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Abstrakt  

Tato diplomová se zabývá procesem zvaným Competitice Intelligence a dále jeho 

vybudováním ve firmě XXX. V první části práce je popsána současná situace firmy a 

teoretické předpoklady. Ve druhé části práce jsou uvedeny možné metody aplikace 

systému konkurenčního zpravodajství ve firmě XXX, jejich zhodnocení a následný 

výběr nejvhodnější varianty. 

 

Abstract 

This diploma thesis concerned with a process called Competitice Intelligence and the 

building this process of the company XXX. The first part describes the current situation 

of the company and theoretical assumptions. In the second part are shown possible 

methods of application of competitive intelligence in the company XXX, their 

evaluation and subsequent selection of the best alternate. 
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Úvod 

 

V dnešním podnikatelském prostředí, už nestačí mít pouze správné informace. Ve světě, 

kde konkurence je tvrdší než kdy jindy, rychle se měnící technologie mohou změnit  

každý den pravidla hry a jeden špatný obchodní tah může vaši firmu zničit. Manažeři 

hledají nové způsoby, jak se rozhodovat. 

 

Mnozí manažeři věří, že informace jsou klíčem. Myslí si, že pokud mají dostatek 

informací, budou přijímat správná rozhodnutí. Nic nemůže být dále od pravdy. 

Informace jsou pouze výchozím bodem rozhodovacího procesu, a ne jeho koncem. 

Zatímco kvalita vašich informací je důležitá, mnohem důležitější je vědět co s nimi 

dělat, jak je analyzovat a následně použít. 

 

Zpracování surových informací a dat do požadované formy se rychle stává 

nejdůležitějším nástrojem řízení podnikatelských vůdců. Proces, který tito lidé používají 

k transformaci informací do zpravodajství a vstupují do věku zpravodajství se nazývá 

Competitive Intelligence (CI), v České republice se můžeme setkat s CI pod pojmem 

konkurenční zpravodajství. Jelikož názory odborníků jak správně přeložit CI do češtiny 

se liší, budu v této práci nadále používat anglického názvu Competitive Intelligence. 

 

Problematika konkurenčního boje mě vždy zajímala a proto jsem si vybral toto téma. 

Vždyť konkurenční boj je každodenním „chlebem“ firmy a jen ten kdo je předem 

připraven tak dokáže čelit nástrahám dnešního trhu. Záměrem této diplomové práce je 

blíže osvětlit problematiku Competitive Intelligence, vývoje tohoto procesu ve světe, 

ale také České republice, dále začlenění tohoto procesu do společnosti a vysvětlit přínos 

Competitive Intelligence pro rozhodování ve společnosti a to vše při zodpovědném, 

tedy legálním a etickém využívaní tohoto nástroje. 

 

Ve druhé, praktické části této diplomové práce se věnuji analýze současného stavu 

získávání informací o konkurenci společnosti XXX, a.s. a možným řešením zavedení 

efektivního systému Competitive Intelligence do této společnosti při dodržení strategie 

a cílů společnosti v nejbližších letech, tak aby tento systém napomohl pro efektivní 
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rozhodování managementu. Vzhledem k povaze této práce a citlivosti získaných údajů 

je jméno firmy na její žádost utajeno a její zaměření záměrně zkresleno, tak, aby nebylo 

možné danou firmu lehce odhalit. Jelikož využití získaných informací konkurencí by 

mohlo mít pro firmu nemalé následky.1 

 

Cílem této diplomové práce je na základě teoretických znalostí z oblasti Competitive 

Intelligence a analýzy současného stavu CI ve firmě XXX zhodnocení současného stavu 

sběru informací o konkurenci a stanovení návrhů na vybudování účinného systému 

Competitive Intelligence ve firmě XXX. 

 

                                                 
1 Vedoucí práce je s tímto seznámen.  
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1 Competitive Intelligence 

 

V dnešním podnikatelském prostředí, už nestačí mít pouze správné informace. Ve světě, 

kde konkurence je tvrdší než kdy jindy, rychle se měnící technologie může změnit 

každý den pravidla hry a jeden špatný obchodní tah může vaši firmu zničit. Manažeři 

hledají nové způsoby, jak se rozhodovat. Mnozí manažeři věří, že informace jsou 

klíčem. Myslí si, že pokud mají dostatek informací, budou přijímat správná rozhodnutí. 

Nic nemůže být dále od pravdy.  

 

Jak uvidíte, informace jsou pouze výchozím bodem rozhodovacího procesu, a ne jeho 

koncem. Zatímco kvalita vašich informací je důležitá, mnohem důležitější je vědět co 

s nimi dělat, jak je analyzovat a následně použít. Zpracování syrových informací a dat 

do požadované formy se rychle stává nejdůležitějším nástrojem řízení podnikatelských 

vůdců. Pro ně a další dopředu smýšlející úspěšné manažeři věk informací končí a začíná 

a věk zpravodajství. 

 

Proces, který tito lidé používají k transformaci informací do zpravodajství a vstupují do 

věku zpravodajství se nazývá tzv. Competitive Intelligence (dále CI). Převzato z technik 

používaných v politických a vojenských zpravodajských agentur v éře studené války, 

Competitive Intelligence je jednoduchý čtyř krokový proces, který nakonec může 

pomoci společnostem v boji s konkurencí všech velikostí, v každém oboru podnikání. 

 

Co je Competitive Intelligence? CI je systematický program pro shromažďování a 

rozbor informací o činnosti vašich konkurentů a všeobecných obchodních trendů pro 

další vlastní firemní cíle.2 Pokud je využíváno zodpovědně je to legální a etické, i když 

některé podniky byly známé spíše kradením informací, odposlechem telefonů a 

vykrádáním kanceláří, či vstupem do šedé oblasti světa průmyslové špionáže. 

 

Většina firem nevstupuje do tohoto ilegálního světa. Ve skutečnosti to není nutné. 

Prakticky vše, co potřebujete vědět, je k dispozici, i když někdy záměrně skryté nebo se 

                                                 
2 LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge 
Management. Auerbach Publication. 2006. 223 s. ISBN: 0-8493-9868-1. 
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to obtížně hledá. Tito odborníci shromažďují informace, využívající nejmodernější 

technologie a geniální metody včetně satelitních průzkumů, pročesávání vládních 

databází, podávání žádostí o svobodném přístupu k informacím, back-engineering 

(zpětné vyrábění získaných technologií), a dokonce i pronájem psychiatrů k analýze 

konkurenčních rozhodnutí. Společnosti často používají super rychlé počítače určené 

především pro analýzu dat. 

 

Tito kvalifikovaní firemní agenti vyslídí informace z nejnepravděpodobnějších míst a 

přemění je na zpravodajské informace, které mohou změnit podnikové okolí, budovat 

tržní podíl, uvést na trh nové výrobky, nebo zničit konkurenta. Je to nekompromisní 

proces, který změní svět surových dat do našeho zisku, pokud je využit dobře. Pokud je 

aplikován nesprávně, může vlastní společnosti spíše uškodit v důsledku špatné 

kalkulace.   

 

1.1 Historie Competitive Intelligence 

 

Competitive Intelligence (dále CI) ač se to někomu nemusí zdát, není žádným novým 

pojmem. Vždyť již od samého počátku obchodování se lidé snažili vždy prodávat své 

výrobky tak, aby na tom byli lépe a měli větší tržby než ostatní obchodníci. To je nutilo 

sledovat činnost svých souputníků, kvalitu a ceny jejich zboží, které nabízejí a 

přizpůsobovat tak své obchodní praktiky aktuální situaci. Byli tedy nuceni sledovat dění 

na trhu, tak jak je tomu i dnes. Sledovaní trhu je dnes běžnou praxí naprosté většiny 

podnikatelských subjektů, jelikož trh a počet konkurenčních firem se neustále zvětšuje, 

je potřeba mít lepší přehled o dění, konkurenci a jejich aktivitách na trhu.  

 

V tomto směru by nám mělo výrazně pomoct CI, jehož základním posláním je pomáhat 

vrcholovému managementu při rozhodování v závažných výrobních a obchodních 

záležitostech strategického významu. CI je systematický program pro shromažďování a 

analýzu informací o činnosti vašich konkurentů a všeobecných obchodních trendů pro 

další vlastní firemní cíle. 



 

13  

Počátky Competitive Intelligence mají kořeny v činnosti a technikách používaných v 

politických a vojenských zpravodajských agenturách v éře studené války, z tohoto 

důsledku je tato oblast často mylně slučována se špionáží a ilegálními praktikami. 

 

Competitive Intelligence jako formalizovaný proces má své počátky v USA 

v osmdesátých letech 20. století. Na americkém trhu tehdy firmy téměř neznaly 

konkurenci. Avšak postupně začaly americké firmy pociťovat tlak ze strany japonských 

firem, které stále více pronikaly na americký trh se svými novými a technicky 

vyspělejšími výrobky. Tento tlak vedl americké firmy k tomu, aby se více věnovaly 

informovanosti o krocích konkurence a to podpořilo vznik oboru Competitive 

Intelligence (CI). Do této doby sice Competitive Intelligence fungovalo, avšak 

nejednalo se o cílený a formalizovaný proces, který má vypracovanou metodiku 

sledování konkurence včetně informačních sítí a informátorů. Competitive Intelligence 

nebylo součástí strategického plánování, tudíž získané informace měly pouze malý 

význam na rozhodování společnosti. Manažeři věřili, že informace jsou klíčem. Mysleli 

si, že pokud mají dostatek informací, budou přijímat správná rozhodnutí.  

 

V osmdesátých letech vydal Michael E. Porter knihy s názvem Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors (Konkurenční strategie: techniky 

pro analýzu odvětví a konkurentů) a Competitive Advantage (Konkurenční výhoda) 

V těchto knihách se poprvé objevuje pojem Competitive Intelligence a je popisován 

jako formalizovaný proces, který se používá k rozhodování od největších strategických 

rozhodnutí až po nejmenší taktické tahy. Je to proces, který proniká celou společností. 

 

Zpočátku se konkurenčnímu zpravodajství věnovali především ve velkých firmách. 

V roce 1986 se setkala pouze hrstka lidí v hotelu ve Washingtonu, aby projednali, že 

vytvoří skupinu, která by podporovala profesionalitu mezi těmi kteří se věnují 

konkurenčnímu zpravodajství. Založili společnost Profesionálů Competitive 

Intelligence Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), která se od té 

doby rozrostla na více než sedm tisíc členů s pobočkami po celém světě. Do skupiny 

nyní vstupuje asi sto nových členů každý měsíc. Její dceřiná evropská organizace 

vznikla o čtyři roky později v roce 1990. 
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CI je relativně nové a ještě nerozvinuté mezi většinou amerických společností. Méně 

než sedm procent velkých amerických společností má svůj vlastní komplexní systém 

Competitive Intelligence a většina z nich jsou relativně nové. Osmdesát procent z nich 

není starší pěti let. 

 

Mnoho z rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína, Vietnam, Korea a Thajsko vidí 

Competitive Intelligence jako způsob, jak vyhrát hospodářské války proti větším 

průmyslovým zemím. Pomocí rozumu místo zbraní, jsou tyto země schopny přeměnit 

syrové informace do ve zpravodajství použitelných informací a pro další vylepšení 

svého hospodářské postavení na světovém trhu. 

 

Ačkoli počet amerických. firem, které využívají Competitive Intelligence je poměrně 

nízký, stává se nejrychleji rostoucí podnikovou disciplínou. 

 

CI, je dlouho součástí průmyslové politiky Japonska a stává oficiální součástí 

průmyslové politiky v mnoha evropských zemích. Toto se nevyhnulo ani CIA, která již 

učinila první kroky a začíná poskytovat ekonomické zpravodajství pro americké firmy. 

Někým to bylo zatracováno, jiní byli nadšeni. CIA nenápadně pomohla některým 

americkým firmám získat velké zámořské smlouvy s využitím pilotních programů 

Competitive Intelligence. 

 

Co dělá Competitive Intelligence ještě důležitější v nové postindustriální éře, je růst 

high-tech odvětví, jako jsou telekomunikace, biotechnologie, optická vlákna, léčiva, 

chemické látky a počítače. Tento pronikající průmysl vyžaduje velké výdaje na výzkum 

a vývoj, neustále se rozpíná, má rychlé vývojové cykly a globální působnost. 

 

Na rozdíl od výrobků vyráběných v minulosti, základem tohoto rozvíjejícího se 

průmyslu jsou znalosti surových informací. Jejich rozluštění a přeměnění na použitelné 

informace zpravodajských služeb je to, co bude nakonec samostatným úspěchem firmy 

od těch, které spadají na vedlejší kolej a to nejen v high-tech sektoru, ale také v každém 

jiném podnikatelském sektoru. S příchodem masivních komerčních i státních databází 
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se informace staly levné a dostupné v tu samou dobu. Takže snaha i nadále vytvářet 

nové zdroje dat se stala méně důležitá. 

 

Shrnutí jednotlivých vývojových cyklů a předpokládaný budoucí vývoj Competitive 

Intelligence ukazuje následující tabulka. 

 

 

 

Tabulka č.1. Evoluce Competitive Inteligence. 

(Zdroj:  PRESCOTT, John E. Proven Strategies in Competitive Intelligence: Lessons 

from the Trenches. s. 39. New York: Wiley, 2001. ISBN 0471401781.) 
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1.2 Profesní organizace v oblasti Competitive Intelligence 

 

Tak jako všichni profesionálové z nejrůznějších oborů se sdružují v nejrůznějších 

organizacích, také odborníci z oblasti Competitive Intelligence mají své organizace. 

Úkolem těchto organizací je především podpora svých členů, publikační činnost a dále 

pořádání nejrůznějších odborných seminářů, školení a workshopů. Uvádím zde některé 

z nich. Jedná se o Společnost profesionálů Competitive Intelligence (Society of 

Competitive Intelligence Professionalas – SCIP) a  Asociaci nezávislých informačních 

profesionálů (Association of Independent Informations Profesionals – AIIP). 

 

1.2.1 Society of Competitive Intelligence Professionalas 

 

Společnost pro profesionály Competitive Intelligence Society of Competitive 

Intelligence Professionalas – SCIP) je nezisková organizace založená v roce 1986 

v USA. Tato společnost sdružuje profesionály, kteří se zabývají konkurenčním 

zpravodajstvím. Má pobočky po celém světě, také v České republice. Hlavním 

předmětem činnosti této společnosti je poskytovat podporu svým členům v jejich 

činnosti a dalším rozvoji. Společnost proto pořádá nejrůznější odborná školení, 

semináře a workshopy. Dnes sdružuje přes 3000 profesních odborníků. Společnost pro 

profesionály Competitive Intelligence věnuje také velkou pozornost na stanovení a 

dodržování etických standardů v konkurenčním zpravodajství, což znamená, že 

prosazují Competitive Intelligence jako etickou a legální profesi. Členové jsou 

zavázáni ctít a dodržovat etický kodex při získávání a šíření informací o konkurenci. 

Svým členům mimo nejrůznější konference nabízí přistup buďto pomocí webových 

stránek http://www.scio.org a dále vydává Competitive Intelligence Magazine, CI 

Newsbreefs a CI Review. 

 

1.2.2 SCIP Czech 

 

Organizace SCIP Czech byla založen v roce 2005. Jejím předsedou byl zvolen Ing. 

Tomáš Vejlupek. Hlavní poslání vychází ze zásad a cílů globální organizace SCIP. 

Úkolem organizace je sdružovat odborníky zabývající se problematikou sběru 



 

17  

informací jejich analýzou, přeměnou na znalosti a jejich následnou distribuci 

managementu firmy pro za účelem získání konkurenční výhody pro firmu3. Dle 

předsedy SCIP Czech je jedním z hlavních úkolů SCIP Czech soustavně vymezovat 

hranice pro etické CI a dbát na dodržování etického kodexu. K dalším tématům 

samozřejmě patří problematika rozvoje oboru CI a vzdělávání profesionálů, zejména 

ve spolupráci s univerzitami (FF UK, VŠE, ČVUT) tak i dalšími vzdělávacími 

institucemi. Bohužel činnost organizace SCIP Czech byla v únoru 2009 ukončena.  

 

1.2.3 Association of Independent Information Professional 

 

Association of Independent Information Professionals (Asociace nezávislých 

informačních profesionálů – AIIP, http://www.aiip.org) byla založena v USA dvaceti 

šesti zakládajícími členy 6.června roku 1987. V současné době má organizace přes 

700 stálých člen z celého světa a to především z řad informačních brokerů, majitelů a 

vyšších pracovníků firem, zabývající se CI poradenstvím a nabízející informační 

služby. Spolek vydává tyto periodika Database a Online. 

 

1.3 Competitive Intelligence ve světe 

 

Japonsko 

 

Competitive Intelligence se dá považovat za součást národní tradice. Japonské 

společnosti, měli dobře vedené systémy Competitive Intelligence  již od druhé světové 

války, i když historie jejich ekonomického zpravodajství sahá zpět několik staletí. 

Oblast CI je nejvíce rozvinutá právě u japonských firem. Jejich současná infrastruktura 

Competitive Intelligence zahrnuje obchodní společnosti (Sogo shosha) a vládní 

agentury, které jsou rozmístěny po celém světě a shromažďují informace do velkých 

depozitářů v Japonsku, které pak využívají k rozhodovaní japonští manažeři.  

 

                                                 
3 VEJLUPEK, Tomáš. Competitive Intelligence znamená zvyšování konkurenceschopnosti. Strategie. 
[online]. [cit. 2010-01-09]. Dostupné z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=275448>. 
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Mitsubishi, má například asi třináct tisíc zaměstnanců ve více než dvě stě kancelářích po 

celém světě. Sbírají více než třicet tisíc informací o podnicích a konkurenčních 

informací denně. Tato data jsou filtrována, analyzována a šířena společností v rámci 

rodiny Mitsubishi, a jsou použity jako munice v pokračující globální válce proti 

konkurentům. 

 

Japonští manažeři i na té nejvyšší úrovní analyzují ohromné množství dat. Prohlížejí 

publikace svých konkurentů, jejich výroční zprávy, technické publikace, vše, co jim 

umožní pochopit konkurenci. V Japonsku je považováno Competitive Intelligence za 

součást každodenního běhu firmy. Náklady na Competitive Intelligence jsou 

považovány za náklady na podnikání, efektivita těchto nákladů je jistě 

nezpochybnitelná.  

