  21)  je  nástrojem  pro  rozhodování  ve  výrobkové 

problematice. Počet popisovaných cyklů bývá různý, nicméně většina autorů se kloní 

k názoru,  že v ideálním,  typizovaném vyjádření  lze sledovat,  že výrobek prochází 

postupně etapou zavádění, růstu, zralosti a ústupu. [BOUČKOVÁ, 2003, str. 150 - 

151]
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Obr. 21 – Životní cyklus produktu [BOUČKOVÁ, 2003, s. 151].

Jak  je  patrné  z obrázku  21,  životní  cyklus  produktu  se  skládá  ze  čtyř 

navazujících  fází.  První  fází  je  etapa  zavádění,  která  je  u  mnohých  výrobků 

charakterizována  pomalým  nástupem  a  postupným  překonáváním  výrobních  a 

obchodních potíží. Etapa růstu přichází v momentě, kdy první nakupující provedou 

opakované  nákupy a  zároveň se  k nim začne  připojovat  i  větší  množství  nových 

zákazníků.  Stejně  tak  se  ale  zvyšuje  i  počet  možných  konkurentů,  což  vede 

k vyostření  boje při  získávání nových distribučních cest a zákazníků.  Během fáze 

růstu velmi rychle  rostou i  zisky.  Následuje  etapa zralosti,  během které dochází 

k přepracování nejúspěšnějších produktů s cílem zvýšit tržní podíl. S přibližováním 

se bodu, ve kterém již většina potenciálních zákazníků výrobek vyzkoušela,  klesá 

růst obratu, a je tedy nutné začít snižovat i cenu, aby byl stále udržen požadovaný 

zisk.  Poslední  je  etapa  ústupu,  která  přichází  především kvůli  technologickému 

zastarávání výrobku, nebo na trh přicházejí nové substituty. Během této fáze některé 

z podniků z trhu odcházejí,  což přináší ostatním nové zákazníky,  jiné zůstávají na 

trhu a snaží se většinou rozdílnými strategie udržet požadovaný obrat, nebo alespoň 

zpomalit pokles obratu.  [BOUČKOVÁ, 2003]

1.18 Profil managementu

Úspěchy a neúspěchy podniku souvisí  pochopitelně  i  s manažery,  kteří  ho 

řídí. Navíc lze předpokládat, že na manažery bude kladen stále větší tlak a že jejich 

úloha bude stále významnější. Důvodem pro zvyšování tlaku a důležitosti manažera 

mohou být i následující skutečnosti:
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• Globalizace  světové  ekonomiky  a  nutnost  vyrovnat  se  s jejími  důsledky 

v různých oblastech podniku.

• Zrychlování tempa změn.

• Náročnost, flexibilita řízení vnitřních provozních procesů.

• Zvyšování zájmu zaměstnanců o účast na řízení.

• Rostoucí vliv informační společnosti. [VEBER, 2004, s. 253]

Obecné  rysy  manažerské  práce  bychom mohli  shrnout  do  následujících  několika 

bodů:

• Klasické  funkce,  jako  je  rozhodování,  plánování,  kontrola,  organizování, 

tvoří  běžnou  náplň  činnosti  manažera.  Všude,  kde  je  to  možné,  by  se 

manažeři měli snažit nahradit styl typu příkaz a kontrola na styl ovlivňování a 

přesvědčování podřízených.

• Práce  s lidmi  –  důležitá  je  komunikace,  motivování,  vzdělávání  a  další. 

Manažer  by  se  neměl  opírat  o  formální  aspekt  své  funkce,  ale  měl  by 

využívat svůj odborný vliv, charisma, dovednosti umět zaujmout a další.

• Měl  by  být  zaměřen  do  budoucnosti,  měl  by  být  vizionářem  a  umět 

koncepčně myslet.

• Stále  by měl  zvyšovat  výkonnost,  produktivitu,  uplatňovat  nové metody a 

techniky v řízení. 

