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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu PKS 

okna a.s. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí 

podniku je zhodnocena celková situace podniku. Pomocí Kralickova Quick testu je 

zhodnocena finanční situace podniku. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení 

stávající situace. 

 

Abstract 

The Masters thesis is focused on analysis of the selected company PKS okna a.s. The 

overal situation of the company is assessed, based on examination of its external and 

internal environments. Its financial situation is evaluated using Kralicek Quick test. The 

conclusion is that there are suggestions of improving the current situation. 
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ÚVOD 

Tématem předkládané diplomové práce je Analýza vybraného podnikatelského 

subjektu pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu. K volbě 

tohoto tématu mě vedla jeho aktuálnost a jeho souhrnný pohled na podnikatelský 

subjekt. Dalším důvodem ke zvolení uvedeného tématu byla možnost využít v praxi 

teoretických poznatků, které jsem čerpala během celého studia. Současná doba vyžaduje 

pravidelně prováděné analýzy, protože konkurenční boj ve všech odvětvích podnikání je 

silný, zákazníci mají vyšší požadavky a technologie se vyvíjí prudkým tempem. A je 

nutné, aby podnik tyto trendy znal a mohl se jim včas přizpůsobit. 

V okolí podniku existuje mnoho faktorů, které ovlivňují jeho působení                

a úspěšnost na trhu. Na tyto faktory by měl podnik vhodně reagovat a zavést potřebné 

změny. Proto je důležité analyzovat současný stav podniku a identifikovat prostředí, ve 

kterém se nachází. Rozbor vnější a vnitřní analýzy prostředí podniku by měl být 

integrální součástí Top managementu podniku. Na základě provedených analýz je 

vhodné zrealizovat náležité strategie, které podnik směřuje ke konkurenční výhodě či 

vylepšení pozice podniku. Z výsledků analýz lze navrhnout možná opatření ke zlepšení. 

V diplomové práci zhodnotím stav podnikatelského subjektu PKS okna a.s., 

který se zabývá výrobou oken a dveří. Podnik působí v oboru stavebnictví, který 

v minulých letech výrazně zasáhla dlouhodobá ekonomická a finanční krize. Situace     

v odvětví nebyla dlouho příznivá. Podnik jsem si vybrala kvůli současnému trendu 

rekonstrukce obydlí a úspoře energií domácností, které jsou spojené s výměnou oken. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická 

východiska potřebná k definování základních pojmů a jednotlivých analytických metod, 

tyto poznatky budou následně využity v praktické části. Použitými metodami jsou 

PESTLE analýza, Porterovův model 5 konkurenčních sil, Model 7S, finanční analýza    

a SWOT analýza. 

Druhá část práce se věnuje charakteristice vybraného podnikatelského subjektu   

a jeho analýze pomocí zvolených metod popsaných v teoretické části. Závěry těchto 

analýz budou shrnuty ve SWOT matici. 

Třetí část bude na základě zjištěných skutečností a výsledků analýz navrhnout 

doporučení na zlepšení stávající situace podniku. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu zvoleného podnikatelského 

subjektu pomocí vybraných metod. Na základě výsledků provedených analýz 

formulovat doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. Pro 

splnění hlavního cíle je nutné splnit několik dílčích cílů. Dílčími cíli jsou získání 

teoretických poznatků především z oblasti analytických metod, získání informací o 

analyzované společnosti, dále zpracování a vyhodnocení výsledků provedených analýz. 

Pro potřeby analýzy byly vybrány následující metody: 

 PESTLE analýza – analýza vnějšího prostředí podniku, faktory ovlivňující 

podnik v oblasti politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní       

a ekologické; 

 Porterův model pěti konkurenčních sil – analýza oborového odvětí podniku 

týkající se oblasti stávající či nové konkurence, dodavatelů, odběratelů               

a substitutů; 

 Model 7S – analýza vnitřního prostředí podniku; 

 Kralickův Quick test – finanční zhodnocení situace podniku; 

 SWOT analýza – shrnutí všech provedených analýz pomocí silných a slabých 

stránek podniku a dále jeho příležitostí a hrozeb. 

 

Pomocí těchto analytických metod bude prozkoumáno vnější a vnitřní okolí 

analyzovaného podniku, které bude následně shrnuto ve SWOT matici. Zdroje 

informací pro analýzy budou čerpány z interních zdrojů, získané převážně z rozhovoru 

s ekonomem analyzovaného podniku, dále z výročních zpráv a účetních výkazů. 

Externími zdroji budou statistické údaje, legislativa a její změny, dále webové stránky 

konkurence a  Justice.cz, kde jsou k dispozici výroční zprávy těchto společností. 

Na základě provedených analýz a jejich výsledků budou navržena opatření         

a doporučení, která podniku umožní zlepšení současného stavu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Základní pojmy 

Podnikání 

Obchodní zákoník platný do 31. 12. 2013 definoval podnikání v § 2 takto: 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“ (Zákon                

č. 513/1991 Sb., s. 7). 