 

Evropa  

 

V Evropě je situace poněkud podobná v tom, že vládní agentury projevují aktivní zájem 

o Competitive Intelligence. V Německu hrají státní banky velkou roli v běžícím 

byznysu jelikož chtějí ochránit své investice. Banky tradičně používali svou moc a vliv 

na shromažďování důvěrných informací o zahraničních firmách a v tichosti je rozesílaly 

německým firmám.  

 

Ve Francii, vláda spolupracuje se společnostmi více skrytě, často nezákonně jako v 

amerických standardech pro shromažďování informací o zahraničních konkurentech. V 

letech 1987 a 1989, dvacet poboček Direction générale de la sécurité extérieure (tajné 

služby), francouzský ekvivalent CIA, špehoval firmy jako IBM a Texas Instruments a 

informace donášel k jejich francouzských konkurentům. Bývalý šéf, Pierre Marion, 

řekl:4 „Nebylo by normální, že špehujeme Spojené státy v politických záležitostech nebo 

ve vojenských záležitostech. Jsme spojenci, ale v hospodářské a technologické soutěži 

jsme konkurenti Nejsme příbuzní.“Avšak v jednotlivých evropských zemích se podpora 

                                                 
4 LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge 
Management. Auerbach Publication. 2006. 223 s. ISBN: 0-8493-9868-1. 
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a využití CI různí. Mezi rozvinutější země v oblasti CI patří především Německo, 

Švédsko, Velká Británie a Švýcarsko.  

 

USA 

 

Competitive Intelligence začalo v USA jako formalizovaný proces vznikat 

v osmdesátých letech 20. století, kdy na americký trh pronikali stále více japonští 

výrobci, jejichž výrobky byly na lepší úrovni. Tento tlak vedl americké firmy k tomu, 

aby se více věnovaly informovanosti o krocích konkurence. V USA se klade velký 

důraz na krátkodobý přístup k řešení problémů a programy Competitive Intelligence 

často tento přístup reflektují. Americké firmy neradi sdílejí informace, věří, že 

informace je tím cennější, čím méně lidí ve firmě o ní ví. Mezi firmami je proto 

minimální výměna informací, i když si navzájem nekonkurují. Firmy nevěří ani vládě a 

zastávají názor, že by se vláda měla od obchodu distancovat. Vzájemné vztahy mezi 

vládními organizacemi a firmami jsou spíše nepříznivé.  

 

I přesto vytváří americká administrativa ve prospěch amerických firem velké množství 

databázových systémů, které obsahují vědecké a technické informace do něhož patří 

například: Národní technický informační servis (NTIS), Institut pro kritické technologie 

a Národní výzkumný servis.  

 

Různé instituce spolupracují taktéž na vytváření syntetických informací, které jsou 

svým způsobem unikátní. Běžně se pro sběr  informací využívají také diplomatické 

kanály. 

 

Asie 

 

Mnoho z rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína, Vietnam, Korea a Thajsko vidí 

Competitive Intelligence jako způsob, jak vyhrát hospodářské války proti větším 

průmyslovým zemím. Pomocí rozumu místo zbraní, jsou tyto země schopny přeměnit 

surové informace ve zpravodajství použitelné informace a pro další vylepšení svého 

hospodářské postavení na světovém trhu.  
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Čína v posledních letech zažívá obrovský ekonomický rozvoj. Příliv investorů je 

doslova z celého světa. Číňané si toto velmi rychle uvědomili a postupně se původně 

nelegální průmyslová špionáž transformovala do čínské odnože CI. Tato oblast je navíc 

silně podporována státem a v Číně tak vzniklo mnoho konzultačních organizací a 

poboček světových organizací v oblasti Competitive Intelligence.  

 

1.3.1 Competitive Intelligence v České republice 

 

Vývoj v ČR v posledních 10 letech v podstatě kopíruje s výrazným urychlením procesy, 

které probíhaly ve světové ekonomice v posledních 20 letech. Od listopadu 1989 byly 

systematicky odstraňovány politické, legislativní, geografické a finanční bariéry, které 

dosud chránily většinu našich podniků před zahraniční konkurencí. Naše podniky tak 

byly relativně velmi rychle vystaveny tlaku globální konkurence a jsou nuceny se v 

zájmu svého přežití a dalšího úspěšného rozvoje restrukturalizovat, což znamená 

přizpůsobit svou strukturu a fungování podmínkám náročného globálního 

konkurenčního prostředí u něhož jedinou konstantou je trvalá změna. Západní 

podnikatelské myšlení i přístupy našich pracovníků v oblasti pochopení mechanismu 

konkurence bylo silně ovlivněno také jako v USA knihami Michaela E. Portera 

Konkurenční strategie  a Konkurenční výhoda. 

 

V České republice je však o Competitive Intelligence zatím pouze malý zájem. České 

firmy sice poptávají informace, především pak při rozhodování na taktické úrovní 

(nejčastěji ve snaze najít něco, co by pomohlo poškodit či odradit konkurenta) a ještě 

častěji na operativní úrovni (ve snaze eliminovat již vzniklé problémy) Hlavními 

problémy zavádění CI do českých firem jsou následující: 5 
 

• Neochota lidí ke sdílení informací v obavě o vlastní kariéru či pozice, 

• absence jasných cílů (strategie), k jejichž dosahování by systematické 

zpracování informací mohlo sloužit, 

• obava manažerů z toho, že se jedná o nějakou nekalou činnost, 

                                                 
5 Česká komora detektivních služeb. Porovnání oboru v zemích EU a ČR.. [online]. [cit. 2010-01-13]. 
Dostupné z WWW: <http://www.ckds.cz/index.php?nid=3729&lid=CZ&oid=458886>. 
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• velmi slabě rozvinutá etika využívání informací, 

• rozšířená korupce, v jejím důsledku je mnohem pohodlnější, levnější a rychlejší 

„koupit“ si informace od někoho, kdo zná toho správného člověka na správném 

místě. 

 

V České republice bohužel neexistuje žádný  ucelený národní program Competitive 

Intelligence jako je tomu například ve Francii a Německu či v jiných státech Evropy.  

 

I přesto v České republice existují v elektronické podobě velmi bohaté zdroje 

informací a nejrůznější informační služby s jejichž pomocí by se dalo Competitive 

Intelligence zcela jistě a úspěšně aplikovat. Vylepšovat se v této oblasti dá zejména 

přístup k některým veřejným informačním zdrojům tak, aby se pro požadavky  

Competitive Intelligence daly používat vskutku efektivně. Toto si klade za cíl 

Sdružení poskytovatelů elektronických informačních služeb – SPEIS.6 
 

A byly  provedeny i další kroky, které by měli podporovat rozvoj CI:7 

 

• Byl schválen zákon č. 106/99 Sb., O svobodném přístupu k informacím,  

• mnoho užitečných informací je publikováno a zpřístupňování v rámci 

realizace akčního programu informační politiky ,  

• pro podporu českých firem byla vytvořena Česká agentura na podporu 

obchodu,  

• CzechTrade a Agentura pro podpora malého a středního podnikání 

(ARP), která zahrnuje 21 regionálních a poradenských informačních center 

(RPIC) a 5 podnikatelských inovačních center BIC, 

• lze využít i metod pozorování. 

 

 

                                                 
6 Česká komora detektivních služeb. Porovnání oboru v zemích EU a ČR.. [online]. [cit. 2010-01-13]. 
Dostupné z WWW: <http://www.ckds.cz/index.php?nid=3729&lid=CZ&oid=458886>. 
7 VEJLUPEK, Tomáš. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. [cit. 2010-01-13]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
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1.4 Přístupy k Competitive Intelligence 

 

Základem Competitive Intelligence (Competitive Intelligence) je znát rozdíl mezi 

informacemi a zpravodajstvím. Informace jsou faktické. Jsou to čísla, statistiky, 

roztroušené kousky dat o lidech a společnostech a to co dělají, se zdá být zajímavé. 

Informace často říkají něco, ale ve skutečnosti je realita jiná. Nemůžete dělat správná 

rozhodnutí na základě informací, bez ohledu na to, jak přesné a úplné jsou tyto 

informace. 

 

Zpravodajství stojí na druhé straně, je to sběr kousků informací, které byly filtrovány, 

extrahovány a analyzovány. A ty se pak promění v něco, na čem se dá dále stavět. 

Zpravodajství, ne informace, je to, co manažeři potřebují, aby rozhodli. Další termín pro 

zpravodajství je poznání. 

 

Spojené státy jsou zemí s největším proudem informací na světě. Lidstvo produkuje 

mnoho informací, další se ukládají a další informace proudí skrz počítačové sítě stále 

více. Toto obrovské množství faktů nás nutí si myslet, že data jsou důležitá. Ve 

skutečnosti, si myslíme, že žijeme v informačním věku a že se nemůžeme mýlit. To 

byla pravda před několika lety a to není tak dlouho. 

 

Když byly počítače a telekomunikace sloučeny v polovině osmdesátých let (Koji 

Kobayashi, bývalý předseda NEC, měl vizi, že komunikace a počítače budou vzájemně 

propojeny, a na tomto postavil svoji společnost), informace se staly se tak důležité, že se 

s nimi obchodovalo, přesouvali se a lidé jim důvěřovali. Od té doby, se informace stala 

komoditou. 

 

S příchodem masivních komerčních i státních databází se informace staly levné a 

dostupné v tu samou dobu. Takže snaha i nadále vytvářet nové zdroje dat se stala méně 

důležitá.  

 

Mají-li všichni stejné informace, tak kdo má náskok před konkurenty? Protože 

komoditní trh je obvykle hra s nulovým součtem, někdo vyhraje, když někdo prohraje. 
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Čisté informace již nejsou okrajové. Co dává obchodníkovi konkurenční výhodu vůči 

někomu jinému, je jeho analýza cen, jejich pohybu a další faktory. Jak předělat surové 

informace do použitelného zpravodajství je to, co odlišuje úspěšného obchodníka od 

těch kteří selhali. 

 

To platí pro všechny podniky. Společnosti, která ví, jak proměnit informace do 

zpravodajství se bude dařit, a společnostem, které to neumí se dařit nebude.  

 

1.4.1 Intelligence – inteligence - zpravodajství 

 

Pro pojem Competitive Intelligence (CI) máme český ekvivalent Competitive 

Intelligence. Proto než přistoupíme k samotné definic CI, bude potřeba osvětlit co je 

vlastně Intelligence a z čeho vlastně vychází. Samotný pojem Intelligence můžeme 

přeložit ve dvou různých formách a to jako inteligenci (chytrost) či zpravodajství. Dále 

si objasníme obě formy. 

 

Liebowitz popisuje inteligenci v organizaci ve své knize Srategic Intelligence, Business 

Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge Management takto: jedná se 

kolektivní množinu přidaných hodnot čerpaných z nehmotného majetku organice 

(vědomostí, zaměstnanců, managemetnu, ostatních zájmových subjektů a zákazníků). 

Aby jsme zvýšili „IQ“ organizace, musíme nejdříve sestavit hierarchii jednotlivých 

prvků, které přispívají k inteligenci organizace. Tradiční model hierarchie můžeme 

vidět na  následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 1. Hierarchie inteligence. 

(Zdroj:  LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. 2006. s. 7. ISBN 0-8493-9868-1.) 
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Na obrázku je znázorněna cesta surových dat až k moudrosti. Kdy ve spodním díle 

pyramidy jsou surová jednoduchá data, pokud je v těchto datech rozpoznám jistý vzor, 

stávají se z těchto dat informace, pokud jsou informace pochopené a byly úspěšně 

aplikovány stávají se z nich vědomosti, při velkém nakupení vědomostí v určitém oboru 

se postupně stává odbornost. Nejvyšším stupněm v této hierarchii Intelligence je pak 

moudrost, která se dá získat pouze dlouholetou praxí a zkušenostmi.  

 

Obecná definice zpravodajství zní takto.8 Zpravodajství je záměrná lidská činnost, která 

spočívá v utajovaném získávání a zpracování cizích utajených informací. Základní 

principy zpravodajství jsou:  

 

• Princip vlastní bezpečnosti a utajení,  

• princip nezbytné znalosti (need to know), 

• princip efektivity, 

• princip nezbytnosti a proporcionality, 

• princip předběžné opatrnosti. 

  

Dle Tomáše Vejlupka lze pojem Intelligence používat ve dvou různých souvislostech:9 

 

• Ve vztahu ke schopnostem člověka (obecně ve vztahu k jakémukoliv organismu 

nebo systému) je to schopnost adaptovat se na prostředí resp. na jeho změny.  

 

• Ve vztahu k činnosti člověka (organizace) je to schopnost informovat za účelem 

porozumění nějaké situaci a možnosti ovlivnit její vývoj. Zároveň je to, ale i 

výsledek této činnosti, tj. znalost určená pro daného člověka, v jemu 

srozumitelné podobě, v okamžiku umožňujícím její využití k dané akci. Tomu 

odpovídá české slovo zpravodajství 

 

                                                 
8 ZEMAN, Petr. Definice a základní principy zpravodajství. Úřad pro zahraniční styky a informace. 
[online]. [cit. 2010-01-13]. Dostupné z WWW: <http://www.uzsi.cz/cz/definice-a-zakladni-principy-
zpravodajstvi.html>. 
9 VEJLUPEK, Tomáš. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum . [online]. [cit. 2010-01-13]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
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Překlad slova Intelligence jako zpravodajství však může vyvolávat v některých 

jedincích pocit, že se jedná o cosi nekalého, nelegálního, či dokonce špionáž. Proto si 

někdo může myslet, že Competitive Intelligence není příliš etické. Dle Společnosti pro 

profesionály Competitive Intelligence (Society of Competitive Intelligence 

Professionalas – SCIP) je však hlavní zásadou CI etická a legální forma soustavného 

získávání, analýzy a využívání získaných informací o konkurenci a jejich aktivitách.  

 

1.4.2 Cesta od věku informací k věku zpravodajství  

 

Domněnka, že informace jsou klíčem je v dnešní době již mylná. Nicméně mnoho 

manažerů stále věří tomu, že budou-li mít dostatek informací, budou dělat správná 

rozhodnutí. Informace jsou však pouze výchozím bodem rozhodovacího procesu, a ne 

jeho koncem. Kvalita získaných informací je sice důležitá, ale mnohem důležitější je 

vědět co s nimi dělat, jak je analyzovat a následně využít ve svůj prospěch.  

 

Zpracování surových informací a dat do požadované formy se rychle stává 

nejdůležitějším nástrojem řízení podnikatelských vůdců. Pro ně a další dopředu 

smýšlející úspěšné manažeři končí věk informací a začíná a věk zpravodajství. 

 

Základem Competitive Intelligence je znát rozdíl mezi informacemi a zpravodajstvím. 

Informace jsou faktické. Jsou to čísla, statistiky, roztroušené kousky dat o lidech a 

společnostech a to co dělají, se zdá být zajímavé. Informace často říkají něco, ale ve 

skutečnosti je realita jiná. Nemůžete dělat správná rozhodnutí na základě informací, bez 

ohledu na to, jak přesné a úplné jsou tyto informace. 

 

Zpravodajství je na druhé straně, je to sběr kousků informací, které byly filtrovány, 

extrahovány a analyzovány. A to se promění v něco, na čem se dá dále stavět. 

Zpravodajství, ne informace, je to, co manažeři potřebují, aby rozhodli. Další termín pro 

zpravodajství je poznání. Jedná se tedy o jakousi transformaci surových dat na 

informace, znalosti a následné rozhodnutí. Tento proces nám ukazuje následující graf. 
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Graf č.1. Transformace surových dat na informace, znalosti a následné rozhodnutí. 

(Zdroj:  DIAČIKOVÁ, Anna. Strategie a řízení firmy v podmínkách znalostní 

ekonomiky. Habilitační  práce. Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2006, 110 s.) 

 
Mnoho manažerů a společností již začalo chápat, že zpravodajství je klíčem k úspěchu, 

většina však stále sbírá informace postaru a stále si myslí, že informace jsou nadřazené 

zpravodajství.  

 
Podle John R. Rockart ze MIT Sloan, školy managementu existují čtyři způsoby, 

kterými manažeři získávají informace:10 

 

• Podle výrobní techniky.  

 

V této metodě, zprávy a studie pro různá oddělení procházejí skrz manažerův stůl. U 

výrobní metody se předpokládá, že v případě, že byla zpráva vypracována, bude 

obsahovat informace vztahující se manažerově práci. Například obchodní oddělení 

předkládá zprávu o čtvrtletních údajích o prodeji, dle segmentů trhu, podíl na trhu, a tak 

dále. I když zpráva může být rozsáhlá, je v ní jen málo myšlenek, které pomohou aby se 

manažer lépe rozhodl. Ve skutečnosti většina těchto zpráv jsou jednoduché data a 

stránky s počítačově vytvořenými informacemi. 

 

U výrobní metody je zdaleka nejvíce informací pro rozhodování. To je to, co přináší 

mnoho vedoucích do fáze zoufalství, že nemohou zvládnout přečíst všechny zprávy. Na 

druhou stranu, je mnoho vedoucích pracovníků, kteří si libují v kopce zpráv na svém  

                                                 
10 KAHANER, L. Competitive Intelligence, How to Gather Analyze and Use Information to Move Your 
Business to the Top Simon. Simon & Schuster. 1996. 300 s. ISBN 0-684-84404-6. 

Data Informace Znalosti Rozhodnutí Realizace Moudro 
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stole. Pak se mohou: a) chlubit, že nepřečetli žádnou z nich, nebo b) chlubit, že čtou 

každé slovo, každé zprávy. 

I přesto má tato metoda určité výhody. Je levná a je komplexní, často uvádí informace, 

které jsou vytržené z kontextu. To znamená, že zprávy o prodeji neukazují, jaký to má 

dopad na trh, nebo, jak mzdy ovlivňují produkci. Neexistují žádné odkazy na informace. 

 

• Nulový přístup  

 

Zahrnuje přesvědčení, že manažeři rychle přemýšlí do budoucna, takže není žádný 

způsob, jak dostatečně uspokojit jejich informační potřeby. Proto zprávy, které 

naleznete ve výrobní metodě jsou zbytečné, protože ukazují pouze historické informace, 

ne budoucí potřeby. 