• Důraz  by  měl  být  kladen  i  na  další  vzdělávání  a  získávání  znalostí  a 

zkušeností. [VEBER, 2004]

Optimální složení managementu společnosti může mít přímý vliv na rozvoj a 

ziskovost podniku. Důležitým prvkem při výběru manažerského týmu by měl být i 

pozitivní  vliv  zastoupení  žen  a  různých  věkových  skupin  mezi  manažery  na 

důležitých postech v podniku. 
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Vlastní analýza CI v ČR

Součástí  této  diplomové  práce  je  i  vlastní  analýza  společností  v ČR. 

Vycházím z předpokladu, že tato oblast není v ČR ještě dostatečně rozvinuta a je zde 

velký  prostor  pro  zlepšení  konkurenceschopnosti  mnoha  firem.  Z tohoto  důvodu 

jsem  se  rozhodl  vytvořit  dotazník  a  rozeslat  mezi  významné  české  společnosti. 

Společnosti byly vybrány na základě obratu a počtu zaměstnanců. 

1.19Metodika

Dotazník  byl  vytvořen  tak,  aby  neobsahoval  příliš  důvěrné  informace. 

Obsahuje otevřené i uzavřené otázky tak, aby bylo možné výsledky kvantifikovat. 

Pro  podporu  návratnosti  dotazníku  byly  firmy  seznámeny  s důvody  zaslaní 

dotazníku.  Také  byla  zaručena  anonymita,  nicméně  společnosti  byly  požádány o 

vyplnění IČ, aby bylo možno kvantifikovat odpovědi. Cílem je zjistit, jaký segment 

firem využívá tyto metody. Cílem také bylo, aby se otázky vešly na jednu stránku, 

abychom neodradili respondenty přílišnou délkou dotazníku.  Odpovědi bylo možné 

zasílat zpět emailem, poštou a ještě byly vytvořeny webové stránky (viz obr. 22), kde 

bylo možné velmi jednoduše a rychle odpovědět. Na těchto stránkách bude také po 

zpracování možno zobrazit a uložit výsledky šetření. 
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Obr. 22 – Pro odpovědi na dotazník byly vytvořeny stránky http://vetrovec.ic.cz/.

1.20Dotazník

Dotazník byl graficky rozdělen do několika částí (viz obr. 23). První otázky 

byly seznamovací, jejich cílem bylo zjistit, jestli se společnosti s problematikou CI 

seznámily a jestli tyto metody vyžívají. Cílem následující části bylo zjistit konkrétní 

produkty a délku využívání těchto produktů. Třetí část byla zaměřena na konkrétní 

metody  a  četnost  jejich  využívání.  Předposlední  část  byla  použita  pro  sdělení 

respondentů.  Poslední  část  pak  již  přinášela  informace  o  osobě  respondenta  a 

následně pak i společnost,  za kterou byl  dotazník vyplněn. Výsledky ale nebudou 

zpracovávány adresně, ale agregovaně dle segmentu. Dotazník byl zaslán přibližně 

do 1000 společností, odpovědí bylo pouze 55, což je 5,5 procent odpovědí. 

Respondenti byli  požádáni o co nejrychlejší odpověď s prosbou o odeslání 

výsledků  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  šetření.  Většina  respondentů,  kteří 

odpověděli, odpovídali nejdéle do 3 dnů od obdržení dotazníku.  

77



Respondenti,  kteří  odpovídali  prostřednictvím  webových  stránek,  bylo 

zobrazeno poděkování ihned po odeslání vyplněného dotazníku. Respondenti, kteří 

odpovídali  prostřednictvím  emailu,  obdrželi  email  s poděkováním  v následujících 

dnech  po  zaslání  odpovědí  zpět.  Prostřednictvím  pošty  nebyla  zaslána  žádná 

odpověď.  
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Obr. 23 – Graficky byl dotazník rozdělen do několika částí.
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1.21Zpracování výsledků dotazníku

Výsledky byly zpracovány stejnou metodikou z www stránek i  z odpovědí 

zaslaných emailem. Prostřednictvím pošty nebyly zaslány žádné odpovědi.  Oproti 

nejvyužívanějším metodám,  dle  světového výzkumu (viz  tab.1),  došlo  u podniků 

v ČR k mírnému posunu v četnosti využívání jednotlivých metod (viz tab. 13). 