Pro správné pochopení této definice je třeba doplnit vysvětlení dílčích pojmů 

(Srpová, Řehoř, 2010): 

 soustavnost – podnikatelská činnost musí být prováděna opakovaně                   

a pravidelně, ne příležitostně; 

 samostatnost – pokud je podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; pokud se 

jedná o právnickou osobu, tak jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu; 

 vlastní jméno – podnikatel jako fyzická osoba provádí právní úkony pod svým 

jménem a příjmením, právnická osoba vystupuje pod svým názvem tedy 

obchodní firmou; 

 vlastní odpovědnost – podnikatel, ať už jako fyzická nebo právnická osoba, 

nese všechna rizika zapříčiněná svým jednáním; 

 dosažení zisku – podnikání by mělo být vykonáváno s úmyslem dosažení zisku, 

ne vždy je ho však docíleno. 

 

Podnik 

Podle obchodního zákoníku platného do 31. 12. 2013 byl pojem podnik v § 5 

definován takto: „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož 

i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit“ (Zákon č. 513/1991 Sb., s. 8). 

Obchodní zákoník byl od 1. 1. 2014 nahrazen Zákonem o obchodních 

korporacích (Zákon o obchodních společnostech a družstvech). Obchodní korporace     
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v  § 1 zákon definuje jako: „Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále 

jen „společnost“) a družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost                

a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská 

společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou družstvo                 

a evropská družstevní společnost“ (Zákon č. 90/2012 Sb., s. 5). 

 

Členění podniku 

Podniky dělíme podle charakteru vlastnictví a právní formy na státní podniky, 

obchodní společnosti, družstva a živnosti. Podniky dále členíme podle velikosti. 

Hlavními kritérii tohoto členění jsou velikost kapitálu, zisku, obratu a počet 

zaměstnanců. V České republice podle tohoto rozdělení členíme podniky do kategorií 

na malé, střední a velké (Srpová, Řehoř, 2010). 

• Malé podniky  

Tyto podniky mají do 100 zaměstnanců a zároveň roční obrat je do 30 

mil. Kč. 

• Střední podniky 

Tato kategorie zahrnuje podniky, které mají do 500 zaměstnanců a roční 

obrat není vyšší než 100 mil. Kč. 

• Velké podniky 

Jsou to podniky, které mají více jak 500 zaměstnanců a roční obrat činí 

více než 100 mil Kč. 

Členění dle Evropské unie (Evropské fondy v Praze, 2009): 

• Mikropodniky 

Jsou to podniky, které zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejich 

roční obrat je menší než 2 mil. EUR. 

• Malé podniky 

Tyto podniky zaměstnávají méně než 50 osob a roční obrat je menší než 

10 mil. EUR. 



 

 14 

 

• Střední podniky 

Jde o podniky zaměstnávající méně než 250 osob a roční obrat je do 50 

mi. EUR. 

• Velké podniky 

Jedná se o podniky, které zaměstnávají více než 250 osob a roční obrat 

přesahuje 50 mil. EUR. 

 

Akciová společnost 

Jedná se o kapitálovou společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý 

počet akcií. Výše tohoto základního kapitálu společnosti, která je založena s veřejnou 

nabídkou akcií, činí nejméně 20 mil. Kč. Avšak u společnosti, která je založena bez 

veřejné nabídky akcií, činí výše základního kapitálu alespoň 2 mil. Kč. Akciová 

společnost se také může uvádět ve zkratce jako a.s. Aby mohla být společnost založená, 

vyžaduje se přijetí stanov. Zakladatelem akciové společnosti je člověk, který přijal 

stanovy a zároveň se podílí na úpisu akcií. Tyto stanovy obsahují firmu a předmět 

činnosti, výši již zmíněného základního kapitálu, dále počet akcií, jejich jmenovitou 

hodnotu a počet akcií, které budou na jméno či majitele, kolik hlasů bude spojeno 

s jednou akcií a jakým způsobem se bude hlasovat na valné hromadě a pravidla určení 

počtu členů představenstva a dozorčí rady (Zákon č. 90/2012 Sb.). 

Ostatní právní úpravy akciové společnosti, jako jsou např. práva a povinnosti 

akcionáře, akcie a jiné cenné papíry, orgány společnosti, změna výše základního 

kapitálu či likvidace akciové společnosti, se zabývá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. 

 

1.2 Strategické řízení podniku 

V tržním prostředí závisí dlouhodobý úspěch podniku na několika faktorech a to 

na schopnosti předpokladu vývoje trhu a včasném objevení příležitostí, které mohou být 

podniku v konkurenčním boji, jedná se třeba o technologický vývoj. Pokud ovšem 

nejsou tyto příležitosti rychle odhaleny, jedná se spíše o hrozby podniku. Při tvorbě 

podnikové strategie se musí nejvíce brát ohledy na okolí podniku, jeho postavení           
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a potenciální vývoj podniku. Do okolí podniku spadají makroekonomické ukazatele, 

technologický rozvoj odvětví, chování a potřeby zákazníků a legislativa, která s daným 

typem podnikání souvisí. Management podniku musí stále jednat o vývoji a hlídat 

situaci samotného podniku (Keřkovský, Vykypěl, 2002). 

Management společnosti by měl nejdříve nalézt odpovědi na několik otázek, na 

jejichž základě podnik identifikuje co nejpřijatelnější strategii. Při tvorbě strategie 

podniku se obvykle řeší tyto otázky o výrobcích a interních procesech (Mallya, 2007): 

• Jaké činnosti podniku jsou klíčové? 