 

Tento přístup doufá, že nahradí výrobní metodu ústně. Subjektivní údaje od nejbližších 

poradců, kteří jsou vždy nablízku a sledují podmínky podnikání a své zjištění ihned 

přeposílají svým šéfům. 

 

Bohužel, tento přístup odmítá všechny počítačem vytvořené zprávy, z nichž některé 

mohou být užitečné pro rozhodovaní. Další nevýhodou je, že vedoucí pracovníci stráví 

spoustu času posloucháním názorů, které spolu nemusejí nijak souviset.  

 

Jedním z dobrých míst tohoto přístupu je, že obsahuje i zpravodajství, ne pouze 

informace. Jelikož lidé říkají své postřehy, dělají vlastně jakési analýzy, takže některé 

dohady a odhady se podílejí na scénáři a cestě k řešení. 

 

• Klíčový indikační systém 

 

Skládá se ze dvou souvisejících pojmů. První se týká výběru souboru klíčových 

ukazatelů, které odrážejí zdraví společnosti a shromažďování informací o těchto 

klíčových bodech. V jasných případech může rozhodnout vedoucí pracovník když se 

podívá na zisk a ztráty. Nicméně, v závislosti na činnosti, jsou zásadní další klíčové 

ukazatele, jako jsou například vrácené výrobky, stížnosti zákazníků a spotřeba 
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firemního vozového parku. Tyto ukazatele mohou být zásadní pro přežití společnosti 

z hlediska výkonu. 

Druhý koncept je jako první kromě toho, že místo sledování všech údajů, které se 

zabývají konkrétními klíčovými ukazateli jsou tam pouze data, která jsou v rozporu 

s běžnými daty, která dále plynou k vedoucím pracovníkům. Například, je stanovena 

určitá hladina standardů a pouze pokud jsou data na nad touto úrovní tak vedoucí 

pracovník dostane zprávu. 

 

Hlavní výhodou této metody je, že vedoucí pracovník obdrží některé z prvních 

varovných signálů - problémy v oblastech, které mohou potopit společnost, nicméně 

nevýhoda je jasná. I když vedení ví, že je něco v nepořádku, nemají žádné nápady, jak 

to napravit. 

 

• Úplný vzdělávací proces.  

 

Manažeři zpochybňují svoje celkové informační potřeby a tyto požadavky srovnávají s 

informačními systémy společnosti které již společnost využívá. Mezery jsou tedy známé 

a plány jsou prováděny na vyplnění děr s dalšími informačními systémy.  

 

Tento přístup má jisté opodstatnění v tom, že bere v úvahu to, co manažeři chtějí. 

Hlavní nevýhodou je, že nebere v úvahu to, co manažeři ve skutečnosti potřebují. To 

také může vést k rozsáhlému shromažďování informací pouze k uspokojení několika 

manažerů. 

 

Bohužel, moc se toho od doby co byly tyto metody identifikovány, nezměnilo. Je 

úžasné, že většina manažerů nadále využívá těchto čtyř metod při svém rozhodovacím 

procesu. Staré návyky „umírají“ jen pomalu.  

 

Je zřejmé, že žádný z těchto přístupů je není optimální. Manažeři a všechny ostatní 

firmy potřebují nový způsob, jak učinit rozhodnutí, získat náhled do jejich podnikání, a 

porazil své konkurenty. Kromě toho, potřebují formální systém pro přesun informací a 
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zpravodajství o firmách. Pouze tehdy, když bude obojí k dispozici, může být firma 

úspěšná.  

 

Je potřeba vnímat zpravodajství jako proces, který proplouvá celou organizací a 

dotýká se každého aspektu všech činností firmy. 

 

Je potřeba vidět tuto novou myšlenku a přijmout ji, zavrhnout staré představy o 

informacích a pochopit, že pouze prostřednictvím řádného toku informací a zpráv lze 

úspěšně podnikat. 

 

1.4.3 Definice Competitive Intelligence 

 

Než přistoupíme k vlastní definici Competitive Intelligence, osvětleme si český překlad 

těchto dvou slov Competitive – konkurenční, Intelligence – zpravodajství, český 

překlad tedy zní konkurenční zpravodajství. Nicméně slovo Competitive bývá někdy 

nahrazováno slovy Competitor nebo Company. Také se můžeme v odborné literatuře 

setkat i s následujícími podobnými pojmy:11 

 

• Competitor Inteligence, zpravodajství především o konkurentech, ne však o 

prostředí, 

• Customer Intelligence, zpravodajství jak o současných, tak budoucích 

zákaznících, 

• Marketing Intelligence, zpravodajství o trhu a jeho trendech a tržního vývoje, 

• Partner Intelligence, zpravodajství o obchodních partnerech, ve vztahu 

k možnému budoucímu vývoji, 

• Technical Intelligence, zpravodajství o aktuálním dění v technickém vývoji, 

• Financial Intelligence, finanční zpravodajství. 

 

                                                 
11 SCIP.The Society of Competitive Intelligence Professionals. CI Resources: What is CI ?. [online]. [cit. 
2010-01-14]. Dostupné z WWW: < http://www.scip.org/ci/>. 
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Obecná definice Competitive Intelligence však není úplně jednoznačná, především pak 

proto, že vlastních definic je několik a záleží vždy na zvoleném a přístupu a pojetí. 

Uvádím zde proto definice, které považuji v daném směru za nejvýstižnější.  

 

Jelikož profesionálové Competitive Intelligence se sdružují v organizaci SCIP a tato 

organizace je uznávaná jako autorita v oblasti CI po celém světe, jako první z definici 

zde uvádím právě od SCIP.12 

 

„Jedná se o systematický a etický program pro sběr, analýzu a organizování vnějších 

informací, které mohou ovlivnit plány společnosti, její rozhodnutí a řízení“. 

 

Dalším světově uznávaným odborníkem v oblasti Competitive Intelligence je Leonard 

Fuld, který se stal jedním z prvních členů Society of Competitive Intelligence 

Professionals (SCIP). V roce 1979 založil firmu Fuld&Company, která patří mezi 

světové leadery v oblasti CI. Leonard Fuld zvolil vcelku zajímavý způsob definice CI, 

když vymezil co je CI, ale také co není CI.13 

 
CI je: 

 

• Informace, které byly zanalyzovány do takového stavu, že je možné se podle 

nich rozhodnout, 

• nástroj včasného varování managementu na možné hrozby i příležitosti, 

• prostředek pro dosažení racionálních odhadů a hodnocení, 

• způsob života společnosti, nepřestávající proces, 

• součást nejlepších společností, 

• způsob nahlížení na svou organizaci z vnějšího prostředí. 

• krátkodobý i dlouhodobý proces 

• činnost vykonávaná z horní hierarchie společnosti  

 

                                                 
12 SCIP.The Society of Competitive Intelligence Professionals. CI Resources: What is CI ?. [online]. [cit. 
2010-01-14]. Dostupné z WWW: < http://www.scip.org/ci/>. 
13 FULD, Leonard.: What Competitive Intelligence Is and Is Not. Fuld & Company, ?. [online]. [cit. 2010-
01-14]. Dostupné z WWW: <http://www.fuld.com/Company/CI.html>. 
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CI není: 

 

• Špionáž, 

• křišťálová koule, 

• vyhledávání v databázích, 

• data nalezené na Internetu, 

• práce jednoho člověka, 

• objev 20. století. 

• software 

• zprávy z televize a tisku 

 

Další definici přináší ve své knize Competitive Intelligence, How to Gather Analyze and 

Use Information to Move Your Business to the Top Simon Larry Kahaner14 podle něhož 

je CI „systematický program pro shromažďování a analýzu informací o činnosti vašich 

konkurentů a všeobecných obchodních trendů pro další vlastní firemní cíle“ 

 

Jay Liebowitz15 ve své knize Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive 

Intelligence, and Knowledge Management popisuje CI takto: 

 

 „Je to vývoj systematického programu pro zachytávání, analýzu a management 

externích, ale i interních informací s cíle vylepšit schopnosti správného rozhodnutí 

v dané organizaci. CI se více méně zaměřuje na externí pohled na naši organiazci.“  

 

„CI se v mnohém podobá sportu. Sledování toho, jak úspěšní jsou naši soupeři nám 

jistě pomůže s příprávou na následujícíc zápas. CI je vlastně jednoduchý postup kroků – 

sběr, analýza, osvojení a správa.“ 

 

                                                 
14 KAHANER, L. Competitive Intelligence, How to Gather Analyze and Use Information to Move Your 
Business to the Top Simon. Simon & Schuster. 1996. 300 s. ISBN 0-684-84404-6. 
15 LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge 
Management. Auerbach Publication. 2006. 223 s. ISBN: 0-8493-9868-1.  
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„Sesbírat potřebné množství inforamcí a vědomostí, analýza informací, osvojení si 

pojetí zloženém na syntéze výsledků z analýz a nakonec management této strategie a její 

další úpravy.“ 

 

1.4.4 Pohled českých odborníků na Competitive Intelligence 

 

Přední oborník zabývají se problematikou CI v České republice Tomáš Vejlupek 

definuje CI takto:16 

 

„CI je proces systematického získávání a vyhodnocování informací, jehož cílem je 

vytváření využitelné znalosti umožňující zvyšování resp. udržování konkurenčních 

výhod, a který má tyto čtyři hlavní fáze:“ 

 

1. řízení (kladení otázek),  

2. sběr informací (relevantní fakta),  

3. analýza (vyváření hypotéz a závěrů)  

4. distribuce (formulace odpovědí).  

 

Vejlupek vidí CI jako proces, který firmě umožní inteligentní chování.  

 

Další odborník české scény Competitive Intelligence Richard Papík definuje CI jako:17  

 

„Z jišťování, sledování a vyhodnocování konkurenčního prostředí s cílem odhalit slabé a 

silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry. Svou definici pak shrnul do 

následujících bodů z hlediska činností CI:“ 

 

• Procesy analýzy a syntézy dat, resp. i informací, které se transformují do 

strategické znalosti, 

                                                 
16 VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. [cit. 2010-01-17]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
17 PAPÍK. R. Metody Competitive Intelligence na internetu. Inforum. [online]. [cit. 2010–01-17]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/infmedia98/pdf/papik.pdf>.  
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• shromažďování informací o konkurenci, kdy tyto informace jsou různých 

typologií a dohromady skládají mozaiku obrazu o konkurenci, 

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

politické a demografické souvislosti (např. při investičních průnicích na 

neznámé, vzdálené, či dokonce exotické trhy). 

 

1.5 Competitive Intelligence a ostatní formy zpravodajství 

 

Competitive Intelligence se více méně zaměřuje na pohled zvenčí. Nicméně je také 

potřeba připojit interní úhel pohledu. Proto není Competitive Intelligence jedinou 

formou zpravodajství, kterou organizace využívají. S Competitive Intelligence jsou 

v pevném spojení také Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) a případně 

také Stategic Intelligence. Když mluvíme o Business Intelligence nebo Competitive 

Intelligence, musí existovat jejich klíčový prvek a to je Knowledge Management (KM). 

 

1.5.1 Knowledge Management 

 

Knowledge Management (KM) určuje, jak nejlépe využít interních, tak externích 

znalostí v organizaci a jak nejlépe vytvářet hodnoty z nehmotného majetku organizace. 

KM je proces identifikace, zachycení, sdílení, využití, rozšíření a vytváření znalostí 

v kontextu s organizací. Pro KM je typické hledání lidského kapitálu a znalostních toků 

uvnitř organizace. KM má důležitou roli v usnadňování strategie Business Intelligence, 

její koncepce a realizace. KM také znamená učení z předchozích úspěchů a neúspěchů. 

 

1.5.2 Artificial Intelligence 

 

Obor Artificial Intelligence (AI), česky umělá Intelligence se začal rozvíjet od roku 

1956. AI se zabývá silou lidského mozku, která je doplňována inteligencí počítačů, 

které využívají zpravodajské systémy jako základní znalostní systémy, neutrální 

systémy, zpravodajští agenti, genetické algoritmy, systémy založené na úvaze a další. 

Podmnožinou AI je Discovery Intelligence (DI) zabývající se objevováním vztahů a 

zákonitostí ve velkých množstvích dat a textů. DI využívá takové technologie jako 
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„dolování“ dat, „dolování“ textu, pravidla indukce, samo organizující mapování a 

ostatní související techniky. 

 

1.5.3 Business Intelligence 

 

Business Intelligence (BI) jehož český ekvivalent je obchodní zpravodajství se více 

zaměřuje na interní prostředí organizace. Definovat BI můžeme mnoha způsoby. Na 

workshopu Knowledge Management and Business Intelligence (KMBI) definovali BI 

takto: Business Intelligence je aktivní a prozíravý přístup založený na modelech, který 

má za úkol nalézat a vysvětlovat skryté aspekty (důležitých pro rozhodování) ve velkém 

množství obchodních dat za účelem lepší informovanosti za účelem rozhodování. 

Některé organizace jako například CSIRO Austrálie (Společenství vědeckého a 

průmyslového výzkumu) definují BI pěti klíčovými prvky. Jsou to: zdroje dat, analýza 

dat, situační analýza, posouzení rizika a podpora při rozhodování. 

 

Howard J. Dresnar uvádí tři dnes používané definice Business Intelligence:18 

 

• „Business Intelligence představuje komplex přístupů a aplikací IS/ICT, které 

téměř výlučně podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a 

jsou postaveny na principu multidimenzionality,“ 

• „business Intelligence je sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je 

účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Podporují analytické 

a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principech 

multidimenzionálních pohledů na podniková data,“ 

• „Business Intelligence je obor činnosti nadřazený všem procesům zpravodajství 

v obchodním segmentu. Jsou zde sledovány, shromažďovány, analyzovány a 

zpracovávány údaje o obchodním prostředí jako celku, nejen o zákaznících, trhu 

nebo konkurentech. Stejný termín se používá v souvislosti se správou, analýzou a 

vyhodnocením velkých objemů dat, většinou v souvislosti s ukládáním surových 

dat, jejich správou a data minimem.“ 

                                                 
18 Wikipedie. Business Inteligence. . [online]. [cit. 2010-01-17]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence >. 
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V USA se také často místo pojmu Competitive Intelligence používá pojmu Business 

Intelligence a oba pojmy se tak vzájemně zaměňují. I když BI má daleko širší rozsah a 

zahrnuje i Knowledge Management. Vzájemný vztah mezi BI, CI a ostatních složek 

zpravodajství ukazuje následující obrázek.  

 

 

 

Obrázek č. 2. Vzájemný vztah mezi BI, CI a ostatních složek zpravodajství. 

(Zdroj:  ŠMEJKAL, P. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím 

k situaci v ČR. Diplomová práce Brno, 2006. Masarykova univerzita.) 

 

Na vzájemný vztah mezi Bussines inteligence a Competitive Inteligence existují 

v podnikatelské praxi minimálně tři různorodé názory:19 

 

• CI je rovno BI, 

• CI je součást BI, kdy BI je nadřazeno CI a CI se sleduje informace, které nejsou 

v tržním prostředí běžně identifikovatelné, 

• CI je chápáno jako relativně samostatný informační systém, který je orientován 

na vnější prostředí s důrazem na získávání informací o konkurenci.  

                                                 
19 BARTES, F., LOUBAL, J., DOSTÁL, V. Hodnotové inženýrství. KEY Publishing. 2009. 151 s. ISBN 
978-80-7418-003-3. 
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V této diplomové práci budu vycházet právě z posledního z uvedených vztahů, 

který nahlíží na CI jako na samostatný systém řízeného sběru, analýzy a distribuce 

informací o konkurenci. 

 

1.5.4 Stategic Intelligence 

 

Pokud sbalíme všechny typy zpravodajství BI, CI, AI a KM do jednoho zpravodajství 

dostaneme tím Stategic Intelligence (SI), strategické zpravodajství. SI je využíváno 

především v armádě, což poukazuje na jeho přínos při rozhodování na nejvyšších 

místech. Liší se tak o operačního nebo taktického zpravodajství, které je využíváno 

především na nižších postech. V obchodní sféře má SI podobný význam jako v armádě, 

důraz je kladen především na to, aby se společnost dostatečně připravila na možné 

příležitosti a hrozby a neuhrozila, ba naopak upevnila svou pozici na trhu. 

 

1.6 Funkce, cíle a obsah Competitive Intelligence v organizaci 

 

1.6.1 Funkce Competitive Intelligence 

 

Competitive Intelligence, není funkční, je to proces. Proto by se měl zobrazovat ve 

všech oblastech vlastního podnikání jako jedna plynulá, kontinuální činnost, která není 

odsunuta do jedné oblasti, rozdělení, nebo jednotky. Přestože hlavním úkolem 

Competitive Intelligence je podpora manažerského rozhodování. Užitečnost CI spočívá 

především v tom, že jsme vždy o krok napřed před konkurencí. Hlavní funkce CI 

mohou být tedy následující:20 

 

• Předvídá změny na trhu.  

• předvídá kroky konkurence, 

• dokáže objevit nové či potenciální konkurenty, 

• pomůže nám poučit se z úspěchů a neúspěchů druhých, 

• zvyšuje rozsah a kvalitu budoucích cílů, 

                                                 
20 KAHANER, L. Competitive Intelligence, How to Gather Analyze and Use Information to Move Your 
Business to the Top Simon. Simon & Schuster. 1996. 300 s. ISBN 0-684-84404-6. 
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• pomůže nám dozvědět se o nových technologiích , produktech a procesech, které 

mají vliv na naše podnikání,  

• sleduje politické, právní či regulační změny, které mohou ovlivnit vaše 

podnikání, 

• umožní nám vstoupit do nového podnikání, 

• umožní nám podívat se na své vlastní podnikání s otevřenou myslí, 

• pomůže zavést nenovější manažerské nástroje. 

 

1.6.2 Cíle Competitive Intelligence 

 

Hlavním cílem CI je dosáhnout konkurenční výhody za pomoci cíleného získávání a 

analýzy odpovídajících informací ve vhodnou chvíli, tak aby nám tyto informace 

pomohli být o krok napřed před konkurencí a dokázali jsme předpovídat další 

strategické kroky konkurence.  