Celkové  povědomí  o  využívání  metod  CI  (viz  tab.  10  a  graf  1)  – 

z celkového  počtu  55  odpovídajících  společností  pouze  14  uvedlo,  že  se  s tímto 

pojmem  setkalo,  z těchto  společností  pouze  9  tyto  metody  používá,  i  když  se 

v dotaznících objevilo i několik záporných odpovědí, ve kterých společnosti posléze 

uvedly, které používají metody. Z tohoto faktu lze usuzovat, že pojem CI, ale i český 

ekvivalent  „konkurenční  zpravodajství“,  není  mezi  společnostmi  příliš  rozšířen  a 

bylo  by  vhodné  toto  povědomí  zvyšovat.  Za  zvláště  alarmující  považuji,  že  se 

jednalo o velké a střední společnosti působící v ČR (viz grafy 6 a 7). Co se týče 

využívání  SW na  podporu  rozhodování  byl  počet  společností,  které  SW aktivně 

využívají,  ještě  menší.  Nejvíce  se  zde  objevoval  software  z oblasti  podnikových 

informačních systémů,  například SAP, M.A.R.S a Mis Alea.  Pouze 2 společnosti 

uvedly  využívání  produktu  přímo  z oblasti  CI  –  v obou  případech  se  jednalo  o 

produkty společnosti Creditinfo Czech Republic. 

 Ano Ne Bez odpovědi
Setkalo se s pojmen CI 14 25 16
Využívá 9 29 17
Využívá SW 8 30 17
Průměrná doba využívání 
SW 5,25  nejdéle využívaný SW 8 let

Tab. 10 - Přehled odpovědí společností v ČR o povědomí o metodách CI. V položce bez 

odpovědi jsou zahrnuty i společnosti, které odmítly odpovídat, popřípadě na tuto otázku 

nezaslaly odpověď.

Pokud  se  podíváme  na  využívání  zdrojů  (viz  tab.  11  a  graf  2),  které 

společnosti  uvedly,  jsou  již  jednotlivé  typy  zastoupeny  předvídatelně.  Nejvíce 

využívané  jsou  informace  publikované,  následují  nepublikované  a  poslední  jsou 

polopublikované zdroje. Předpokládám, že společnosti využívají nejvíce publikované 

informace,  protože  jsou,  nejen  cenově,  nejdostupnější.  Souvisí  to  pochopitelně  i 

s náklady, které je třeba vynaložit pro jejich získání. 
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Využívané zdroje Počet %
Publikované 33 60,00

Polopublikované 9 16,36
Nepublikované 18 32,73

Tab. 11 -  Přehled využívaných zdrojů.

Graf 1 - Povědomí společností o CI a SW pro podporu rozhodování.

Graf 2 - Přehled využívání zdrojů dle jejich typu.

Přehled metod dle odpovědí respondentů je uveden v následujících tabulkách 

(viz tab. 12 a tab. 13) a graficky zobrazeno na grafu 3. V první tabulce (tab. 12) je 

uveden celkový počet odpovědí dle odpovědí respondentů šetření, ve druhé tabulce 
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(tab.  13)  je  procentuální  vyjádření  tohoto  počtu  ze  všech  došlých  odpovědí.  Do 

tabulek je zahrnuta i odpověď na dotazy týkající se zjišťování současné a budoucí 

konkurence a zájmu o ni. Otázka konkurence a zjišťování informací o ní se jeví jako 

velmi  důležitá  pro  většinu  společností.  Dle  ohlasu  na  dotazník  chyběla  dvěma 

respondentům v této  části  odpověď „neznáme/nerozumíme“,  dle jedné společnosti 

byl dotazník celkově špatně koncipovaný. Několik společností uvedlo, že pravidla 

pro využívání informací v jejich oblasti jsou striktně dána, popřípadě se jedná téměř 

o monopolní  postavení  nebo postavení  přesně dané zákonem,  a  proto metody CI 

nevyužívají. 