• Jaké jsou dlouhodobé cíle podniku? 

• Jaké podnik prodává či poskytuje výrobky a služby? 

• Kde (na jakém) trhu podnik tyto produkty a služby nabízí? 

• Jaké jsou vztahy mezi cenou, fixními a variabilními náklady a tržbou? 

• Jaké budou hlavní politiky řízení v oblastech plánovaní, alokace zdrojů    

a informací? 

 

Definice strategie 

Pojem strategie je chápán jako připravenost organizace na budoucnost. Ve 

strategii jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, jak budou jednotlivé strategické operace 

probíhat. Dále je stanoveno rozmístění podnikových zdrojů, které jsou potřebné pro 

uskutečnění daných cílů. Cíle jsou plněny tak, aby strategie vycházela z potřeb podniku, 

aby dohlížela na změny zdrojů a schopností podniku a zároveň tato strategie musí 

odpovídajícím způsobem reagovat na změny v okolí podniku. Formulace strategie je 

zachycena na obrázku 1 (Dedouchová, 2001). 
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Zdroj: Dedouchová, 2001, vlastní zpracování 

 

Proces strategického řízení 

Podnik je řízen plánovaným procesem podle náležitých posloupností kroků, 

které jsou založeny na cílech, analýzách či existujících alternativách. Strategické řízení 

je dynamický proces pro harmonizaci strategií, výkonnosti a obchodních výsledků. Vše 

je založeno na lidech, vůdcovství, procesech a technologiích. Stanovených cílů 

organizace dosáhne efektivní organizací těchto prvků. Stanovení směru vývoje podniku 

a jeho činnosti je neustálý proces. Firma musí stále čelit vznikajícím změnám v určitém 

prostředí podnikání, kterým se musí rychlým rozhodováním bránit. Podnik, který tyto 

změny přijme a následně překoná, je flexibilní strategicky řízená organizace. Proto 

podnik musí schopně a ihned reagovat na vzniklé problémy i příležitosti. Proces, který 

v organizacích probíhá, se dělí do pěti fází (Mallya, 2007): 

• První fáze – identifikuje podnikové mise, vize a poslání organizace. Zjišťuje, 

čeho chce firma dosáhnout a proč firma existuje. 

• Druhá fáze – určuje strategickou analýzu vnějšího, odvětvového a vnitřního 

prostředí podniku. Analýza vnější prostředí podniku hledá okolní faktory a jejich 

vliv na provoz podniku. Analýza odvětvového prostředí bere v potaz hrozbu 

Obrázek 1: Vztah mezi posláním podniku, schopnostmi v okolí podniku a 

podnikovými zdroji 
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potenciálních konkurentů a úroveň konkurenčního soupeření, dále hrozbu 

substitutů a sílu dodavatelů a zákazníků. Analýza vnitřního prostředí podniku 

zkoumá stav a provázanost aktivit, které jsou uvnitř organizace. 

• Třetí fáze – formuluje strategii pomocí souboru opatření. Hodnotí dosavadní 

mise a cíle podniku, a pokud došlo odchýlení od původního očekávání, směřuje 

je do původního stavu. Cíle a strategie jsou směřovány tak, aby organizace byla 

co nejúspěšnější. 

• Čtvrtá fáze – je implementace strategie a jde o sladění organizační struktury, 

procesů, systému aj. se stanovenou strategií. 

• Pátá fáze – hodnotí a kontroluje strategii. 

 

Vize, mise a cíle organizace 

Vize organizace 

Vize je definována jako odraz budoucnosti, která je pro management podniku 

tak pozitivní, že dělá vše proto, aby dostatečně nadchnula a zároveň dokázala motivovat 

zaměstnance podniku k jejímu uskutečnění. Vize udává směr, kam se bude firma vyvíjet 

do budoucna, stanovuje cíle a aby zajistila dobré jméno firmy. Aby vize fungovala, je 

jasná a snadno pochopitelná. Aspekty vizí se prosazují pomocí společných problémů, 

cílů ale i očekávání (Mallya, 2007). 

Mise organizace 

Pomocí mise dosáhneme zhmotnělé vize. Jde také o etické hodnoty organizace, 

podle kterých podnik reguluje své obchodní aktivity. Mise se zaobírá otázkou: Kdo 

jsme a co děláme? Jedná se tedy o současné aktivity podniku, co se týče produktu, 

servisu, technologické a obchodní schopnosti organizace. Celý podnik se ubírá jasně 

definovaným směrem, který mise společnosti udává. Mise definuje současný stav 

podniku, obsahuje sociopolitické potřeby, naše přednosti a plány, jak dosáhnout 

strategické výhody (Mallya, 2007). 

Cíle organizace 

Podnikové cíle charakterizují, čeho chce organizace dosáhnout a zároveň jakou 

konkurenční pozici bude mít tato organizace na trhu se svými výrobky. Cíle podniku 
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pomáhají formulovat jeho strategii a přinášejí smysl poslání firmy. Cílem každého 

podniku je především vytvářet zisk. Další cíle mohou být například získat vedoucí 

postavení na daném trhu, či zvýšení kvality produktů a služeb, které firma poskytuje 

(Mallya, 2007). 