Podle Brabce, se CI snaží nalézt odpověď na tři základní otázky, které by měly 

definovat základní směr a cíle CI:21 

 

• Jak si má organizace uchovat svoje tajemství, 

• jaký způsob bude zvolen pro shromažďování informací o konkurenci  

• jak tyto získané informace využít ve prospěch svých podnikatelských aktivit. 

 

V souvislosti s těmito otázkami můžeme hovořit o těchto typech Competitive 

Intelligence lišících se svými primárními cíly:22  

 

• O útočném (aktivním) zpravodajství, snaha o získání co nejvíce informací ze 

svého okolí, jejich následná analýza a využití v náš prospěch při konkurenčním 

boji. 

 

                                                 
21 BRABEC, F. Zpravodajství jiné než v televizi: Podnikatelská zpravodajská činnost. Profit Speciál., roč. 
2001, č. 11. 
22 Tamtéž 
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• o obranném zpravodajství, snaha o ochranu svých vlastních informací a zdrojů 

před působením zvenčí, tedy před naší konkurencí  

• o lobbistickém (vlivovém) zpravodajství, systém opatření a proti opatření na 

ovlivňování našich, kroků obchodních partnerů, kroků konkurence a státní 

správy. 

 

Útočné (aktivní) zpravodajství 

 

Podstatou a hlavním cílem útočného zpravodajství je snížit míru neurčitosti (nejistoty) 

při rozhodování, eliminovat počet vybraných variant a přispět tak co k možná největší 

efektivitě při rozhodování. Dále vyžívá postupy jimiž je možno odhalit strategii 

konkurenčních firem a využít ji ve svůj vlastní prospěch, zajišťuje také informace 

marketingového charakteru a další informace, které jsou potřebné pro podnikání jako: 

 

• marketingové informace, 

• informace o technologiích, 

• informace o konkurenci, 

• ostatní informace.  

 

Obranné zpravodajství 

 

Úlohou defenzivního (obranného) zpravodajství je chránit vlastní data, poznatky a 

informace před zveřejněním, jelikož tyto citlivé informace, by mohli zneužít ve svůj 

prospěch konkurenční firmy a to by mohlo firmu připravit o konkurenční výhodu. Svým 

způsobem se vlastně jedná o ochranu obchodního tajemství firmy. Může se jednat o 

skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají 

skutečnou nebo alespoň potenciální materiální (nebo i nemateriální) hodnotu, nejsou v 

příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle podnikatele 

utajeny a podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajistil. Do této sféry může 

spadat i ochrana know-how podniku. Cílem je tedy zamezit konkurenci v přístupu 

k těmto informacím. Pokud, však konkurenční firma tyto „tajné“ informace získá 
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nelegálním způsobem jedná se o průmyslovou špionáž, která spadá do oblasti 

hospodářské kriminality. Toto lze však dále řešit právní cestou. 

 

Většina firem využívá obranného zpravodajství aniž by si byla vědoma toho, že se jedná 

o část Competitive Intelligence. V České republice se lze s tímto pojmem setkat spíše 

pod názvem ochrana obchodního tajemství. 

 

Defenzivní zpravodajství má tři základní aktivity:23 

 

• Fyzické zabezpečení firmy, jedná se o obvyklé zabezpečení činností firmy. 

(zabezpečení objektu, vchodů, bran, oken, za nejrůznějších bezpečnostních 

zařízení či bezpečností agentury atd.) 

 

• Provozní bezpečnost, jejímž úkolem je zajistit informací, dat, komunikačních a 

počítačových systémů. Úkolem není pouze ochrana tajných informací, ale také  

zamezení tvorby odkazů na tyto tajné informace. Tato činnost se dá považovat 

za protiklad sběru indicií  o konkurenci a Early Warning Intelligence. Cílem je 

zabránit konkurenci rozluštit indicie vytvořené naši společností. 

 

• Obrana proti lobbistickému zpravodajství konkurence, hlavním úkolem je 

odhalení a neutralizace  protivníkových útočných snah a zpravodajských aktivit. 

 

Pokud, však konkurenční firma tyto „tajné“ informace získá nelegálním způsobem 

jedná se o průmyslovou špionáž, která spadá do oblasti hospodářské kriminality. Toto 

lze však dále řešit právní cestou. Bohužel ne všichni účastníci trhu mají zájem své 

informace získávat legální a etickou formou.  

 

Společnost PricewatterhouseCoopers24, provádí každý rok celosvětový průzkum 

hospodářské kriminality. Průzkum probíhal v 53 zemích světa, také v České republice.  

                                                 
23 NOLAN, J. Confidential: Business Secrets – Getting Theirs, Keeping Yours. Yardley-Chambers, 1999. 
359 s. ISBN 097213560X. 
24 PWC. [online]. [cit. 2010-01-19]. Dostupné z WWW: <http://www.pwc.com/cs_CZ/cz/hospodarska-
kriminalita/celosvetovy-pruzkum-hosodarske-kriminality-2009-cz.pdf>. 
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(u 83 předních českých firem). Výsledky jsou jistě zajímavé. Celkem 24% českých 

společností se stalo v roce 2009 obětí hospodářské kriminality. To je sice jak pod 

evropským (30%) tak pod světovým (34%) průměrem, avšak v České republice se 

většina podvodů odhalí spíše náhodně, než nějakými zavedenými systéme odhalování 

hospodářské kriminality, takže se dá předpokládat, že dané procento bude vyšší, jelikož 

mnoho podvodů zůstane nezjištěno. Desetina českých společností vykázala v důsledku 

podvodů ztrátu vyšší než 1 milion USD. Zdaleka nejčastějšími pachateli podvodů byli v 

vlastní zaměstnanci společností. Především pak pracovníci na nižších pozicích, kteří se 

v ČR dopustili 70 % všech interních podvodů. Zarážející je i fakt, že 70% českých 

společností uvedlo, že neočekávají, že by se mohli stát v příštím roce obětí hospodářské 

kriminality.  

 

Základem nástrojem pro odhalování a prevenci podvodů je však pečlivě zavedený a 

pravidelně aktualizovaný kontrolní systém. Dle Bartese by měli být dodržovány tyto 

základní zásady:25 

 

• Udržet v tajnosti samotnou existenci utajované informace, 

• důsledně oddělit tajné informace od informací obyčejných, 

• utajované informace se musí pohybovat tak, aby o ní vědělo co nejméně osob, 

• je potřeba zajistit účinnou ochranu informace po celou dobu její existence, 

• dokumenty, které slouží jako nosiče tajných informací musí být opatřeny 

zařízením, které zamezí jejich získání, či odhalí že s nimi bylo manipulováno, 

• mít přehled o pohybu dokumentu, 

• vést utajený seznam pracovníků, kteří mají přístup k dokumentu, 

• vydat a dodržovat směrnici o tzv. řízené dokumentaci, 

• nenechat pracovat o samotě cizí osoby, které do firmy přicházejí s běžným 

posláním (opraváři, zaměstnanci spojů, elektrikáři atd.), 

• dostatečně platit zaměstnance, kteří mají přístup k tajným dokumentům. 

 

 

                                                 
25 BERGIER, J. Průmyslová špionáž. .Orbis Praha. 1974. 191 s. 
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Lobbistické zpravodajství  

 

Lobbistickým (vlivovým) zpravodajstvím se rozumí systém opatření jehož hlavním 

úkolem je odhalení a neutralizace  protivníkových útočných snah a zpravodajských 

aktivit. Lobbistické zpravodajství používá množství lobby metod (vlivových opatření). 

Mezi základní patři:26 

 

• Metoda veřejné či cílené argumentace a odborně věcného přesvědčování, 

• asertivní metody, 

• demonstrativní metody, 

• metody veřejné či cílené dezinformace.  

 

1.6.3 Obsah Competitive Intelligence 

 

Obsah Competitive Intelligence tvoří především analýza konkurence a konkurenčního 

prostředí. Tato analýza má pomoci managementu firmy při budoucím strategickém 

rozhodování. Dle Portera tvoří analýzu konkurence tyto čtyři základní součásti:27  

 

• Budoucí cíle, nám umožní podle znalostí plánů konkurence předvídat zda je 

konkurence spokojená se svým postavením na trhu, zda neplánuje změnit 

strategii, tedy předvídat její budoucí kroky a pomůže na odhalit případné reakce 

konkurenta vyvolané změnami trhu, 

• strategie, znalost a analýza cílů konkurence nám pomůže odhalit silné a slabé 

stránky konkurence a vyhnout se tak případnému přímému konkurenčnímu 

střetu, tím že použijeme rozdílnou strategii, 

• předpoklady, zde je velmi důležité zjištění identifikovat veškeré předpoklady 

konkurence a to především tyto dva předpoklady: jak vidí konkurence sama sebe 

a jaký předpokládá svůj další vývoj v odvětví. Znalost předpokladů konkurence 

nám pomůže výrazně vylepšit svou vlastní strategii a postavení na trhu. 

                                                 
26 Česká komora detektivních služeb. Co je Competitive Intelligence. [online]. [cit. 2010-01-17]. 
Dostupné z WWW: <http://www.ckds.cz/index.php?nid=3729&lid=CZ&oid=458863>. 
27 PORTER, Michael E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-
11-2. 
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• schopnosti, významná součást obsahu CI, která nám umožní identifikovat 

přednosti a slabá místa konkurence a jeho schopnost vypořádat se 

s nejrůznějšími změnami na trhu, či tyto změny iniciovat.   

 

1.7 Etika a Competitive Intelligence 

 

Definice Competitive Inteligence mluví jasně. Jedná se o systematický a etický 

program pro sběr, analýzu a organizování vnějších informací, které mohou ovlivnit 

plány společnosti, její rozhodnutí a řízení. 

Pokud je CI využíváno zodpovědně je to legální a etické , i když některé podniky byly 

známé spíše kradením informací, odposlechem telefonů a vykrádáním kanceláří, či 

vstupem do šedé oblast světa průmyslové špionáže. 

 

Většina firem nevstupuje do tohoto ilegálního světa. Ve skutečnosti to není nutné. 

Prakticky vše, co potřebujete vědět, je k dispozici, i když někdy záměrně skryté nebo se 

to obtížně hledá. Jak tvrdí i Leonard Fuld:28 

 

„Naprostá většina informací je dostupná etickou cestou.“ 

 

Využívání ilegálních metod a neetického chování se může zdát jako jednodušší cesta 

k získání požadovaných cenných informací. Je však třeba myslet na to, že se taková 

cesta nemusí vyplatit. Zaprvé lze takovéto jednání řešit právními postihy, což jistě není 

příjemné jak pro poškozeného tak pro viníka, nicméně to není tak hrozné jako ztráta 

důvěry a pošpinění dobrého jména společnosti, což může firmu přivést až ke krachu. 

Protože nejcennějších produktem na trhu je vzájemná důvěra účastníků na trhu. 

Vezmeme-li v potaz, že dobré jméno společnosti a důvěra u obchodních partnerů se 

budují roky a neetickým jednáním, či dokonce ilegálním získáváním informací se 

mohou zničit přes noc.  

 

                                                 
28 FULD, Leonard M. The new competitor intelligence: the complete resource for finding, analyzing and 
using information about your competitors. New York : J.Wiley, c1995. ISBN 0471585092. 
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V dnešním konkurenčním prostředí, kde se firmy snaží být lepší než ty druhé a neustále 

spolu soupeří o zákazníky je velmi těžké definovat obecná pravidla chování, která by 

platila bez výjimky pro všechny firmy. Lze jen těžko porovnávat chování firem 

výrobních s obchodními, otázkou také zůstává zda porovnávat firmy z hlediska 

legislativního či z hlediska demografického. Obecně existují dva rozdílné úhly pohledu 

na chování firem na trhu:29 

 

• Válka, účastní trhu se chovají velmi agresivně a jejich hlavním cílem je totální 

likvidace konkurence, nebo pošpinění dobrého jména konkurence. Firmy jsou 

ochotny vložit do tohoto boje jakékoliv prostředky, které by vedli v jejich 

prospěch. Otázkami etiky se zde nikdo nezabývá. 

• Hra, firmy se zde také snaží dosáhnout dominantního postavení na  trhu s cílem 

uspokojit potřeby zákazníků. Zásadním rozdílem oproti předchozímu pojetí, je 

však to, že to činní legálně a podle pravidel. Zvítězí ten lepší. 

 

1.7.1 Špionáž kontra Competitive Intelligence 

 

Mnozí, vysoce postavení manažeři nechápou, že 85 až 90 procent informací, které vaše 

firma potřebuje, lze nalézt právně a eticky. Bohužel srovnávají Competitive Intelligence 

s průmyslovou špionáží, to jsou však dva samostatné a odlišné zájmy. To, že je CI často 

srovnáváno se špionáží vyplývá především proto, že samotné zpravodajství vychází 

především z dlouhé praxe vojenských a státních zpravodajských služeb. V České 

republice evokuje navíc pojem zpravodajství praktiky minulého režimu, což nepřispívá 

popularizaci CI zrovna nepřispívá.  

 

Celkovému rozvoji CI v posledních letech napomohl rapidní rozvoj informačních 

technologií a rozvoj internetu, kde je možné čerpat z obrovského množství otevřených 

informačních zdrojů. Ve věku, kdy informační technologie nebyly zdaleka na takové 

úrovni jako dnes, byla s pojmem zpravodajství vždy neodmyslitelně spjata špionáž, 

která umožňovala získávat konkrétní informace, které by jinak získat nešly. 
                                                 
29 TREVINO, Linda Klebe; WEAVER, Gary R. Ethical Issues in Competitive Intelligence Practice: 
Consensus, Conflicts, and Challenges .Competitive Intelligence Review, vol. 8, no. 1, Spring 1997 
[online]. [cit. 2010-01-19]. Dostupné z WWW: <http://www.scip.org/pdf/8(1)ethics.pdf>. 
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William Cohen tvrdí že:30 „CI profesionálové věří, že se ostatní kolegové podílí na 

neetických zpravodajských aktivitách více než oni sami.“  

 

Jelikož CI čerpá především z otevřených informačních zdrojů je nutné, aby příslušný 

profesionál CI dodržoval jisté etické zásady, či etický kodex, tak, aby z toho ve 

výsledku firma profitovala. Obecná pravidla, který by měl dodržovat každý, nejen 

profesionál CI jsou shrnuta ve čtyřech bodech:31 

• Respekt k duševnímu vlastnictví, 

• respekt k soukromí, 

• poctivé vyjadřování, 

• nepřekročení zákona. 

Následující tabulka ukazuje, které zdroje a jakou cestu by mělo etické CI využívat. 

 

Tabulka č. 2. Zdroje a cesty využití informací v CI. 

(Zdroj:  VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. 

[cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW:  

<http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>.) 

 

                                                 
30 STROUPKOVÁ, M. Etika a CI. Portál CI. . [online]. [cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/realizace-ci/etika-a-ci/etika-a-ci>. 
31 Tamtéž 
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1.7.2 Etické kodexy 

 

Etickými kodexy se rozumí dokumenty, upravující obecná i konkrétní pravidla v rámci 

určitého oboru či profese. V oboru CI stanovily etické kodexy dvě významné 

organizace a to Společnost pro profesionály Competitive Intelligence (Society of 

Competitive Intelligence Professionalas – SCIP) a Asociace nezávislých informačních 

profesionálů (Association of Independent Information Professional – AIIP).  

 

1.7.2.1 Etický kodex SCIP 

 

V etickém kodexu SCIP jsou zakotveny tyto zásady:32 

 

• Snažit se neustále zvyšovat povědomí a respekt CI profese. 

• Postupovat v souladu s mezinárodními a národními zákony. 

• Odhalovat relevantní informace před realizací rozhovorů. 

• Respektovat požadavky na důvěrnost informací. 

• Vyhýbat se konfliktu zájmů při vykonávání profese. 

• Poskytovat čestná a spolehlivá doporučení a závěry. 

• Dodržovat a propagovat tento etický kodex v rámci organizace, při jednání s 

třetí stranou a celkově v rámci celé profese. 

• Držet se firemních pravidel, cílů a principů. 

 

Organizace SCIP stanovila také další etický kodex, který se týká přímo analytika CI a 

popisuje jak má zacházet se získanými informacemi: 

• Analytik by měl poskytovat objektivní, zdůvodnitelná tvrzení ke konkurenčním 

podmínkám a vývoji, nezávisle na tom, co by si manažer přál nebo měl tendenci 

slyšet, 

• analytik by neměl měnit nálezy a soudy podle toho, jak je momentálně 

nastavena firemní strategie či situace na trhu, 

                                                 
32 SCIP: CI Resources: What is CI? The Society of Competitive Intelligence Professional. [online]. 
[cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW: <http://www.scip.org/ci/>. 
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• analytik by měl vyhledávat názory, informace a kritiku od kolegů, aby mohl 

komplexně a nezaujatě posoudit dostupné informace, 

• uživatelé by měli posoudit při rozhodování všechny informace o konkurenci, 

které jim analytik předloží, 

• firmy by měly poskytnout takové prostředí, které podpoří a povzbudí analytiky 

k poskytnutí objektivních konkurenčních hodnocení i když nebudou souhlasit 

s pravděpodobným výsledkem analýzy. 

1.7.2.2 Etický kodex AIIP 

 

V etickém kodexu AIIP jsou zakotveny tyto zásady:33 

 

• Být poctivý, diskrétní a způsobilý vykonávat profesi informačního profesionála 

a udržovat si tak svoji reputaci 

• Svým klientům poskytovat jen ty nejaktuálnější informace a neplýtvat zbytečně 

finančními zdroji 

• Napomáhat svým klientům k poznání použitých zdrojů informací a míru 

spolehlivosti těchto zdrojů 

• Vybírat si jen ty projekty, které nejsou v rozporu se zákonem a nemohou tak 

nijak uškodit profesi 

• Respektovat klientovo soukromí a být diskrétní 

• Dodržovat právo duševního vlastnictví. Respektovat licenční podmínky a 

dodržovat kontrakty. Vysvětlit klientům jaké mohou být přibližné náklady ve 

vztahu k duševnímu vlastnictví a licenčním podmínkám 

• Pěstovat dobré vztahy s knihovnickými zařízeními a dbát na dodržovaní 

knihovních řádů a podmínek přístupu k informacím 

• Přijmout zodpovědnost za dodržování tohoto kodexu nejen za sebe, ale také své 

zaměstnance. 