Metoda Není pro 
nás 

vhodné, 
nevyužívá

me

Je pro nás vhodné, 
využíváme  

téměř 
vždy

pouze 
někdy

nikdy Celkem 
odpovědí *

Hodnocení 
zákazníků 6 21 11 0 38

Analýza 
konkurence 7 18 14 0 39

Segmentace 
zákazníků 8 17 10 2 37

SWOT 7 12 17 2 38
Analýza prostředí 9 12 14 1 36
Poměrové 
ukazatele 7 10 17 2 36

Životní cyklus 
produktu 14 7 9 6 36

Odvětvová 
analýza 13 6 15 4 38

Strategická 
skupina 16 6 5 10 37

Profil 
managementu 13 3 14 7 37

Analýza 
uveřejnění 15 3 8 11 37

Rating 
udržitelného 
růstu

18 2 7 10 37

Zajímáte se o 

současnou 

konkurenci

2 31 6 0 39

Zajímáte se o 

budoucí 

konkurenci

3 20 15 1 39

* Celkový počet odpovědí je součtem kladných odpovědí na danou otázku. Pokud společnost na 

otázku neodpověděla, nebo neodpovídala vůbec, nebyla započítána do celkového počtu.  
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Tab. 12 - Přehled využívání metod v ČR, metody jsou řazeny sestupně dle počtu 

společností, které využívají dané metody téměř vždy. Pokud došlo v tomto poli ke shodě, je 

řazení dle metody, kterou využívají alespoň někdy. 

Graf 3 - přehled využívání metod v ČR – grafické zobrazení.

Graf 4 - Přehled využívání metod v ČR – grafické zobrazení.
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Metoda Není pro 
nás 

vhodné, 
nevyužív

áme

Je pro nás vhodné, využíváme

téměř 
vždy

pouze 
někdy

nikdy

Hodnocení zákazníků 15,38% 53,85% 28,21% 0,00%

Analýza konkurence 17,95% 46,15% 35,90% 0,00%

Segmentace zákazníků 20,51% 43,59% 25,64% 5,13%

SWOT 17,95% 30,77% 43,59% 5,13%

Analýza prostředí 23,08% 30,77% 35,90% 2,56%

Poměrové ukazatele 17,95% 25,64% 43,59% 5,13%

Životní cyklus produktu 35,90% 17,95% 23,08% 15,38%

Odvětvová analýza 33,33% 15,38% 38,46% 10,26%

Strategická skupina 41,03% 15,38% 12,82% 25,64%

Profil managementu 33,33% 7,69% 35,90% 17,95%

Analýza uveřejnění 38,46% 7,69% 20,51% 28,21%

Rating udržitelného 
růstu

46,15% 5,13% 17,95% 25,64%

Zajímáte se o současnou 
konkurenci

5,13% 79,49% 15,38% 0,00%

Zajímáte se o budoucí 
konkurenci

7,69% 51,28% 38,46% 2,56%

Tab. 13 - Přehled využívání metod v ČR, vyjádření v %.

V šetření byl zahrnut i dotaz ohledně pozice a odpovědnosti ve společnosti, 

za kterou odpovídá. Výsledky této části jsou zachyceny v tab. 14. V odpovědi jiné 

bylo  zastoupeno  několik  pozic  od  odpovědnosti  za  internetovou  prezentaci, 

personalistiku až po řízení celé společnosti.

Odpovědnost  odpovídajících 
osob: Počet %
Marketing 17 30,91
Ekonomika a finance 13 23,64
Informační technologie, 
informační systémy 8 14,55
Jiné 10 18,18

Tab. 14 - Odpovědnost respondentů, kteří vyplňovali dotazník – vyjádření počtu i 

procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí.