 

1.3 Analýza vnějšího prostředí 

Okolí podniku se rozumí jako okolí společnosti stojící mimo ni jako organizaci. 

Veškeré podniky mají k okolí, ve kterém působí určitý vztah. Společnosti by se měli 

zajímat o podnikové okolí z důvodu schopnosti adaptace na okolí, aby pochopily vztahy 

s okolím a mohly ho ovlivnit. Vnější okolí podniku obsahuje mikrookolí a makrookolí. 

Mikrookolí tvoří faktory, které může podnik značně ovlivnit a makrookolí představuje 

faktory, jenž na podnik působí, ale podnik je nijak neovlivní (Dvořáček, Slunčík, 2012). 

1.3.1 PESTLE analýza 

Makrookolí, ve kterém se podnik vyskytuje, se již od 80. let minulého století 

značí analýzou PEST. Představuje souhrnný rámec faktorů politických, ekonomických, 

sociálních a technologických, který se po několika letech postupně rozšířil na analýzu 

PESTLE rozvinutou o faktory legislativní a environmentální. Název analýz je odvozen 

od prvních písmen hlavních faktorů vnějšího prostředí (Dvořáček, Slunčík, 2012). 

PESTLE analýza dává organizacím řádnou strukturu aspektů, které jsou 

sledovány ve vnějším prostředí. Na vývoji faktorů makroprostředí nemají organizace 

téměř žádný vliv, avšak chod organizace je těmito faktory ovlivněn. Právě proto by 

organizace měly mít dobrý přehled o vývoji faktorů vnějšího prostředí a byly připravené 

na externí činitele, jenž ovlivní organizaci kladně nebo záporně. Mimo hlavní faktory 

PESTLE analýzy je možné zkoumat i další faktory, které tato analýza nezahrnuje, jsou 

jimi kulturní, náboženská nebo psychologická hlediska působící na organizaci 

(Grasseová, 2013). 
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Politické faktory 

Tyto faktory jsou často spojovány s legislativními faktory. Řeší národní politické 

situace, stabilitu zahraničí, či členství České republiky v Evropské unii. Podniky 

zasáhnou tato politická omezení pomocí daňových zákonů, cenové politiky, řízení 

exportu a importu aj. Právní normy, zákony a vyhlášky udávají prostor pro podnikání, 

samo podnikání upravuje a může podstatně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

Na organizace působí řada politických událostí, které mají na podnik pozitivní 

nebo negativní vliv. Pro podnik představují významné příležitosti i hrozby, které do 

plánování organizací musí být sledovány a vyhodnocovány. Do politických faktorů se 

řadí (Grasseová, 2013):  

• politicko-ekonomické faktory (přístup k soukromým a zahraničním investicím, 

státní organizace); 

• míra politické stability (forma vlády, politické strany a osobnosti); 

• vnější vztahy k zahraničním regionům. 

 

 

Obrázek 2: Okolí podniku 

Zdroj: Sedláčková, Buchta, 2006, vlastní zpracování 
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplývají z makroekonomické situace a jsou 

charakterizovány stavem ekonomiky. Ten působí na schopnosti podniků, aby získaly 

odpovídající výkonnosti. Ekonomický růst má bezprostřední vliv na příležitosti             

a hrozby, které působí na nynější organizace. Jsou známé tyto čtyři makroekonomické 

ukazatele (Dedouchová, 2001): 

• míra ekonomického růstu (HDP); 

• míra inflace; 

• směnný kurs; 

• úroková míra. 

Dalšími oblastmi ekonomického prostředí jsou faktory ovlivňující kupní sílu, 

jako jsou např. současné příjmy, úspory obyvatelstva, zadluženost aj., poté 

nezaměstnanost a průměrná mzda. Dále daňový systém, jeho sazby a vývoj a přístup 

k finančním zdrojům, kam spadá bankovní systém, úvěry a náklady (Grasseová, 2013). 

 

Sociální faktory 

Tato oblast zahrnuje sociální a demografické faktory spojené se strukturou 

populace, jejím vývojem, postoji a životem obyvatelstva. Způsob trávení volného času, 

či styl oblékání vyplývá z životního stylu obyvatelstva. Podniky více berou ohled na 

vzrůstající kvalitu osobního života a poskytují zaměstnancům řadu výhod, např. 

pružnou pracovní dobu, delší dovolenou aj. Hlavní sociální faktory jsou následující 

(Sedláčková, Buchta, 2006): 

• demografický vývoj populace; 

• stupeň vzdělání; 

• mobilita; 

• postoj k práci a volný čas; 

• životní styl. 
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Technologické faktory 

Každý podnik se musí zajímat o technologické změny probíhající v dané oblasti 

či okolí, aby prokázal svoji inovační aktivitu a nezaostával. Technologické faktory 

podniků jsou charakteristické rostoucím tempem změn a nespočtem příležitostí 

k inovacím. Změny mohou razantně a dramaticky ovlivnit okolí podniku. Podnik bude 

úspěšný za předpokladu, že bude předpovídat směr technického vývoje a to 

v předpovědi budoucích schopností a pravděpodobných vlivů. Podnik by měl znát 

připravované vlivy nových technologií jak na konkurenčních pozicích, tak na situaci 

okolí podniku. Podniky musí investovat do technologií, aby ze zákona chránily životní 

prostředí (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Faktory, které podniky v této oblasti musí sledovat, jsou (Sedláčková, Buchta, 

2006): 

• podpora vývoje a výzkumu; 

• úroveň technologií v daném odvětví; 

• nové objevy; 

• technologické změny; 

• tempo zastarávání. 