 

 

                                                 
33 AIIP. About AIIP. Association of Independent Information Professional. [online]. [cit.2010-01-20]. 
Dostupné z WWW: <http://www.aiip.org/AboutAIIP>. 
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1.7.2.3 Další etické kodexy  

 

Existuje i řada dalších etických kodexů nejrůznějších organizací, z kterých si je možné 

udělat příklad o etickém chování a které by měl správný profesionál CI dodržovat. 

Uvádím zde některé z nich: 

 

• Kodex etiky českých knihovníků, 

• Etický kodex Komory auditorů České republiky, 

• Etický kodex České asociace krizových manažerů, 

• Etický kodex finančního trhu, 

• Kodex ACM (Association for Computing Machinery), 

• IALEIA Code of Ethics (etický kodex pro pracovníky bezpečnostních, 

policejních a detektivních služeb), 

• Desatero počítačové etiky, 

• Etický kodex firmy PricewaterhouseCoopers. 
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2 Cyklus Competitive Intelligence 

 

Správné fungování cyklu Competitive Intelligence ve společnosti je základním 

stavebním kamenem celého systému CI a jeho úspěšné realizace v podniku. Poj pojem 

cyklus je možné si představit jakýsi oběh, období, opakující se sled událostí. 

V souvislosti s CI se jedná především o sběr, shromažďování a analýzu informací o 

konkurentech, kde během celého cyklu má nepostradatelný význam zpětná vazba, ale 

také i faktor času. Celý cyklus CI lze obecně rozdělit do čtyř fází, které ukazují 

následující obrázky. Na obrázcích je zachycen cyklus CI, dle českého odborníka na 

problematiku CI Tomáše Vejlupka, který při tvorbě tohoto cyklu vycházel z poznatků 

Leonarda Fulda. 

 

Obrázek č. 3. Cyklus Competitive Intelligence. 

(Zdroj:  VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. 

[cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>.) 
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Obrázek č. 4. Podrobný cyklus Competitive Intelligence. 

(Zdroj:  VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. 

[cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW:  

<http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>.) 

 

Celý cyklus CI spočívá v transformaci surových jednoduchých dat, pokud je v těchto 

datech rozpoznám jistý vzor, stávají se z těchto dat informace, pokud jsou informace 

pochopené a byly úspěšně aplikovány stávají se z nich vědomosti, při velkém nakupení 

vědomostí v určitém oboru se postupně stává odbornost.  

 

Pro další osvětleni problematiky cyklu CI budu vycházet právě z výše uvedeného 

rozdělení od Ing. Vejlupka.  

 

2.1 Řízení 

 

Ve fázi řízení musí podnik stanovit, čím se chce zabývat, tzn. stanovit své potřeby a 

priority. Je třeba stanovit postupy jak informace získat, vyjasnit si důvody proč je 

potřebujeme a jak s nimi bude dále nakládáno. Celý plán by se měl neustále 

přizpůsobovat změnám okolí, musí být aktualizovaný. Důležitou součástí této fáze je 
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také určení osoby – koordinátora CI, který je za procesy CI zodpovědný. Tato osoba by 

měla být určitě součástí vrcholového managementu a měla by se podílet na rozhodování 

společnosti.  

 

2.2 Sběr 

 

Jedná se o cílené shromažďování informací, které by nám měli pomoci zodpovědět 

požadované otázky. Tyto informace by měli být získané legální a etickou formou. 

Vždyť jak již bylo výše uvedeno (viz obrázek č.4) 95% informací lze získat z veřejně 

dostupných zdrojů. Není však třeba shromažďovat zbytečné množství informací, které 

nakonec nebudou využity, ale jejichž získání nás může stát zbytečné finanční 

prostředky. Informace jsou pouze výchozím bodem rozhodovacího procesu, a ne jeho 

koncem. Zatímco kvalita vašich informací je důležitá, mnohem důležitější je vědět co 

s nimi dělat, jak je analyzovat a následně použít. Důležitou součástí této fáze je třídění, 

porovnávání a ověřování spolehlivosti získaných informací.   

 

Dle Vejlupka34 se v oblasti zpravodajských služeb nejčastěji používá kodifikace 4X4, 

na jejímž základě se každé informaci přiřazuje “rating” určený kódem, který se skládá 

z písmen A - D a čísel 1 – 4.  

 

Kódy používané pro ohodnocení zdroje: 

Nejsou žádné pochyby o věrohodnosti, pravdivosti a kvalifikovanosti zdroje A 
NEBO zdroj byl ve všech předchozích případech spolehlivý. 

B Zdroj byl ve většině předchozích případů spolehlivý. 

C Zdroj byl ve většině předchozích případů nespolehlivý. 

Dosud neověřený zdroj D 
NEBO jsou pochyby o věrohodnosti, pravdivosti a kvalifikovanosti zdroje. 

 
Tabulka č. 3. Tabulka hodnocení informačního zdroje.  

 

                                                 
34 VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. [cit.2010-01-29]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
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Kódy používané pro ohodnocení informace:  

1 Informace je bez výhrad známá jako pravdivá. 

2 Informace je známá osobně zdroji, ale ne osobně tomu, kdo ji pořídil. 

3 Informace není osobně známá zdroji, ale je potvrzena jinou již získanou informací. 

4 Informace není osobně známá zdroji a v dané chvíli nemůže být nijak potvrzena. 

 

Tabulka č. 4. Tabulka hodnocení informací.  

(Zdroj:  VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. 

[cit.2010-01-29]. Dostupné z WWW:  

<http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>.) 

 

2.3 Analýza 

 

V této fázi cyklu CI se přeměňují získané informace ve znalosti, které budou následně 

využity v náš prospěch. Je tedy nutné získané informace „přeložit“ tzn. porozumět 

jejich obsahu. Lze přitom využít řadu metod, mezi které patří například metoda SWOT 

analýzy, benchmarkingu, strategického profilování, balanced score card, CEO 

profilování, vizualizace vazeb mezi subjekty, válečné hry a mnohé další.  

 

Právě proces porozumění získaným informacím odlišuje CI od pouhého sledování 

informací. To znamení, že získané informace jsou přeneseny do kontextu. Následně je 

možné rozlišit dva druhy kontextu:35 

 

• Objektivní kontext, vytvářen z velké části z obsahu informace automatizovaně 

(metodou extrakce pojmů) 

o Konkrétní: osoby, organizace, věci, místa, události, zdroje, 

o Abstraktní: témata, kategorie. 

 

• Subjektivní kontext, je pouze výsledkem vyložení obsahu informace analytikem 

o Procesní: cíle, klíčové oblasti, úkoly, pravidla, postupy, 

o Vztahový: konkurent, dodavatel, odběratel, riziko, 

                                                 
35 VEJLUPEK, T. KASI – řešení pro koordinaci analýzy a sdílení informací. Inforum. [online]. [cit.2010-
01-29]. Dostupné z WWW: <http:// http://www.insource.cz/pdf/2008/vejlupek-tomas1.pdf>. 
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Cílem analýzy informací je na základě logických úvah vytvoření hypotéz, které by měli 

dále vést k vytvoření následných postupů a doporučení. Je třeba si uvědomit, že ne 

každá hypotéza musí být hypotéza správná. Jejich hlavní přínos spočívá v jejich 

realizovatelnosti. Hypotézu tak lze tedy buďto přijmout nebo zamítnout. Cílem je najít 

potvrditelné hypotézy, které mají přijatelnou míru rizika a které pak budou dále využity 

v příští fázi cyklu CI a  to distribuci. 

 

2.4 Distribuce 

 

Distribuce se dá jistě považovat za nejdůležitější část cyklu CI. Získané a zanalyzované 

informace jsou zpracovány do výstupů (zpráv), které pak slouží managementu při 

rozhodování. Tyto výstupy  by měli být spíše stručnější povahy, srozumitelně, vhodně a 

přehledně zpracované (např: nejrůznější tabulky, grafy atd.) Dále mohou obsahovat i 

doporučení tak, aby managementu umožnili efektivní rozhodování. Důležitou roli zde 

opět hraje i faktor času.  

 

Efektivita distribuce se opírá o tyto tři základní znaky:36 

 

• Obsah, výsledek analýzy nebo obsah nové relevantní informace, 

• Forma, obsah by měl být srozumitelný pro každého uživatele, 

• Aktuálnost, dodržovat pravidlo, raději včas a nedokonale, než-li dokonale, ale 

pozdě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. [cit.2010-01-29]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
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3 Zdroje informací pro Competitive Intelligence 

 

Při získávání informací potřebných pro Competitive Intelligence by měli být 

dodržovány zásady etiky a legálnosti, měli by tedy být využívány především otevřené 

zdroje tj. volně dostupné zdroje. Vždyť 85 až 90 procent informací, které vaše firma 

potřebuje, lze nalézt právně a eticky. Competitive Inteligence tedy není žádná špionáž či 

něco podobného jak si mnozí lidé stále myslí.  

Na informační zdroje vhodné pro realizaci konkurenčního zpravodajství můžeme 

nahlížet z několika pohledů. Tím úplně prvním je otázka publikovatelnosti zdrojů. Zde 

lze zdroje členit na:  

 

• Publikovatelné, volně dostupné zdroje, které lze získat v nejrůznější podobě 

většinou knižní a elektronické, 

• Polopublikovatelné – grey literature, těžko přístupné zdroje, které nejsou 

zveřejňovány klasickou cestou, slouží pouze úzkému okruhu lidí (výzkumné a 

technické zprávy, disertace, konferenční materiály apod.), 

• nepublikovatelné, nebyli publikovány, pro jejich získání je potřeba využít tzv. 

primárního výzkumu (dotazníky, ankety, pohovory atd.). 

 

Dále lze zdroje klasifikovat podle jejich zaměření a to na: 

 

• Interní, zaměřené na vlastní firmu, 

• externí, zaměřené na okolí firmy. 

 

Podle způsobu získání zdrojů je lze také členit na: 

 

• Primární - field research, získané prvotním průzkumem v terénu nebo 

výzkumem (osobní kontakt, dotazníky, ankety, pohovory), 

• sekundární - desk research, analyzují získané informace z primárního 

výzkumu. 
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Další zdroje informací můžeme hledat i ve zdrojích vědeckotechnických. Informace 

obchodního a ekonomického charakteru můžeme také najít v následujících otevřených 

zdrojích:37 

 

• burzovní zprávy, 

• výroční zprávy společností, 

• 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,  

• 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) apod. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 PAPÍK. R. Metody Competitive Intelligence na internetu. Inforum. [online]. [cit. 2010–04–04]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/infmedia98/pdf/papik.pdf >. 
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4 Analytická část 

4.1 Analýza současného stavu ve firmě XXX, a.s. 

 

Společnost (dále jen společnost XXX, a.s.) na které budu aplikovat použití systému 

Competitive Intelligence působí na českém trhu od roku 2001, kdy byla zapsána do 

obchodního rejstříku. Jak je z názvu patrné, jedná se o akciovou společnost a sídlo má 

v Praze. Jejím majoritním vlastníkem je světový leader v oboru silničního stavitelství 

zahraniční firma ZZZ. Společnost XXX, a.s. disponuje základním kapitálem v celkové 

výši 200 mil. Kč a její působnost je celorepubliková. V roce 2008 dosáhla společnost 

obratu 1,8 mld. Kč. Předmět činnosti firmy XXX, a.s. , který má zapsaný v obchodním 

rejstříku je následující: 

• standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další 

práce na pozemních komunikacích a mostech 

• těžba kamene a výroba drceného kameniva 

• výroba modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí 

• výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí. 

Ve společnosti XXX, a.s. pracuje přibližně 1000 zaměstnanců. Organizační struktura je 

následující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5. Organizační struktura společnosti. 

(Zdroj:  Výroční zpráva za rok 2009) 
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4.2 SWOT analýza společnosti XXX, a.s. 

 

SWOT analýzou rozumíme strategickou analýzu firmy, podniku či organizace 

z hlediska jejich silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, kterým je společnost 

vystavena. 

 

Silné stránky: 

 

• Firmu XXX, a.s. vlastní její mateřská firma ZZZ, která je světovým leaderem 

v oboru silničního stavitelství a tudíž jí poskytuje obrovské KNOW-HOW a 

předává jí své dlouholeté zkušenosti. 

• Další silnou stránkou je určitě i informační systém, který je velmi dobře 

zpracován. 

• Firma vlastní též několik obaloven a kamenolomů, tudíž většinou nemusí 

nakupovat suroviny potřebné pro své realizované projekty u cizích dodavatelů. 

 

Slabé stránky: 

• Téměř žádná analýza informací o konkurenci 

• Určitou slabou stránkou může být přílišná specializace pouze na silniční stavby. 

Firma je tedy z velké části závislá na tom, kolik stát uvolní prostředků na 

výstavbu, údržbu a opravy komunikací. 

• Stále se zvyšující počet konkurenčních firem. 

Příležitosti: 

• Vybudování systému CI v podniku 

• Vstup do příbuzných odvětví stavitelství 

• Expanze na slovenský trh 

Hrozby: 

• Rozšíření CI u konkurence 
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• Nárůst konkurence 

• Cenová válka 

• Prohloubení ekonomické krize 

• Nečestné praktiky na trhu  

4.3 Současný stav Competitive Intelligence ve firmě 

 

Základním předpokladem pro tvorbu této práce bylo nutné zjištění současného stavu 

Competitive Intelligence ve společnosti XXX, a.s. Sledovaní konkurenčních firem a 

vedení konkurenčního boje má v této společnosti na starosti útvar marketingu. Pojem 

Competitive Intelligence je sice firmě znalý, nicméně neexistuje žádný ucelený systém 

sběru a distribuce získaných informací o konkurenci uvnitř podniku.    

 

Dále osvětlím jednotlivé kroky cyklu CI v organizaci 

 

Řízení 

 

Společnost ví, kdo jsou její konkurenti v daném oboru a má stanoveny své cíle kterých 

chce na trhu dosáhnout. Jelikož však nevyužívá systém CI, nemá tak odpovědného 

pracovníka, který by za daný cyklus CI zodpovídal a který by měl být ustanoven právě 

ve fázi řízení. Vlastní činnost v této fázi vykonává marketingový ředitel firmy. 

 

Sběr 

 

Skutečný průzkum konkurence se ve firmě nemá soustavný charakter, probíhá většinou 

nahodile, na požádaní. Zpravidla jej zajišťují externí agentury, které předloží vlastní 

získaná data. Nicméně marketingový ředitel se snaží sbírat osobně informace o 

konkurenci a trhu pravidelně na internetu, z odborných časopisů a v denním tisku. 

Sleduje také tiskové zprávy konkurenčních firem a zúčastňuje se také jejich konferencí 

a prezentací na nejrůznějších veletrzích v daném oboru. Společnost tak získává data 

především z otevřených zdrojů. 
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Analýza 

 

Tak tato fáze v podniku téměř neprobíhá a už vůbec ne pravidelně. Jelikož firma  

získané informace nedokáže přetvořit na znalosti a problematice Competitive 

Intelligence je věnována jen minimální pozornost, pak záleží především na 

zkušenostech vrcholového managementu, zda ze získaných informací dokáže něco 

vypozorovat a provést tak příslušné rozhodnutí. Společnost tak získává data především 

z otevřených zdrojů. Bohužel však získaná data nejsou archivovány v žádné databázi 

pro případné dalšího použití v budoucnu. Ve společnosti tedy neexistuje žádný 

formalizovaný systém, který by zabezpečil pravidelnou analýzu získaných informací o 

konkurenci.  

 

Distribuce 

 

Vedoucí jednotlivých útvarů se pravidelně scházejí každý měsíc na tzv. ředitelské 

poradě, kde je diskutována aktuální politika a další strategie firmy. Vlastní distribuce 

tak probíhá především ústní formou a především mezi vedením společnosti. Společnost 

sice využívá informační systém, který propojuje veškeré střediska ve firmě, jak výrobní, 

tak správní. Tento systém slouží k archivaci objednávek,  jejich kalkulací, sledování 

vlastní výroby a ekonomického vyhodnocení zakázek, slouží též ke zpracování mezd a 

účetnictví, v oblasti marketingu ale využíván není. Dále jsou informace šířeny 

prostřednictvím elektronické pošty, či firemního magazínu. V tomto případě se však 

nejedná o strategické informace, jde spíše o zprávy informativního charakteru.  

 

Závěr 

 

Z výše uvedeného je jasně patrné, že firma z cyklu CI provádí pouze fázi sběru 

informací a to zatím nepravidelně. O následné analýze informací se téměř nedá mluvit. 

Jelikož ta probíhá více méně v „hlavách“ managementu, především pak u 

marketingového ředitele. Ve firmě je také problém distribuce klíčových informací, která 

probíhá výhradně na ředitelských poradách, kde jsou ovšem opět uváděny pouze 

informace, které nebyly nijak analyzovány. To pak neumožňuje vrcholovému 
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managementu efektivní rozhodování podloženo relevantními znalostmi a ne pouze na 

základě vlastních zkušeností, které nemusí být vždy správné.  

 

4.4 Cíle společnosti v následujících letech 

 

Společnost XXX, a.s. chce dále zvyšovat svůj podíl na domácím trhu a vybudovat si tak 

dominantnější postavení na trhu v tomto segmentu. Dále by ráda v nejbližším období 

vstoupila také na slovenský trh. Z toho se bude nadále odvíjet potřeba informací nejen o 

českém, ale v budoucnu také o slovenském trhu, jeho zvyklostech, legislativě, 

konkurentech atd. Základní požadavky na vybudování systému Competitive Intelligence 

v této společnosti budou tedy následující: 

 

• Fáze řízení, ujasnění si cílů a požadavků a to nejen na českém trhu, ale také pro 

budoucí expanzi na trh slovenský. Stanovení odpovědného pracovníka, který 

bude mít dohled nad procesem CI v organizaci, 

• soustavný, pravidelný sběr informací z dostupných zdrojů, 

• analýza informací za pomoci informačního systému, vytváření zpráv, 

doporučení, 

• všeobecná distribuce klíčovým pracovníkům, nejenom na úrovni vrcholového 

managementu. Sdílení informací, zpětná vazba.  

 

4.5 Spefis - specifický informační systém firmy  

 

Chce-li firma vést konkurenční boj musí k tomu mít odpovídající a efektivní prostředky. 