1.22Charakteristiky oslovených společností

Jak již bylo uvedeno dříve, oslovil jsem převážně velké a střední firmy s tím, 

že  jsem předpokládal,  že  právě  ony  by  měly  mít  o  těchto  metodách  minimálně 
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povědomí nebo je aktivně využívají. Následující část je analýzou společností, které 

se rozhodly na šetření odpovědět.

Pokud se zaměříme na geografické rozložení společností, které odpověděly, 

nebude překvapením, že nejhojněji je zastoupeno hlavní město Praha. Překvapivé je, 

že  neodpovídaly společnosti  ze  středočeského kraje,  kde bych odpovědí  očekával 

mnohem více. Překvapivě vysoký počet odpovědí bylo z Ústeckého kraje. Více viz 

graf 5.

Graf 5 - Regionální zastoupení společností dle krajů.

Při dělení společností dle dosahovaného obratu není překvapením, že nejvíce 

odpovídaly společnosti s největším obratem. Předpokládám, že to vyplývá i z toho, 

že  tyto  metody aktivně  využívají,  a  proto  jsou  ochotny odpovídat.  Naproti  tomu 

společnosti  s nižším obratem, které metody CI nevyužívají,  neměly zájem na toto 

šetření reagovat (viz graf 6). 
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Graf 6 -  Zastoupení společností dle ročního obratu.

Na  druhou  stranu  nejvíce  odpovědí  přišlo  od  společností  se  středním  a 

menším počtem zaměstnanců. Z toho lze usuzovat, že se jedná o menší společnosti, 

které ale mají velmi vysoký obrat, a díky tomu i vyšší efektivnost. I tato skutečnost 

by  mohla  být  připsána  využívání  metod  CI.  Rozpor  mezi  obratem  a  počtem 

zaměstnanců může být připsán i vyšší ochotě spolupráce s potenciálními zákazníky 

(viz graf 7).

Graf 7 - Zastoupení společností dle počtu zaměstnanců.
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Při rozesílání šetření nebyl brán zřetel na konkrétní obor činnost (CZ NACE), 

ve  kterém  firma  působí.  Dle  zvolených  kritérií  jsou  tedy  nejvíce  zastoupeny 

společnosti  s velkým  obratem  (velkoobchod  a  maloobchod).  Nejméně  jsou 

zastoupeny společnosti z oblasti vzdělávání, veřejné správy a podobných oborů (viz 

graf 8). 
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Graf 8 - Zastoupení společností dle obor činnosti – CZ NACE.
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Posledním zobrazeným kritériem, dle kterého lze společnosti kvantifikovat, je 

skóring  společnosti  Creditinfo  Czech  Republic.  Tento  ukazatel  vychází  z mnoha 

informací  o společnostech (od hodnocení splácení faktur až po hodnocení složení 

managementu). Pochopitelně se jedná o zčásti utajovaný algoritmus, a proto ho zde 

nebudu podrobněji  popisovat.  Dle tohoto algoritmu jsou v popředí  odpovídajících 

společností zastoupeny především velmi dobře hodnocené firmy (viz. graf 9). I zde 

bychom  tedy  mohli  nalézt  souvislost  mezi  využíváním  metod  CI  a  kladným 

hodnocením firmy. 

Graf 9 - Zastoupení společností dle skóringu společnosti Creditinfo Czech Republic.

1.23Očekávaný vývoj

Z výsledků rozeslaného dotazníku je zřejmé, že současná situace v ČR není 

optimální vzhledem k možnostem, které metody CI nabízejí. Pokud se podíváme na 

přehled  nabízených  produktů  komerčních  i  nekomerčních  firem,  je  jasné,  že 

v současné  době  a  v nejbližší  budoucnosti  je  největší  důraz  kladen  na  služby 

provozované  prostřednictvím internetu.  Jedná  se  o  různé  typy  přístupu  k  on-line 

databázím, rozesílání emailů, zasílání rešerší a podobné služby. Většina z firem se 