 

Legislativní faktory 

Podniky postupně sledují aktuální legislativní nároky a jejich změny, které jsou 

na ně kladené. Těmto změnám se musí průběžně přizpůsobit. Jedná se o soubor 

legislativních požadavků veřejné i státní správy, které ovlivňují chod organizace. 

Oblasti, které spadají do těchto faktorů, jsou (Grasseová, 2013): 

• zákoníky – obchodní, občanský, zákoník práce, aj.; 

• chystané změny výše zmíněné legislativy; 

• zbylé faktory – právní vymahatelnost, práce soudů, autorská práva apod. 

 

Environmentální faktory 

V posledních letech společnosti vycítily svůj dopad na životní prostředí a také se 

ukázaly důsledky jeho poškozování. Organizace, které negativně ovlivňují životní 
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prostředí, čelí tlaku environmentálních dopadů vůči společnosti. Požadavky jsou 

formulovány přísnější legislativou a dnešní společnost je předpokládá za samozřejmou. 

Podniky se potýkají jak s příležitostmi, tak s hrozbami k environmentálnímu prostředí 

oblasti, ve které působí. Oblasti, na které by se organizace měly zaměřit v rámci těchto 

faktorů (Grasseová, 2013): 

• environmentální legislativa; 

• rozvoj dosažitelnosti surovin a energií a jejich cen; 

• míra znečištění v dané oblasti; 

• tlak stran, které jsou proti poškození životního prostředí. 

 

1.3.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Model zkoumá oborové odvětví podniku, jehož tvůrcem je Michael Uegene 

Porter. Porter tvrdí, že konkurenci v odvětví netvoří jen stávající konkurence, ale jedná 

se o tzn. rozšířené soupeření. Tato analýza definuje pět základních sil působících 

v daném odvětví, které podnik detailně rozebere, aby formuloval atraktivitu podniku 

v odvětví. Oborové odvětví podniku je ovlivňováno pěti základními činiteli (Grasseová, 

2013): 

1. Stávající konkurenti v odvětví. 

2. Hrozba vstupu nových konkurentů. 

3. Vyjednávací síla dodavatelů. 

4. Vyjednávací síla odběratelů. 

5. Hrozba substitutů. 

 

Vztahy těchto sil jsou znázorněny na následujícím obrázku. 
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Cílem externí analýzy je nalézt příležitosti a hrozby v okolí organizace. Strategie 

by měla těchto příležitostí zcela využít a objevit cestu, jak se vyvarovat hrozbám či 

zmenšit jejich vliv na podnik. Podnik by se měl dostat do takového postavení, kdy 

nejvíce brání konkurenčním silám nebo i otočí jejich vliv ve své blaho (Porter, 1998). 

 

Stávající konkurence v odvětví 

Konkurenceschopností se rozumí konkurence mezi podniky, které současně 

působí v témž odvětví na trhu. Pokud v odvětví působí spousta vzájemně si rovných 

konkurentů, v odvětví je pomalé tempo růstu či konkurent pomýšlí na leadera v odvětví, 

pak jde o vysokou míru rivality v odvětví. U současných podniků existuje několik 

nástrojů konkurenčního boje, jimiž jsou snížení cen, uvedení do prodeje nový výrobek 

nebo zdokonalit nabízené služby (Grasseová, 2013). 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nová konkurence při vstupu do odvětví s sebou nese doplňující kapacity a plány 

na zajištění dobré tržní pozice, jenž jsou mnohdy podpořeny zdroji a schopnostmi, což 

Obrázek 3: Porterův pětifaktorový model konkurenčních sil 

     Zdroj: Grasseová, 2013, vlastní zpracování 
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vede ke stlačení cen nebo k růstu nákladů, tím pádem pokles ziskovosti podniku 

v odvětví. Míra hrozby ze strany vstupu nové konkurence je závislá na vstupních 

bariérách a předpokládané reakce současných konkurentů v odvětví. Existuje zejména 

několik příkladů vstupních bariér (Sedláčková, Buchta, 2006): 

• diferenciace produktů; 

• naprosté nákladové výhody (přístup k levnějším a lepším surovinám                   

a materiálům, dokonalejší výrobní technologie, způsob řízení); 

• znalost obchodní značky a věrnost zákazníka (nutná investice času a zdrojů do 

reklamy, prodejních akcí, aby prorazily zábranu zákazníkovi loajality či 

poskytnout lepší ceny a doplňkové služby); 

• kapitálová náročnost (výše nákladů na vstoupení na trh je z pohledu investic 

nejnáročnější); 

• nákladové výhody plynoucí ze zkušeností (úspory umožňuje velký objem, dále 

zkušenosti při několikanásobném opakování produkce výrobku či služby); 

• přístup k distribučním kanálům (potenciální konkurenti vstoupí na trh pomocí 

akvizice již stávajícího podniku); 