Jedním z nich je také specifický informační systém firmy, který umožňuje vedení firmy 

mít ve správný čas na správném místě požadované ověřené informace, jejich analýzu a 

tím vytvořeny předpoklady pro jejich optimální využití, které bude nápomocno při 

vlastním zvládnutí stanovených cílů. Zde se můžeme setkat s pojmem „Spefis“. Vlastní 

definice specifického informačního systému „Spefisu“ může znít takto:38 

                                                 
38 BARTES, F. Konkurenční strategie firmy. Akademické nakladatelství CERM. 2008. s. 130-131. ISBN 
978-80-214-3758-6. 
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Specifický informační systém je „komplexní, účelová struktura pracovníků, technických 

prostředků, zařízení, metod a procedur konsekventně zajišťující získávání, přenos, 

třídění, koordinaci, analýzu, předávání, šíření a ochranu informací, potřebných pro 

specifické potřeby strategického rozhodování členů vrcholového managementu firmy.“ 

 

Hlavním úkolem specifického informačního systému je zajištění specifických informací 

pro vrcholový management firmy na jejichž základně jsou přijímána důležitá strategická 

rozhodnutí. Na informace jsou z hlediska kvality kladeny tyto požadavky:39 

 

• Včasné odhalení klíčových problémů firmy v určité situaci, 

• s pomocí získaných informací zabezpečit řešení možných problémů. 

 

Je zřejmé, že potřebné informace nebude vždy snadné získat, jelikož jsou součástí 

obchodního tajemství konkurenčních firem a jsou pečlivě střeženy. Hlavním 

požadavkem při získávání těchto informací je, aby se tak dělo legální a etickou formou. 

Nicméně získaní všech potřebných informací ještě neznamená úspěch. Je třeba 

informace také správně analyzovat a na jejich základně dělat správná rozhodnutí, která 

přinesou požadovaný výsledek. Cílem specifického informačního systému je udržovat 

na aktivní úrovni informace, které jsou schopny aktivně ovlivňovat marketingové 

prostředí nebo jej dokonce samy vytváří za podmínek stanových k dosažení cílů 

společnosti v daném období.  

 

4.5.1 Systém včasné výstrahy 

 

Správně fungující Spefis dokáže vysledovat i sebemenší změny v okolí firmy, které se 

na první pohled mohou jevit jak bezvýznamné, avšak postupem času mohou nabývat na 

důležitosti ať už s pozitivním či negativním důsledkem pro firmu samotnou. Spefis tedy 

musí sledovat tyto signály již v jejich počáteční fázi, kdy je konkurence ještě považuje 

za bezvýznamné. K tomu byl měl být využíván tzv. systému včasné výstrahy (early 

                                                 
39 BARTES, F. Konkurenční strategie firmy. Akademické nakladatelství CERM. 2008. s. 130-131. ISBN 
978-80-214-3758-6. 
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warning systém), který toto umožňuje. Tvorba tohoto systému by měla mít následující 

strukturu:40 

 

• vymezit oblasti pozorování (uvnitř i vně firmy), 

• vymezit „signální prvky“,  

• vymezit důležitost  signálních prvků, 

• definovat úkoly pro Spefis. 

 

Podmínkou úspěšné činnosti Spefisu je pravidelná a svědomitá identifikace a 

vyhodnocování veškerých základních složek odvětvové struktury, tzn. identifikovat 

„příčinné faktory“, které vymezují budoucí stav těchto sledovaných složek. Při 

identifikaci jakéhokoliv signálního prvku bude dále spuštěn tzv. vyšší stupeň činnosti 

Spefisu, který má jediný cíl a to zajistit potřebné informace o avizované události. 

Samozřejmě by to mělo probíhat legální formou. Ukázku signálních prvků systému 

včasné výstrahy ukazuje následující tabulka. 

Oblast pozorování Působící faktory (indikátory) 
Soc. politická oblast počet obyvatel, jejich struktura, informace z ministerstev atd. 
Vývoj hosp. cyklu množství zakázek, obchodní atmosféra 
Trh práce požadavky odborů 

Technologie 
změny v technologickém výzkumu a vývoji, popř. u 
konkurence 

Výrobní program sortiment v porovnání s konkurencí, podíl nových, úspěšných, 
nosných a problémových výrobků 

Výrobky výsledky výzkumu a vývoje (i u substitučních a k nim 
komplementárních výrobků 

Konkurence změny v používaných strategiích konk. boje, příprava vstupu 
silného konkurenta na trh, dohoda dvou silných konkurentů 
zaměřená proti firmě atd. 

Zaměstnanci stav a přírůstky mezd zaměstnanců v porovnání s konkurencí 
Odbyt a distribuce objem výroby, pořizovací ceny výrobního zařízení v 

porovnání a konkurencí atd. 
 

Tabulka č. 5. Signální prvky včasné výstrahy. 

(Zdroj:  STEINOCKER, R. Strategický controlling. Profess Consulting, s.r.o. 1998. 172 

s. ISBN 978-80-900178-2-5.) 

                                                 
40 BARTES, F. Konkurenční strategie firmy. Akademické nakladatelství CERM. 2008. s 131. ISBN 978-
80-214-3758-6. 
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Vedoucí Spefisu 

Sběr dat Analytické oddělení Ochrana Spefisu Dezinformace 

4.5.2 Organizační struktura Spefisu 

 

Při tvorbě a vlastním návrhu specifického informačního systému je třeba vzít v potaz 

tyto dva požadavky:41 

 

• Platnost obecně známých předpokladů při tvorbě organizačních struktur, 

• dbát požadavků, které vyplývají ze zvláštních specifik tohoto systému. Zde se 

jedná především o utajení, maximální flexibilitu, správné a efektivní využití 

informací, zajištění potřebných informací ad. 

 

Možná organizační struktura Spefisu je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6. Organizační struktura specifického informačního systému. 

(Zdroj:  BARTES, F., LOUBAL, J., DOSTÁL, V. Hodnotové inženýrství. KEY 

Publishing. 2009. s. 88. ISBN 978-80-7418-003-3.) 

 

Vedoucí Spefisu je zodpovědný vrcholovému vedení firmy za veškerý chod 

specifického informačního systému ve stanoveném rozsahu Spefisu. Útvar sběru 

informací se stará o sběr potřebných informací, které jsou následně předávány do 

analytického oddělení, kde se získané informace třídí a vyhodnocují a následně jsou 

kódovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Útvar ochrany Spefisu se stára o 

ochranu informací uložených a zpracovávaných ve specifickém informačním systému. 

Jedná se o velmi důsledný a náročný systém ochrany dat. Činnost  útvaru dezinformace 

vychází z rozhodnutí managementu firmy podle toho zda jak to firma potřebuje. Vždy 

by se však měla provádět legální a etickou formou.  

 

                                                 
41 BARTES, F., LOUBAL, J., DOSTÁL, V. Hodnotové inženýrství. KEY Publishing. 2009. s. 87-88. 
ISBN 978-80-7418-003-3. 
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5 Nástroje Competitive Intelligence 

 

Velké množství informací je sice cenným zdrojem v konkurenčním boji, nicméně pokud 

jsou tyto informace nesprávně pochopeny nevede to pak k ničenu a výsledky se 

nedostavují. Je třeba si uvědomit, že na jednom konci informačního řetězce jsou lidé, 

kteří informace vytváří či je zpracovávají (knowledge owners) a na straně druhé ti, kteří 

tyto informace využívají (decision making owners). To co může být informací na jedné 

straně, nemusí být na straně druhé pochopeno a z informace se stává pouhý informační 

šum.  

 

Užitečnost informací pro firmu plyne z jejich správného pochopení a interpretace a 

především pak v okamžiku, kdy existuje jejich organizovaný sběr, jehož výstupem jsou 

„zprávy“ (Inteligence), které může firma využít v konkurenčním prostředí pro naplnění 

svých cílů, jak znázorňuje následující obrázek.  

 

 

 

Obr. č. 7. Atributy využitelné informace – zpravodajství (Intelligence). 

(Zdroj: VEJLUPEK, T. SW nástroje pro tvorbu znalostní báze [online]. [cit. 2010–06 

04]. Dostupné z WWW: 

<http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Vejlupek.pdf>.) 
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5.1 ARMS 

 

Velice příhodným nástrojem pro účinné hledání a zhodnocování informací o 

konkurenčním prostředí je např. tzv. ARMS (Analytický Rešeršní Monitorovací 

Systém) od společnosti Tovek, s.r.o. Systém je tvořen několika profesionálními nástroji 

k vyhledávání a analýze informací a jejich propojení na různé interní a externí 

informační zdroje. Tyto technologie byli využívány i zpravodajskými službami a 

dokonale se osvědčily. Účelem systému je především zvýšení efektivity a kvality práce 

lidí, jejichž úkolem je vytvářet nové informace pro podporu rozhodování. ARMS 

umožňuje:42 

 

• Rychle vytvořit  názorný obraz problému, který je předmětem rozhodování, 

• poskytovat rychle nové informace k problému v potřebném kontextu, 

• získávané poznatky ukládat pro další rozvoj znalostí o dané oblasti. 

 

Systém ARMS plní tyto tři základní funkce:43 

 

• Rešeršní funkce umožňuje rychle vyhledat z různorodých informačních zdrojů 

informace k danému problému, 

• analytické funkce umožní vyhledané informace utřídit, a extrahovat z nich 

významné poznatky a v názorné formě je prezentovat, 

• monitorovací funkce umožňuje aplikovat znalost o problému a o potřebách 

rozhodování k vyhledávání a kategorizaci nových informací. 

 

Nejdůležitější tj. přímo klíčovou funkcí systém AMRS je však systematické vytváření 

přidané hodnoty nad obsahem informačních zdrojů. V rámci ARMS se tak vytváří  

obsah ve třech datových úložištích a to:44 

 

                                                 
42 VEJLUPEK, T. SW nástroje pro tvorbu znalostní báze [online]. [cit. 2010–06–04]. Dostupné 
z WWW: < http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Vejlupek.pdf>. 
43 Tamtéž 
44 Tamtéž 
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• Informa ční báze, kterou tvoří indexy umožňující jednotné a efektivní 

prohledávání rozdílných nestrukturovaných informačních zdrojů, 

• poznatková báze tvořená databází entit (osoby, organizace, věci, místa, 

události, proces, pravidla, témata) a jejich atributů a vztahů, 

• znalostní báze tvořená strukturovanými dotazy pro vyhledávání a kategorizaci 

informací v informační bázi. 

 

Obr. č. 8. Fyzická architektura AMRS. 

(Zdroj: VEJLUPEK, T. SW nástroje pro tvorbu znalostní báze [online]. [cit. 2010–06-

04]. Dostupné z WWW:  

<http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Vejlupek.pdf>.) 
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6 Vlastní návrh řešení na zavedení systému Competitive 

Intelligence ve společnosti XXX, a.s. 

 

Bylo rozhodnuto vybudovat formalizovaný systém Competitive Intelligence, vlastní 

organizační jednotku – analytické pracoviště, které bude sloužit pro podporu 

managementu při důležitém rozhodování. Při sběru informací bude využívána forma 

tzv. výzkumu konkurence.  

 

6.1 Metoda výzkumu konkurence 

 

Při využití této metody získávání informací o konkurenci je v daném podniku a jeho 

organizační struktuře vytvořena vlastní organizační jednotka – útvar specializující se na 

aktivní vyhledávání a sběr informací o jednotlivých konkurencích v odvětví, které 

následně zpracovává do zpráv, které dále slouží jako podklady pro rozhodování 

nejvyššímu vedení firmy. Hlavní výhodou tohoto přístupu je to, že vše je soustředěno na 

jednom místě. 

 

6.2 Interní řešení Competitive Intelligence 

 

Jelikož bude využívána metoda sběru informací: výzkum konkurence, byla zvolena 

forma interního Competitive Intelligence, tedy vlastní organizační jednotka a to 

především z důvodů vyšší bezpečnosti. Další výhody interního systému CI jsou 

následující:45 

 

• lepší povědomí o sledovaném trhu a konkurentech, 

• silnější provázanost informací o subjektech trhu a interní situací ve firmě, 

• vyšší ochrana informací. 

 

                                                 
45 BARTES, F., LOUBAL, J., DOSTÁL, V. Hodnotové inženýrství. KEY Publishing. 2009. s. 84-85. 
ISBN 978-80-7418-003-3. 
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I přes tyto nesporné výhody má interní systém CI také svoje slabší místa, která je nutné 

brát v potaz. Jedná se především o: 

 

• zaujatost a tzv. podniková slepota, 

• vyšší náklady na získávání potřebných informací, 

• nezbytné požadavky na profesní a odbornou způsobilost zaměstnanců, 

• přeceňování vlastní firemní pozice na trhu a z toho plynoucí možnost budoucí 

ho ohrožení ze strany konkurence.  

 

6.3 Výběr vhodného softwarového nástroje pro potřeby CI  

 

Při výběru vhodného softwarového nástroje pro útvar Competitive Intelligence ve 

společnosti XXX, a.s. bylo vybíráno mezi třemi firmami, které nabízejí na českém trhu 

softwarové řešení v oblasti Competitive Intelligence. Jsou to společnost SinTe, s.r.o., 

Čekia, a.s. a společnost Tovek, s.r.o. 

 

6.3.1 SinTe, s.r.o 

 

Společnost SinTe byla založena v září roku 2000. Společnost se zaměřuje především na 

realizaci kvalitních služeb a řešení nejen v oblasti IS/IT, ale také řízení rizika a 

metodiky hodnocení žadatelů o úvěrové produkty. V roce 2005 zahájila firma 

dlouhodobou spolupráci se společností Creditinfo Group založenou na strategickém 

partnerství. Z nabídky společnosti lze využít program Systém sledování vazeb46, (SSV) 

který byl dříve především určen bankovním institucím a ostatním subjektům, které 

potřebovaly důmyslný nástroj pro sledování jednotlivých vazeb mezi sledovanými 

subjekty, který zachycoval důležité ekonomické informace.  

 

Hlavní předností Systému sledování vazeb je automatizované mapování a propojení 

evidovaných subjektů, plus grafické znázorněný zkoumaných jevů, která tak významně 

                                                 
46 SinTe, s.r.o. Systém sledování vazeb. [online]. [cit. 2010-03-05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.creditinfosolutions.com/?PageID=2126>. 
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usnadňuje orientaci ve výsledcích. Potřebná data jsou online a většinou v reálném čase 

aktualizována a to z více jak čtyřiceti komerčních i veřejných informačních zdrojů.  

 

Tento Systém sledování vazeb je určen pro potřeby všech firem, které potřebují zjistit, 

kdo je v pozadí jejich potenciálního i stávajícího obchodního partnera. SSV dokáže 

velmi jednoduše, komfortně a rychle zjistit, zda sledovaný subjekt, či někdo z jeho 

blízkého okolí není v konkurzu, likvidaci, exekuci, popřípadě veden v evidenci některé 

z dlužnických databází. Systém je využíván především firmami ve finanční sféře, ale i 

průmyslovými podniky, statní správou, či tajnými službami.  

 

Díky sloučení velkého množství informačních zdrojů je charakteristika každého 

zobrazení ucelená. Systém zobrazuje i marketingové informace, oborové řazení nebo 

finanční výkazy sledovaných společností. 

 

 

 Obr. č. 9. Uživatelské rozhraní SSV. 

(Zdroj:  SinTe, s.r.o. Uživatelské rozhraní SSV a popis systému. [online]. [cit. 2010-03 

-05]. Dostupné z WWW: <http://www.creditinfosolutions.com/?PageID=2152>.) 
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6.3.2 Čekia, a.s. 

 

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

papírů Praha, Českou spořitelnou a Komerční bankou a jejím hlavním cílem je  

poskytování informací českém kapitálovém trhu. V současné době dokáže firma 

poskytnout obrovské množství dat a informací o firmách za využití rozsáhlé nabídky 

databázových produktů a služeb. Informace jsou zaměřeny především na Českou a 

Slovenskou republiku.  

 

Databázové systémy agentury Čekia jsou využívány především analytiky, poradci, risk 

manažery, marketingovými a obchodními odděleními atd. Z nabídky produktů lze 

zmínit např. komplexní službu Inhaus47, která datově vychází z informační databáze 

Čekia, jež je nainstalována a denně aktualizována v interní síti uživatele. Systém je 

určen k integraci veřejných dat Čekia a interních informací uživatele za účelem jejich 

řízeného a bezpečného a spolehlivého využití. Uživatel může přistupovat  k datům 

prostřednictvím aplikací MagnusWeb nebo BIZguard:48 

 

• MagnusWeb, je rozsáhlý, uživatelsky komfortní databázový informační systém. 

Jehož obsahem jsou komplexní údaje o veškerých českých a slovenských 

ekonomických subjektech 

• BIZguard,  aplikace složí pro vizualizaci a grafický rozbor vztahů a vazeb 

(zejména majetkových, personálních, obchodních či negativních) mezi 

ekonomickými subjekty na trhu. 

 

6.3.3 Tovek, s.r.o. 

 

Česká soukromá společnost založená v roce 1993 se specializuje na poskytování a 

implementaci profesionálních řešení pro efektivní zpracování informací. Firma ve svých 

řešeních využívá špičkové produkty, ke kterým poskytuje řadu kvalitních referencí 

                                                 
47 Čekia, a.s. Produkty. Projektová řešení. [online]. [cit. 2010-03 -05]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cekia.cz/?idf=hlidace>. 
48 Tamtéž 
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v České republice i v zahraničí. Dále vyvíjí i vlastní produkty a dodává produkty 

světoznámých firem Autonomy a i2. Aplikace od firmy Tovek napomáhají rychlému a 

efektivnímu vyhledávání informací v početném kvantu textových dat. Různorodé 

informační zdroje lze přededně roztřídit. Získané informace jsou pak přehledně 

seřazeny a přichystány  pro další použití. Z nabídky společnost lze využít produktů 

tvořících AMRS (Analytický Rešeršní Monitorovací Systém). 