také snaží nabízet individuální řešení s přidanou hodnotou – jedná se o poskytování 
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co nejpřesnějších informací dle požadavků jednotlivých klientů. Přidanou hodnotu 

tvoří  různé  typy  indexů,  skóringu  a  jiných  predikativních  ukazatelů  vytvářených 

společnostmi.
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Závěr

Oblast  získávání  informací  je  pro  podniky  velmi  důležitá.  Výjimku  tvoří 

společnosti,  které  mají  na  trhu  monopolní  nebo  téměř  monopolní  postavení.  Pro 

většinu ostatních společností je velmi důležité předvídat budoucí vývoj na trhu, což 

je  díky  metodám CI  možné.  Jak  ukazují  příklady z historie,  získání  konkurenční 

výhody nebo alespoň předcházení kroků konkurence bylo vždy velmi důležité a již 

staří  vojevůdci  se snažili  o získání  informací  o protivnících,  aby mohli  předvídat 

budoucí vývoj a další kroky protivníka. 

Z provedeného šetření je zřejmé, že většina českých společností ještě nemá o 

těchto metodách dostatečné povědomí. Toto šetření by bylo vhodné opakovat ještě i 

v následujících letech, aby bylo možné zjistit, jak se situace v ČR vyvíjí a jaký vliv 

měla na využívání těchto metod současná ekonomická krize. Dle mého názoru by 

bylo  vhodné,  kdyby  se  společnosti  za  současné  situace  rozhodly  investovat  do 

rozvoje  CI  a  začaly  využívat  výše  popsané  metody.  To  by  mohlo  pomoci 

společnostem překonat, nebo alespoň redukovat možné ztráty.  

Z grafů, které vznikly na základě provedeného šetření, je vidět, že metody CI 

využívají  především  větší  a  střední  společnosti,  také  dle  skóringu  společnosti 

Creditinfo Czech Republik se jedná o společnosti, které mají tento ukazatel vyšší, a 

jsou  tedy  ekonomicky  stabilnější,  je  u  nich  menší  míra  rizika  a  vyšší  efektivita 

vynakládaných prostředků. Pro ostatní by to měl být příklad hodný následování.  
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Seznam zkratek

B2B Business-to-business

CI Competitive intelligence 

CPV Common Procurement Vocabulary – Evropské kódy pro veřejné zakázky

ČEKIA Česká kapitálová informační společnost

ČNB Česká národní banka 

D&B Dun & Bradstreet

EDB Evropská databanka 

EIS Ekonomický informační systém

HBI HBI Česká republika s.r.o.

IČ  identifikační číslo

NACE Klasifikace ekonomických činností

O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

SCIP The Society of Competitive Intelligence Professionals

SKP Standardní klasifikace produkce

SNS Společenství nezávislých států

STIS Vědecko-technický informační systém Číny

SWOT Analýza silných a slabých stránek

URL Uniform Resource Locator

VPČR Významné podniky České republiky
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Přílohy

Příloha 1: Ukázka kreditní zprávy společnosti Coface Czech

(Zdroj: Coface Czech, převzato: 5.3.2009)
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Příloha  2:  Ukázka  výstupu  z databáze  CFM  společnosti 

Creditinfo Czech Republik

Kráceno  o  stránky  s obdobnými  informacemi,  původní  report 

obsahoval 14 stran. (Zdroj: Creditinfo Czech Republic, převzato: 12.4.2009)
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Příloha  3:  Zdroje  pro  mediální  analýzy  společnosti 

Anopress IT

(Zdroj: Anopress IT, převzato: 22.2.2009)
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Příloha  4:  Náhledy  grafů  z produktu  BIZguard 

společnosti ČEKIA

(Zdroj: ČEKIA, převzato 8.3.2009)
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Příloha 5: D&B Country RiskLine Report

(Zdroj: D & B, převzato 5.3.2009)
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Příloha 6: D&B Country Report

Kráceno o stránky s obdobnými informacemi,  původní report obsahoval 14 

stran. (Zdroj: D & B, převzato 5.3.2009)
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