• legislativní opatření a státní zásahy (udělení licencí, patentů či vyhlášení 

tarifních a netarifních překážek. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Pokud dodavatelé buď navýší ceny dodávané výroby, nebo sníží její kvalitu, 

silní z nich pro sebe nabydou část výnosů daného odvětví. Odčerpají tak ziskovost pro 

podniky v odvětví, na kterém působí. Hojnou vyjednávací sílu dodavatelů tvoří tyto 

podmínky (Grasseová, 2013): 

• substituty dodávané výroby neexistují; 

• na trhu vystupuje malý počet dodavatelů, odběratelé je svým počtem převažují; 

• dodávaný výrobek tvoří klíčový vstup odběratele; 

• přechodové náklady k jinému dodavateli jsou znatelné. 
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Vyjednávací síla odběratelů 

Pokud má odběratel na trhu v daném odvětví příliš velkou vyjednávací sílu, 

může dojít k úbytku přitažlivosti daného trhu. Odběratel se snaží vyjednat příznivé 

obchodní podmínky, aby se stal tím, kdo určuje a ovlivňuje podmínky spolupráce 

s dodavateli. Touto cestou nutí podnik zvyšovat kvalitu a snížit cenu. Vyjednávací síly 

odběratele velice působí na činnost podniku za těchto okolností (Mallya, 2007): 

• existence mnoha dodavatelů v odvětví; 

• existence substitutů; 

• malé množství zákazníků nakupujících kvantitu produktů; 

• nakupovaný výrobek nepředstavuje pro odběratele významný vstup; 

• trh tvoří velké množství malých obchodníků; 

• zákazník nevyužívá služby pouze jednoho prodejce, ale několika z nich. 

 

Hrozba substitutů 

Podnik soupeří nejen s přímými konkurenty na trhu stejných produktů, ale i se 

substituty k těmto produktům. Substitutem se rozumí výrobek, který svojí užitnou 

hodnotou uspokojí zákazníka do stejné míry jako nabízený produkt a zároveň plní 

podobnou, mnohdy dokonce stejnou funkci jako produkty daného odvětví. Kupující 

zanevřou na přízeň v oboru, pokud substituty nabídnou zákazníkovi pro něho 

přitažlivější jak cenu, vysokou kvalitu produktu a užitnou hodnotu, ale i nízké 

přechodové náklady zákazníka k nákupu substitučního produktu.  Pokud je hrozba 

substitutů v odvětví vysoká, pak ji podniky v odvětví předejdou tak, že nezačnou 

zvyšovat ceny, ba naopak se snaží zlepšit své produkty, aby zákazníkovi přinášely 

produkty jedinečnou hodnotu (Mallya, 2007). 

 

1.4 Analýza vnitřního prostředí - metoda „7S“ 

Cílem strategické analýzy je zjištění kritických faktorů, jejichž předpokladem je 

úspěch firmy. „7S model“, jenž byl vytvořen poradenskou firmou McKinsey, je 

užitečným nástrojem při identifikaci právě těchto klíčových faktorů firmy. Podle 

modelu musíme následujících sedm faktorů analyzovat systémově a v interakci. 
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Z tohoto pohledu bereme každou organizaci jako množinu sedmi aspektů, které se 

navzájem ovlivňují a rozhodují o naplnění firemní strategie. Název modelu vznikl 

obsažením sedmi faktorů a všechny jejich anglické názvy začínají na písmeno S 

(Keřkovský, Vykypěl, 2002): 

• Strategy (strategie); 

• Structure (struktura); 

• Systems (systémy řízení); 

• Style (styl manažerské práce); 

• Staff (spolupracovníci); 

• Skills (schopnosti); 

• Shared (sdílené hodnoty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Model "7S" McKinsey 

Zdroj: Mallya, 2007, vlastní zpracování 

 

Mezi „tvrdá 3S“ se označují tyto faktory: 

 Strategie – formuluje cesty, kterými organizace dosahuje své vize, vyjadřuje, 

jak využívá své silné a slabé stránky a reaguje na příležitosti a hrozby v daném 

oboru podnikání za úmyslem vyhovění stanovených cílů.  Strategie vystihuje, 

jakým směrem musí organizace vrhnout své síly a konkretizuje, jaké činnosti 

musí být uskutečněny tak, aby stanovené cíle byly dosaženy. Strategie je souhrn 
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vzájemně propletených postupů, které organizaci slouží ke zvyšování 

výkonnosti (Grasseová, 2013). 

 Struktura – jde o formální procesy v organizaci, jimiž jsou obsahová a funkční 

náplň organizačního sestavení. Jedná se o vymezení hierarchických vztahů 

nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, 

spolupráce, sdílených informací a kontrolních mechanismů (Keřkovský, 

Vykypěl, 2002). Další hledisko struktury organizace je rozdělení odpovědností, 

pravomocí, kompetencí a koordinací mechanismů v organizaci (Grasseová, 

2013). 

 Systémy – jsou formální i neformální prostředky, které slouží k fungování 

organizace. Zahrnují například následující systémy: manažerské informační, 

komunikační, kontrolní, dopravní, inovační, plánování alokace zdrojů, měření 

výkonnosti, odměňování a jiné. Systémy jsou považovány za každodenní 

postupy a činnosti pracovníků během jejich náplně pracovních aktivit (Kaplan, 

2005). 