 

Funkce ARMS49 jsou prováděny za pomoci produktů, které dříve sloužily analytikům 

zpravodajských služeb a policejním vyšetřovatelům. Možnosti vyhledávání a analýzy 

informací jsou výsledkem těch nejnáročnějších potřeb a jdou daleko za možnosti 

běžného vyhledávání nebo jednoduché vizualizaci souvislostí, které dnes nabízí řada 

firemních aplikací pro podporu rozhodování. Výhoda využití těchto profesionálních 

nástrojů spočívá především v podpoře rozhodování. I firmy musí dnes a denně 

vyhodnocovat velké množství informací z různých zdrojů a činit rozhodnutí na základě 

neúplných faktů a nedokonalých podnětů. 

 

Pro vytěžování hledaných dat a informací  slouží tyto speciálně vyvinuté programy, 

které jsou schopné získané poznatky také velmi rychle a efektivně vizualizovat a 

prezentovat:50 

 

• Tovek Server, indexuje obsah různorodých informačních zdrojů a poskytuje 

webové služby pro vyhledávání, filtrování a kategorizaci informací, 

• Tovek Tools, umožňuje přesné vyhledávání informací v souborech textových 

dat (indexovaných lokálně nebo prostřednictvím Tovek Serveru) a nabízí 

unikátní metody obsahové a kontextové analýzy vyhledaných informací. 

• Analyst’s Notebook Umožňuje efektivní analýzu a názornou prezentaci velkého 

množství faktů a souvislostí založenou na různých formách jejich vizuální 

prezentace a na funkcích pro vyhledávání duplicit, shluků, periodicit, atd. 

                                                 
49 VEJLUPEK, T. SW nástroje pro tvorbu znalostní báze [online]. [cit. 2010–06–04]. Dostupné 
z WWW: <http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Vejlupek.pdf>. 
50 Tamtéž 
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• iBase Umožňuje systematické shromažďování a uspořádávání velkého množství 

různorodých poznatků a jejich následnou analýzu pomocí Analyst’s Notebook 

(vztahy, souslednost), GIS plug-in (poloha) či Dataminer (atributy). 

• iBridge Umožňuje propojení Analyst’s Notebook na obsah databází. Nabízí se 

propojení na databáze ekonomických vazeb firem CreditInfo a Čekia. 

 

K vyhledávání strukturovaných dat (databáze a poznatky), jsou využívány produkty 

Analyst’s Notebook, iBase a iBridge od firmy i2. K vyhledávání nestrukturovaných 

(textových) dat, se požívají produkty Tovek Tools a Tovek Server, které jsou založeny 

na technologie firmy Verity (Autonomy). K propojení analýzy nestrukturovaných a 

strukturovaných dat slouží moduly Tovek Tools plug-in pro Analyst’s Notebook. 

 

 

 

Obr. č. 10. Vyhledávání a vizualizace poznatků. 

(Zdroj:  VEJLUPEK, T. KASI – řešení pro koordinaci analýzy a sdílení informací. 

Inforum 2008. [online]. [cit. 2010–06–04]. Dostupné z WWW:  

<http://www.insource.cz/ pdf/2008/vejlupek-tomas1.pdf>.) 

 
Z předkládaných softwarových nástrojů byl vybrán ARMS od společnosti Tovek, s.r.o. 

jelikož je pro potřeby společnosti XXX, a.s. nejvíce vyhovující a jeho systém je také 
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nejrozsáhleji propracovaný, což mu umožňuje komunikovat i s databázemi ostatních 

dvou softwarových nástrojů .  

 

6.4 Návrh firemního útvaru – analytického pracoviště 

 

Pro potřeby společnosti XXX, a.s. bude zřízeno analytické pracoviště, ve kterém bude 

probíhat vlastní proces Competitive Intelligence. Jelikož firma nemá útvar strategického 

plánování, bude toto pracoviště zařazeno pod útvar marketingu, který reportuje přímo 

řediteli. S pomocí podpory vybraného softwarového nástroje od společnosti Tovek, 

s.r.o. tak bude vytvořen analytický systém pro podporu Competitive Intelligence, který 

by měl výrazně pomoci při organizaci a využívání všech získaných dat a informací.  

 

Základ analytického pracoviště budou tvořit tři úrovně a to rešeršní (vyhledávací) 

úroveň, analytická úroveň a monitorovací úroveň, které budou vzájemně spolupracovat. 

Celý proces bude probíhat tak, že vrcholový management vyšle požadavek, na který by 

mělo toto analytické pracoviště co nejdříve odpovědět výstupem v podobě reportu či 

zprávy, která bude sloužit jako následný podklad pro kvalifikované rozhodnutí 

managementu firmy.   

 

Na jednotlivé úrovně analytického centra budou přiřazeni kvalifikovaní pracovníci, 

kteří budou plnit dané úkoly odpovídají jednotlivým úrovním v analytickém centru.  

 

• Na rešeršní funkci: vyhledávač,  

• analytickou funkci: analytik,  

• monitorovací funkci: referent. 

 

Roli vyhledávače odpovídá především vyhledávání z nejrůznějších informačním zdrojů. 

Analytik by pak tyto získané informace měl přehledně utřídit a vydolovat z nich 

podstatné a potřebné informace, které pak srozumitelnou formou dále prezentuje. Role 

vyhledávače a analytika budou spojeny tak, že je bude vykonávat jeden člověk, který 

tak bude danému problému lépe rozumět a nebude hrozit případný informační šum. Je 

však nutné, aby tento zaměstnanec měl odpovídají vzdělání a zkušenosti s CI.  
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Referent bude nejdůležitější osobou v analytickém pracovišti. Na něm bude, aby 

získané informace dokázal úspěšně aplikovat na daný problém a sestavil tak výslednou 

zprávu, report, které budou sloužit jako proklady pro kvalifikované rozhodování 

managementu. Tento pracovník musí vzdělán jak v oblasti informačních technologií, ale 

musí mít také jisté manažerské dovednosti, logicky uvažovat a být stále otevřen 

změnám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11. Návrh analytického útvaru. 

 

6.5 Výstupy analytického útvaru 

 

Hlavním výstupem analytického útvaru budou zprávy, které budou napomáhat 

managementu firmy při důležitém rozhodování. Tyto zprávy by měli mít jistý formální 

charakter, to znamená určitá pravidla. Měli by být spíše: 

 

• Stručnější povahy,  

• srozumitelně, vhodně a přehledně zpracované (např: nejrůznější tabulky, grafy 

atd.), 

• mohou obsahovat i doporučení tak, aby managementu umožnili efektivní 

rozhodování, důležitou roli zde opět hraje i faktor času.  
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Efektivita distribuce zpráv se opírá o tyto tři základní znaky:51 

 

• Obsah, výsledek analýzy nebo obsah nové relevantní informace, 

• Forma, obsah by měl být srozumitelný pro každého uživatele, 

• Aktuálnost, dodržovat pravidlo, raději včas a nedokonale, než-li dokonale, ale 

pozdě. 

 

6.5.1 Ochrana analytického pracoviště  

 

Velmi důležitým prvkem samotného analytického pracoviště bude jeho ochrana. Je 

možné, že bude vyvíjena snaha konkurenčních firem získat informace z analytického 

centra. Proto veškeré zprávy putující z analytického oddělení budou podléhat jistému 

stupni utajení, od zpráv volných určených pro všechny uživatele ve firmě až po zprávy 

přísně utajené, které se dostanou do rukou pouze vrcholovému managementu. Zprávy 

opouštějící analytické pracoviště ve fázi distribuce budou rozděleny do následujících 

kategorií: 

 

• Volné, určené všem pracovníkům ve firmě, 

• Útvarové, určené pouze jednotlivým útvarům a vybraným osobám, 

• Přísně tajné, určené pouze vrcholovému managementu firmy. U těchto zpráv 

bude vedena tajná evidence osob, které s nimi přichází do styku.  

 

Zároveň bude každé zprávě přiřazen i stupeň významnosti, podle toho jakou tato zpráva 

vyžaduje pozornost. Členění bude následující: 

 

• Nedůležitá, zpráva informativního charakteru 

• důležitá, zbystřit pozornost, možnost hrozby od konkurence 

• velmi důležitá, připravit se na zahájení akce 

• urgentní, vyžadující okamžitou reakci 

 
                                                 
51 VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online]. [cit.2010-01-29]. 
Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
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6.6 Skladba vlastní zprávy 

 

Každá zpráva, která bude opouštět analytický útvar by měla mít určitou skladbu. Jelikož 

většina zpráv se bude týkat konkrétních konkurenčních firem bude jejich struktura 

rozdělena na čtyři části a to základní informace, finanční a ekonomické informace, 

obchodní a výrobní informace a závěrečné zhodnocení, doplněné o přidanou hodnotu, 

(informace spojené v kontextu) která by měla pomoci při získání konkurenční výhody.  

 

6.6.1 Základní informace 

 

Tato část bude obsahovat následující informace: 

 

• Jméno firmy, 

• sídlo firmy, 

• adresa firmy, 

• datum registrace, 

• IČO, DIČ, 

• kontaktní údaje (telefon, web, e-mail), 

• právní forma, 

• druh vlastnictví, 

• činnost, 

• počet pracovníků. 

 

6.6.2 Finanční a ekonomické informace 

 

Tato část bude obsahovat následující informace: 

 

• Základní kapitál, 

• obrat, 

• finanční ukazatele, 

• platební schopnost, 
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• bilance příjmů a výdajů. 

 

6.6.3 Obchodní a výrobní informace 

 

Tato část bude obsahovat následující informace: 

 

• Postavení na trhu, 

• podíl na trhu, 

• pověst podniku, 

• zákazníci,  

• SWOT analýza,  

• strategie, 

• informace o vedení (management, organizační struktury, vazby) 

• marketingové informace (ceny, reklama), 

• vlivy 

 

6.6.4 Závěrečné zhodnocení 

 

V této části zprávy budou doporučení či nedoporučení doplněna krátkým a výstižným 

zdůvodněným přijatých závěrů. Tyto závěry mohou být doplněny o grafické zpracování, 

tak, aby byli jasně viditelné všechny vazby, které jsou potřebné pro důležité 

rozhodování managementu firmy XXX, a.s. Zde budou zodpovězeny otázky tohoto 

typu:  

 

• Kdo jsou moji konkurenti? 

• Bude moje spolupráce s touto firmou výhodná? 

• Kdo stojí v pozadí mých potenciálních ba i současných obchodních partnerů? 

• Může mě tato spolupráce ohrozit? 

• V čem je konkurence lepší než já? 

• V čem jsem lepší než konkurence? 
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A mnoho dalších otázek týkajících se obchodních a strategických záležitostí sloužících 

jako podklady pro kvalifikované rozhodování managementu.  

 

6.6.4.1 Přidaná hodnota 

 

Nosným prvkem této analýzy však bude porozumění významu sesbíraných informací o 

konkurenci, jejich vzájemných vazeb a v kontextu s příležitostmi jak s jejich pomocí 

dosáhnout konkurenční výhody interpretovaných analytikem. Zjednodušeně řečeno, 

stejně tak jako je důležitý obsah informace, je důležitý i její kontext. Informace jsou 

faktické. Jsou to čísla, statistiky, roztroušené kousky dat o lidech a společnostech a o 

tom co dělají. Informace často říkají něco, ale ve skutečnosti je realita jiná. Nemůžete 

dělat správná rozhodnutí na základě informací, bez ohledu na to, jak přesné a úplné jsou 

tyto informace. Zpravodajství je na druhé straně, je to sběr kousků informací, které byly 

filtrovány, extrahovány a analyzovány. A tyto výstupy se promění v něco, na čem se dá 

dále stavět, dodá jim přidanou hodnotu. Zpravodajství, ne informace, je to, co manažeři 

potřebují, aby efektivně rozhodovali. 

 

Cílem logické úvahy analytika pak bude formulace hypotéz, které představují konkrétní 

interpretaci informací v kontextu zadání. 

 

Hypotézy nemusí být přesné, ale mohou sloužit ku prospěchu věci, pokud jsou reálné. 

Hypotézy by neměly být pouhým zrcadlem získaných informací. Měly by být 

výsledkem kreativního myšlení. V tomto případě zpravodajství se jedná především o 

způsobilost využití tzv. induktivní logiky. Hypotézy se dají buďto vyvrátit nebo 

potvrdit. Nemůžeme-li se rozhodnout musíme sesbírat více informací. Hypotézy, které 

se dají potvrdit s akceptovatelným poměrem rizika budou tvořit následné závěry určené 

managementu k podpoře rozhodování, kde mohou být interpretovány jako varianty 

k řešení problému. Dále už bude záležet na top managementu společnosti, jak se 

rozhodnou.52 

 

                                                 
52 VEJLUPEK, T. Firemní zpravodajský informační systém. Inforum. [online].[cit.2010-01-13].Dostupné 
z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2001/prispevky/vejlupek.htm>. 
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6.7 Kvalifikační a profesní požadavky na CI profesionála 

 

Nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou realizaci formalizovaného systému Competitive 

Intelligence jsou opět lidské zdroje. Můžete mít sebelepší softwarové vybavení, 

nejmodernější technologie, ale bez kvalifikovaného CI profesionála bude vaše snaha 

pouze průměrná, nikdy nedosáhnete tak efektivního využití jako s formalizovaným 

systémem Competitive Intelligence.  

 

Mnoho společností skočí do Competitive Intelligence jako do rozjetého vlaku, protože 

pouze něco četli nebo slyšeli o tomto tématu. Generální ředitel se rozhodne vytvořit  

sledovací službu a možná požádá knihovníka, aby se podíval do on-line data-

bankovních služeb. Někdo je vytažený z marketingového oddělení, aby pracoval na 

Competitive Intelligence ve svém volném čase. Překvapení, že, to nefunguje? Všichni 

jsou zklamaní a myšlenka o konkurenčním zpravodajství zmizí.53 

 

Tyto neformální systémy jsou lepší než nic, ale neposkytují uživatelům plně výhody, 

které by mohly získat tím, že vybudují formalizovaný systém.  

 

Vzhledem k tomu, že konkurenčního zpravodajství je velmi mocný proces, 

společnostem využívajícím ho ve velkém se vrací i malé neformální úsilí. To vede k 

domněnce, že dělají vše, co v této oblasti mohou. To může přivést manažery do 

falešného pocitu bezpečí ze strany jejich konkurentů. Jednoho dne však mohou být 

nepříjemně překvapeni. 

 

Competitive Intelligence však zastupuje spíše mezioborový okruh a svým zaměřením na 

vnější prostředí požaduje odpovídající vzdělání zaměřené spíše na „soft faktory“, na 

potřeby zákazníků, psychologii kupujícího, chování konkurentů, na zkoumání trendů a 

celkové změny podmínek ve společnosti vůbec. Práce CI profesionála vyžaduje znalosti 

                                                 
53 KAHANER, L. Competitive Intelligence, How to Gather Analyze and Use Information to Move Your 
Business to the Top Simon. Simon & Schuster. 1996. 300 s. ISBN 0-684-84404-6. 
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mezi  informatikou, marketingem a odbornými problémy.54 Celkové požadavky na CI 

profesionála lže rozdělit na obecné a specifické:55 

 

6.7.1 Obecné požadavky: 

 

• Trvalé vzdělávání v oblasti informačních technologií, 

• nemožnost ignorace informačních technologií, 

• vnímat změny jakou přirozenou součást života, 

• stále vyšší informační propojení jednotlivých funkčních míst, 

• neexistují žádné stereotypní postupy a návyky v kariéře profesionála. 

 

6.7.2 Specifické požadavky 

 

• Dlouhodobá a krátkodobá paměť pro jednotlivé údaje a vztahy, 

• logické a přesné myšlení, 

• perfektní mluvený a psaný projev, bohatá slovní zásoba, 

• obecná rozumová kapacita se schopností logické analýzy a syntézy dat, 

• technické chápání vztahů, 

• schopnost učit se stále nové věci, 

• psychologická a emocionální vyzrálost, 

• pečlivost, svědomitost,  

• sebekontrola, sebeovládání, cílevědomost, 

• schopnost zajišťovat stejný výkon bez větších výkyvů, 

• samostatnost v rozhodování a schopnosti spolupráce, 

• méně důvěřivý, racionálně uvažující, 

• obezřetný a ne moc sdílný v komunikaci, avšak musí zachovat vysokou 

schopnost analyzovat motivaci cizího jednání, 

• vědomostní rozhled, 

                                                 
54 ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci. MODERNIRIZENI.IHNED.CZ. [online]. [cit. 
2010-05-04]. Dostupné z WWW: <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10000545-22200570-
600000_dcompetitive-intelligence-v-organizaci>. 
55 BARTES, F. Konkurenční strategie firmy. Akademické nakladatelství CERM. 2008. s 142-143. ISBN 
978-80-214-3758-6. 
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• respektování stanovených pravidel, 

• odolnost vůči stresu a zátěži, 

• optimismus, elán do práce, 

• zvídavost s předzvěstí rizika, 

• menší citlivost ke starostem. 

 

Samozřejmostí jsou odborná školení privátní formou či formou specializovaného kurzu 

a důkladné seznámení se chodem celé firmy. Nezbytnou součástí jsou  také dobré 

vztahy s manažery, komunikace a zpětná vazba. 

 

6.8 Náklady na vytvoření  

 

Hlavní položkou nákladů bude jistě vybavení analytického pracoviště profesionálními 

hardwarovými a softwarovými nástroji. Zde by cena v závislosti na rozsáhlosti 

použitých zařízení mohla pohybovat mezi 0,5 mil. – 1. mil Kč. Jelikož systémy budou 

pracovat s placenými verzemi databází další položkou nákladů budou právě náklady za 

přístup k těmto databázím cca. desetitisíce za rok.  Dále je třeba počítat s provozními 

náklady na technikou podporu a servis tohoto zařízení. 

 

V neposlední řadě je nutné počítat také s náklady na kvalifikované CI profesionály. Zde 

se nebude jednat pouze o jejich plat, ale především také o cenu za jejich vyškolení do 

které budou vstupovat položky za účasti na nejrůznějších kurzech, školeních, 

seminářích apod. Je otázkou zda si CI profesionála budeme vychovávat sami, nebo zda 

se rozhodneme přijmout novou osobu.  