 

Další čtyři faktory se nazývají „měkká 4S“: 

 Spolupracovníci – touto složkou je vyjádřena kategorie lidí, kterou organizace 

potřebuje. Tyto lidské zdroje v organizaci zahrnují jejich vztahy mezi sebou, 

rozvoj, motivace, školení, hodnocení, chování k firmě atd. Celkově se jedná 

spíše o know-how, jenž má skupina lidí v organizaci, nikoli jednotlivci 

(Grasseová, 2013). 

 Schopnosti – jimi jsou na mysli profesionální znalosti a kompetence 

pracovníků, např. v čem je organizace nejlepší. Schopnostmi organizace není 

míněno jen součet kvalifikace jednotlivých pracovníků, ale ovlivňuje je               

i synergický efekt, který je dán úrovní organizace práce či řízením. Jde               

o atributy a schopnosti, v nichž má organizace úspěch a nejlépe se jimi prosadí 

(Mallya, 2007). Základními vlastnosti manažera jsou rozhodovací schopnosti, 

výkonnost, odborné znalosti v oboru, v němž podniká. Dalšími zásadními 

dovednostmi jsou jednání s lidmi, schopnost týmové práce a schopnost využít 

jak s dovedností svých, tak i druhých. Naopak hlavními znalostmi jsou: znalost 

ekonomických podmínek, schopnost udělat podnikatelské rozhodnutí, tvořivost, 
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znalost tvorby strategie, zákonitosti řízení firmy a mezilidských vztahů (Rais, 

Doskočil, 2007). 

 Styl – vyjadřuje především řízení a řešení vyskytujících se problémů 

v managementu. Styl v organizaci formuluje styly vedení lidí jako například 

schopnost komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, styly rozhodování       

a jiné. Organizace se diferencují ve vybraných stylech vedení podle vlastního 

upřesnění. V mnoha organizacích jsou odlišnosti mezi formálním a neformálním 

hlediskem řízení a to tak, že jsou napsány organizační směrnice a management 

se podle nich úplně neřídí (Mallya, 2007). 

 Sdílené hodnoty – vyjadřují v organizaci firemní kulturu. Jde o soustavu 

názorů, idejí, principů, jednání a norem chování, které management organizace 

prosadí a její pracovníci je uznávají na základě úspěchu firmy. Sdílené hodnoty 

jsou v úspěšných firmách vyjádřeny v misích podniku. Tyto souhrny hodnot 

vedou k dobré orientaci na pracovišti. Sdílené hodnoty pomůžou rozeznat 

aspekty, jenž jsou klíčovým faktorem pro organizaci, pomocí jejich vizí             

a poslání. Vize organizace říká, čeho a proč to chce organizace dosáhnout 

(Mallya, 2007). 

 

1.5 Kralickův Quick test 

Kralickův Quick test neboli rychlý test patří mezi bonitní modely hodnocení 

firmy. Bonitní modely na základě bodového ohodnocení stanoví bonitu hodnoceného 

podniku. Tento rychlý test navrhl v roce 1990 Peter Kralicek. Test umožňuje analyzovat 

firmu a pomocí výborných vypovídacích schopností ji oznámkuje. Při konstrukci testu 

jsou použité ukazatele, které by neměly podléhat rušivým vlivům a zároveň by měly 

reprezentovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z toho plyne, 

že vybereme vždy jednoho ukazatele ze čtyř základních oblastí analýzy, tzn. z likvidity, 

stability, rentability a výsledku hospodaření. Provedeme to tak, aby byla zajištěna 

vyrovnaná analýza finanční stability i výnosové situace firmy (Sedláček, 2011). 

První dva ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy. Prvním zkoumaným 

ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu, jejíž vzorec je: 
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Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování; R1) =  

Tento ukazatel naznačuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech firmy. 

Okamžitě vidíme celkovou zadluženost podniku. Zároveň ukazatel dokládá celkovou 

samostatnost a dlouhodobou finanční stabilitu. Udává, jak moc je podnik schopen 

pokrýt své potřeby vlastními zdroji. Snižování rentability vlastního kapitálu je 

zapříčiněno vysokým podílem vlastních zdrojů. Podle zlatého bilančního pravidla, není 

efektivní, aby vše bylo kryto vlastními zdroji (Sedláček, 2001). 

Druhý ukazatel řeší dobu splácení dluhu z cash flow podniku a je vyjádřen 

vzorcem: 

Doba splácení dluhu z CF (R2) =  

Tento ukazatel vyjadřuje časové období, za které bude podnik schopen uhradit 

své závazky. Finanční stabilita sledovaného podniku se týká reciproční hodnoty, která 

udává solventnost daného podniku (Sedláček, 2011). 

Následující ukazatelé analyzují výnosovou situaci zkoumané firmy. Třetím 

ukazatelem je ROA, jde o rentabilitu celkového kapitálu, vyjadřující zhodnocené 

prostředky vložené do kapitálu. Říká podniku, kolik haléřů vynese každá koruna, která 

je při současném zisku vložena do podniku (Dluhošová, 2010). 

Rentabilita celkového kapitálu (R3) =    

EBIT znamená zisk před odečtením úroků a daní, ve výkazu zisku a ztráty 

odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. 