 

V České republice zatím příliš mnoho kvalifikovaných odborníků v oblasti Competitive 

Intelligence není. Na volbě profesionála by se, ale rozhodně nemělo šetřit, jelikož ten 

rozhoduje o celém úspěchu systému Competitive Intelligence v organizaci. Musí 

spolupracovat a efektivně komunikovat s managementem firmy, který se základě jeho 

podkladů bude rozhodovat.  
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6.8.1 Ekonomická návratnost a efektivnost  

 

Jelikož účinky konkurenčního zpravodajství jsou nepřímé je velmi těžké vypočítat 

ekonomickou návratnost tohoto projektu. Známe tři podstatná měřítka pro posouzení, 

zda firma, ve snaze o dosahování konkurenční výhody efektivně využívá Competitive 

Inteligence. Pokud ano, tak:56 

 

• Většinou získá unikátní konkurenční výhodu, která ještě není podchycena v 

elektronické databázi a proto nemůže být k dispozici žádnému konkurentovi, 

• vykazuje znaky hlubokého vnitřního vhledu, zasvěcenosti - insight a zároveň 

správně předvídá očekávaný vývoj vnějšího prostředí - foresight,  

• vedení firmy CI pravidelně používá při plánování, tvorbě strategie a při 

rozhodovacím procesu, a proto podporuje program dalšího rozvoje CI ve 

firmě.  

 

Z hlediska čistě ekonomického lze pro výpočet ekonomické návratnosti také použít 

ukazatel ROI (Return of Investment) 

investice

zisk
ROI =  

 

Studie z roku 200557, která se zabývala ekonomickou návratností do softwaru 

Competitive Intelligence na zkoumaném vzorku 43 amerických a evropských 

společnostech přinesla velmi zajímavé číselné hodnoty. Z celkových investic ve výší 

2000000 USD během pěti let byla průměrná návratnost 457%! Celkový rozptyl se 

pohyboval mezi 17 – 2000%! Rozpočet a ROI však nebyly korelovány.  

                                                 
56 ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci. MODERNIRIZENI.IHNED.CZ. [online]. [cit. 
2010-05-04]. Dostupné z WWW: <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10000545-22200570-
600000_dcompetitive-intelligence-v-organizaci>. 
57 IDC Report. Return on investment from a competitive intelligence software. [online]. [cit. 2010-05-04]. 
Dostupné z WWW: <http://www.digimind.com/publications/white-papers/321-return-on-investment-
from-a-competitive-intelligence-software.htm>. 
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Dle studie Competitive Inteligence Foundation58 z let 2005 -2006, kterou prováděli na 

vzorku 520 profesionálu CI však pouhých 13,8% z nich hodnotí přínosy systému 

Competitive Intelligence ukazatelem ekonomické návratnosti ROI. Celkových 57,9% 

jako hlavní hodnotící faktor uvedlo zvyšující se spokojenost zákazníků. Na druhém 

místě se umístila podpora a nápomoc při rozhodování a na třetím místě pak celková 

produktivita CI a výstupy.  

  

Graf č. 2. Metody užívané k hodnocení efektivity přínosu CI. 

 

Je nezbytné však brát v potaz, že reálná hodnota, kterou CI může firmě přinést, záleží 

především na:59 

 

• Dobré analýze informačních potřeb: kdo se ptá, na co se ptá a v jaké podobě 

očekává odpovědi, 

• využití vhodných informačních zdrojů: u externích poměr cena/kvalita, u 

interních jejich znalost, 

• kvalitě analýzy: dovednosti objasnit smysl informací do podoby odpovědí na 

kladené otázky, 

• účinnosti komunikace: schopnosti zajistit informační toky a komunikovat 

výsledky CI, 

                                                 
58 State of the art: Competitive Intelligence. A Competitive Intelligence Foundation Research Report 
2005-2006. [online]. [cit. 2010-05-04].Dostupné z WWW:  
<http://www.adec.fr/files_upload/documentation/200607201528250.f_060608_stateofart_sum.pdf>. 
59 BRÁZDILOVÁ, M. Konkurenční zpravodajství – informace pro podnikání. [online]. [cit. 2010-05-04]. 
Dostupné z WWW: <http://www.phil.muni.cz/~brazdilo/Konkurencni%20zpravodajstvi.doc>. 
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• ochraně informací: zajištění určitých norem pro určování, označování a ochranu 

důvěrných informací. 
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7 Aplikace návrhu 

 

Vlastní návrh řešení formalizovaného systému Competitive Intelligence byl prakticky 

vyzkoušen na případu, kdy firma XXX, a.s. chtěla zjistit více informací o firmě 

ALFAX, s.r.o. které se na trhu dopravního stavitelství pohybuje již několik let a 

v poslední době má zájem a aktivní spolupráci se společností XXX, a.s. Proto byl zadán 

požadavek od vrcholového vedení firmy XXX, a.s. analytickému pracovišti CI, aby na 

firmu ALFAX, s.r.o. soustředili svou pozornost a výsledky tohoto „šetření“ předali 

vrcholovému vedení firmy XXX, a.s. Cílem bylo zjistit, zda spolupráce s touto firmou 

bude výhodná či nikoliv a zda tato firma nemá i jiné „nekalé“ úmysly. 

 

Vytupen analytického pracoviště byla následující zpráva, která obsahovala údaje 

rozčleněné do výše popsaných kategorií a to: základní informace, finanční a 

ekonomické informace, obchodní a výrobní informace, závěrečné zhodnocení.  

 

Základní informace 

 

Obchodní firma:  ALFAX, spol. s r.o.  

Datum zápisu:  21 .prosince 2004  

Sídlo:  Praha, Ústřední 68, PSČ 102 00 

Identifikační číslo:  X82 63 XXX 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:   

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

-  velkoobchod 

-  specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

-  zprostředkování obchodu a služeb 

-  výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Počet pracovníků: 145 

Společníci:   

ALFA Holding, spol, s r.o. 
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Praha, Ústřední 99, PSČ 102 00 

Identifikační číslo: X55 50 XXX 

Vklad: 200 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 100 %  

 

Statutární orgán:    

jednatel:  Pavel  Charvát, r.č. 655828/XXX 

Praha, Modrá 5, PSČ 155 00 

den vzniku funkce: 19. prosince 2007 

Zapsáno: 19. prosince 2007  

jednatel:  Jan Marek, r.č. 770210/XXX 

Praha, Finská 570/26, PSČ 103 00 

 

Finanční a ekonomické informace  

 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Obrat:   2004:  180 mil. Kč 

   2005:  210 mil. Kč 

   2006:  230 mil. Kč 

   2007:  120 mil. Kč 

   2008:  190 mil. Kč 

   2009:  105 mil. Kč 

Finanční ukazatele: 

Celková zadluženost    53,12% 

Doba obratu zásob   24 dní 

Doba obratu pohledávek  83dní 

Doba splatnosti závazků   71dní 

 

Likvidity: 

Likvidita běžná   1,9 

Likvidita pohotová   1,3 
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Okamžitá likvidita   0.889 

Rentability: 

ROA     9,56% 

ROE     5,49% 

ROS     6,37% 

Bankrotní a bonitní modely: 

Index IN 99    1,99 

Quick test    1,4 

Altman    2,41 

Cash flow: 

Provozní     14080 tis. Kč 

Investiční    -3980 tis. Kč 

Finanční    -1130 tis. Kč 

 

Obchodní a výrobní informace  

 

Firma provádějící výstavbu, rekonstrukce a opravy silnic, dálnic, mostů, podchodů, 

zpevněných ploch, parkovišť, cyklistických stezek, kanalizací. Zemní, sanační a 

betonářské práce, rekultivace. Pokládka asfaltových povrchů, výroba a prodej 

asfaltových směsí. 

 

Firma ALFAX, a.s. má vlastní integrovanou politiku jakosti a splňuje následují normy: 

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001 a ČSN OHSAS 18 001. 

 

Mezi zákazníky patří jak běžní občané, tak města, kraje i stát. Firma působí především 

v Praze a Středočeském regionu, nicméně své zakázky je schopna realizovat v rámci 

celé České republiky.  

 

Prezentace firmy je celkově konzervativnější, působí velmi seriozně a chce oslovit 

všechny skupiny potenciálních zákazníků. Svoji prezentaci zajišťuje firma pomocí 

webových stránek, inzerátů v tisku, účastmi na veletrzích, sponzoringem fotbalového 

klubu a občasnými inzeráty na serveru Seznam.cz. Firma má řadu kvalitních referencí 
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ze řad soukromých subjektů, ale i státního sektoru. V loňském roce firma investovala do 

nového strojního zařízení a budov. 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky: kvalita, vlastní zázemí, i přes svůj mladý věk všeobecná známost, plnění 

norem ISO. 

Slabé stránky: relativně mladá firma, právní forma s.r.o. 

Příležitosti:  vstup na nové trhy, rozšíření na a.s., realizace více veřejných zakázek, 

Hrozby: silná konkurence, ekonomická krize – slabší poptávka po službách 

společnosti, nekalá soutěž v oblasti veřejných zakázek. 

 

Závěrečné zhodnocení 

 

Firma ALFAX, a.s. působí na trhu silničního stavitelství v České republice již šest let. 

Finanční analýza firmy dokazuje, že je firma ekonomicky zdravá v nejbližší době by ji 

neměli hrozit větší existenční problémy. Firma se také snaží o svůj neustálý rozvoj, což 

potvrzuje i stav investičního cash flow.  

 

Následně bylo provedeno další šetření z dostupných zdrojů, které umožnilo dozvědět se 

o firmě ALFAX, s.r.o. více informací, které byly následně pospojovány v požadovaném 

kontextu.  

 

Informace se získávali převážně od firem, které dříve spolupracovali s firmou ALFAX, 

a.s., ale také o firem, které stále s tímto podnikem spolupracují. Cílem bylo zjistit proč 

některé firmy, které dříve se společnosti ALFAX, s.r.o. spolupracovali, vypověděli 

spolupráci s firmou ALFAX, s.r.o. i přesto, že firma navenek působí seriozně a 

ekonomicky stabilně. Důvodem u většiny oslovených firem byl především laxní přístup 

a velké prostoje firmy ALFAX, s.r.o. při realizaci svěřených zakázek. Dále bylo 

zjištěno, že tato firma zaměstnávala také cizince z bývalého východního bloku, kteří 

neměli pracovní povolení a na staveništích nebyly dodržovány přepisy o bezpečnosti 
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práce, což si dokonce v jednom případě vyžádalo smrt zaměstnance a firmě byla 

udělena vysoká pokuta. 

 

Subjekty, které v současné době spolupracují se společností ALFAX, s.r.o. jsou již 

pouze menší regionální firmy. Také bylo zjištěno, že tato společnost nabízela spolupráci 

i našim největším konkurentům. Dále bylo zjištěno, že společnost ALFAX, s.r.o. nabízí 

k odprodeji část svých stavebních stojů a zařízení.  

 

Formulace hypotéz:  

 

• Ohrozí případná spolupráce s firmou ALFAX, s.r.o. nějak dobré jméno firmy a 

postavení naší firmy na trhu? – ANO 

• Bude spolupráce pro naši firmu výhodná? - NE 

• Proč má firma ALFAX, s.r.o. zájem o spolupráci?  - NEMÁ ZAKÁZKY 

• Nejedná se ze strany firmy ALFAX, s.r.o. pouze o trik jak se dostat k našemu 

know-how a zjistit jaké používáme techniky? –ANO 

 

Z těchto získaných informací bylo usouzeno, že firma ALFAX, s.r.o. se v současné 

době potýká s nedostatkem zakázek a v době ekonomické krize hledá pomoc na všech 

stranách. Navíc je také možné, že při současném postavení firmy ALFAX, s.r.o. se bude 

snažit dostat do podnikového prostředí za účelem odcizit používané postupy či know-

how společnosti. Většina velkých firem spolupráci s tímto subjektem ukončila 

s negativními zkušenostmi, navíc tato firma zaměstnávala cizince bez pracovního 

povolení, což by při případné spolupráci mohlo mít pro firmu XXX, a.s. nemalé právní 

postihy. Firma navíc dostala vysokou finanční pokutu, kterou bude muset v nebližší 

době splatit na úkor svých tržeb. Odprodejem svých staveních strojů firma nejspíše řeší 

svou současnou finanční situaci, což bude mít jistě za následek zpomalení realizace 

zakázek, které se už tak zbytečně vlekly.  

 

Spolupráce s touto firmou by ohrozila dobré jméno společnosti XXX, a.s. jak v očích 

veřejnosti tak v očích zákazníků a obchodních partnerů. Případná spolupráce se proto 
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nedoporučuje! Top management firmy by měl spolupráci odmítnout, např. s pomocí 

využití cílené dezinformace.  

 

7.1 Přínosy systému Competitive Intelligence pro firmu XXX, a.s. 

 

Díky útvaru Competitive Intelligence firma dokázala včas odhalit zoufalou snahu 

firmy ALFAX, s.r.o. o spolupráci. Na první pohled se mohlo zdát, že by mohla být 

tato spolupráce výhodná. Avšak po bližší analýze ve zkoumaných skutečnostech se 

dospělo k závěru, že by tato spolupráce jistě vyústila v poškození dobrého jména 

společnosti XXX, a.s. a jejich zaměstnanců, případným právním sporům a možného 

oslabení tržního podílu.  

 

Účinky Competitive Intelligence jsou však nepřímé. Nejsou to jednoduché vztahy. 

Nicméně Competitive Intelligence by mělo vést ke zvýšení kvality a lepšímu 

strategickému plánování a větší znalosti trhů. Přesto, vyčíslení zisků z těchto aspektů 

je obtížné, ne-li nemožné, v mnoha případech. Formalizovaný systém CI by měl být 

společnosti nápomocen především v těchto oblastech:  

 

• Poskytuje konkurenční výhody, 

• podporuje kvalifikované efektivní rozhodování, 

• uspoří čas a náklady, zvýší produktivitu. 
 

Zde je třeba si položit otázku, kolik peněz může společnost ztratit tím, že nedělá 

nic? Například, kolik podílu na trhu může ztratit, když neví o aktivitách 

konkurence?  

 

V dnešní době jsou informace považovány za jednu z nejúčinnějších zbraní 

v konkurenčním boji. Ten kdo je vlastní má jistou výhodu. Avšak hlavním 

předpokladem pro úspěšný konkurenční boj není pouze vlastnictví informace, ale 

především její smysluplné využití ve svůj prospěch a dosáhnout tak tím konkurenční 

výhody nad svými protivníky. Přeměnu informací na smysluplné, efektivní a pro nás 

výhodné zprávy umožňuje právě formalizovaný systém Competitive Intelligence. 
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Což je hlavní výhodou úspěšné aplikace tohoto systému do společnosti. Zvláště 

v dnešní době, kdy jsme součástí trhu Evropské unie a konkurence tak přichází nejen 

z tuzemska a  při současná ekonomické krizi je velmi důležité být o krok napřed před 

konkurencí. S pomocí navrhovaného systému Competitive Intelligence toho společnost 

XXX, a.s. jistě dosáhne. 

 

Podle výzkumu organizace SCIP se Competitive Intelligence nejvíce využívá 

v oblastech, kde je vysoká koncentrace konkurence a to je především v o oblastech:60 

 

• Farmacie, 

• telekomunikace, 

• finančnictví, 

• zboží dlouhodobé spotřeby. 

 

Pro efektivní využívaní navrhovaného systému Competitive Intelligence by firma XXX, 

a.s. měla v budoucnu neustále s pomocí tohoto systému monitorovat svoje tržní 

konkurenční prostředí, jeho subjekty, směřování a narůstající trendy, jak výrobní tak 

především v oblasti technologické, legislativní, řízení a marketingu a to nejen na 

tuzemské úrovni, ale také v celosvětovém měřítku. Proces Competitive Intelligence pak 

firmě umožní: 

 

• Podporovat tvorbu strategie, 

• pravidelně informovat vedení společnosti o dění na trhu, 

• sledovat aktivity a strategie konkurence, 

• sledovat své zákazníky a dodavatele, 

• efektivně využívat a ochraňovat know-how společnosti. 

 

                                                 
60 SCIP: CI Resources: What is CI? The Society of Competitive Intelligence Professional. [online]. 
[cit.2010-01-20]. Dostupné z WWW: <http://www.scip.org/ci/>. 
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Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývá procesem zvaným Competitive Intelligence. Pro který 

se v České republice někdy užívá nepřesného termínu konkurenční zpravodajství. 

Samotných definic pojmu Competitive Intelligence lze nalézt několik, já jsem v této 

diplomové práci vycházel z definice, která na Competitive Intelligence nahlíží jako na 

samostatný systém řízeného sběru, analýzy a distribuce informací o konkurenci. 

 

První část této diplomové práce přináší první seznámení s  Competitive Intelligence, je 

zde popsaná historie a vývoj Competitive Intelligence jak ve světe tak v České 

republice, vztahy k ostatním formám zpravodajství, vysvětlení důležitosti pro firmu 

v dnešním konkurenčním prostředí a dále také popsány základní etické předpoklady pro 

úspěšnou aplikaci Competitive Intelligence.  

 

Dále je v první části blíže vysvětlen samotný cyklus Competitive Intelligence, který má 

celkem čtyři části a to: řízení, sběr, analýza a distribuce a jsou blíže popsány možnosti 

čerpání z informačních zdrojů. 

 

Ve druhé analytické části je blíže popsána firma XXX, a.s. ve které jsem navrhoval 

vybudování formalizovaného systému Competitive Intelligence, což je hlavím cílem 

této diplomové práce. Je popsán její současný stav v oblasti Competitive Intelligence a 

dále jsou blíže osvětleny vhodné metody a nástroje pro úspěšnou aplikaci systému 

Competitive Intelligence ve firmě. 

 

Samotný návrh řešení na úspěšnou aplikaci systému Competitive Intelligence ve 

společnosti XXX, a.s. popisuje třetí část této diplomové práce. Jsou zde rozebrány 

potenciální možnosti řešení, výhody pro firmu, ekonomické a personální aspekty a 

výběr vhodného softwarového nástroje pro podporu navrhovaného analytického 

pracoviště.  

 

Věřím, že tato práce přispěje k bližšímu povědomý o Competitive Intelligence a rozšíří 

tak znalosti a povědomí o tomto velmi účinném nástroji konkurenčního boje, zvláště 
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v dnešní době ekonomické krize a silně globalizovaných trhů dokáže být Competitive 

Intelligence nepostradatelným pomocníkem a velkou konkurenční výhodou.  
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