Posledním ukazatelem je hodnota cash flow provozních výnosů. Ten ukazuje, 

jak velký podíl na tržbách dosáhne cash flow podniku (Dluhošová, 2010). 

 Cash flow v % tržeb (R4) =  
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Tabulka 1: Bodování výsledků Kralickova Quick testu 

Ukazatelé/ Body 0 1 2 3 4 

            R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 > 30 let 12 - 30 let 5 - 12 let 3 - 5 let < 3 roky 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: Růčková, 2015, s. 86 

 

Bonitu určíme tak, že podle tabulky 1 oklasifikujeme každého ukazatele dle 

dosaženého výsledku. Podnik se následně hodnotí třemi kroky. První krok je 

zhodnocení finanční stability, který získáme sečtením bodové hodnoty R1 a R2 dělený 

2. Poté se zhodnotí výnosová situace, což je součet R3 a R4 dělený 2. Poslední krok 

hodnotí situaci jako celek, výsledná známka se stanoví aritmetickým průměrem 

bodových hodnot finanční stability a výnosové situace. Interpretace bodového 

hodnocení je následující, hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují podnik, který je 

bonitní. Hodnoty v intervalu 1 – 3 představují šedou zónu a hodnoty, které jsou nižší 

než 1, signalizují potíže ve finančním hospodaření podniku. Výhodou Kralickova testu 

je jeho rychlost a jednoduchost (Růčková, 2015). 

 

1.6 Finanční analýza 

Finanční analýza primárně slouží ke komplexnímu zhodnocení celkového 

finančního stavu podniku. Analyzuje minulé i současné období a předpovídá budoucí 

hodnoty následujících období. Poskytuje informace potřebné k podnikovým 

rozhodnutím. Finanční analýzu využívají jak interní osoby (manažeři, zaměstnanci), tak 

i externí osoby (banky, investoři, věřitelé, obchodní partneři, konkurenční podniky, aj.) 

a jejím základním zdrojem informací jsou účetní výkazy. Z účetních výkazů se využívá 

především rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. Základním finančním cílem 

podniku je kladný výsledek hospodaření a zajištění likvidity. Finanční analýza se dělí 

dle předmětu zkoumání na několik ukazatelů a souhrnných indexů, na jejichž základě se 

hodnotí finanční situace podniku. Ukazatele vyhodnotí, jestli podnik vykazuje stabilitu 

či má problémy. Pro zhodnocení situace je vhodné analyzovat několik období po sobě, 

aby byl zřejmý její vývoj (Růčková, 2015). 
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Do elementární metody finanční analýzy spadá několik poměrových ukazatelů, 

které vychází z údajů ze základních účetních výkazů. Poměrovým ukazatelem se zjistí 

poměr jedné účetní položky k jiné. Nejpoužívanější poměrové ukazatele jsou (Růčková, 

2015): 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli výnosnosti vloženého kapitálu poměřují zisk 

s vynaloženými zdroji. Rentabilita měří v podniku schopnost tvorby nových zdrojů       

a dosahování zisku pomocí investovaného kapitálu. Ukazatele rentability hodnotí 

celkovou efektivnost dané činnosti. Nejběžnější ukazatele rentability, jenž budou 

použité v analytické části, jsou (Růčková, 2015): 

 Rentabilita vlastního kapitálu (dále jen ROE) 

Tento ukazatel měří výnosnost, kterou dosahují vlastníci podniku z vloženého 

kapitálu. Vlastníci do podniku vložili část vlastního kapitálu jako základní 

kapitál. Vlastní kapitál tedy obsahuje základní kapitál, emisní ážio, zisk 

vytvořený v minulosti, který je ponechán k podnikání, dále fondy ze zisku, 

kapitálové fondy a dary, které podnik získal. Výpočet ukazatele je (Režňáková, 

2012): 

ROE = výsledek hospodaření za účetní období/ vlastní kapitál 

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (dále jen ROCE) 

Tento ukazatel označuje kapitál jako dlouhodobé zdroje financování. Podnik 

tyto zdroje využívá k financování svého majetku a také činnosti. Položky, které 

kapitál zahrnuje, zobrazuje následující vzorec (Růčková, 2015): 

ROCE = EBIT/ (vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + 

dlouhodobé bankovní úvěry) 

 Rentabilita aktiv (dále jen ROA) 

Rentabilita aktiv značí produkční sílu a poměřuje dosažený zisk s celkovými 

aktivy, které jsou v podniku použity k financování. V čitateli ukazatele jde         

o provozní výsledek hospodaření (EBIT) a ve jmenovateli je použita hodnota 

celkových aktiv (Režňáková, 2012): 

ROA = EBIT/ celková aktiva 
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 Rentabilita tržeb (dále jen ROS) 

Ukazatel rentability tržeb měří efektivnost využití disponibilních zdrojů 

podnikem. Položka tržby se skládá z tržeb z prodeje zboží a tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Výpočet ukazatele je následující (Režňáková, 2012): 

ROS = EBIT/ tržby 

 Rentabilita nákladů (dále jen ROC) 

Tento ukazatel udává, jaký zisk přinesou vynaložené náklady. Jeho výpočet je 

vyjádřen tímto způsobem (Růčková, 2015): 

ROC = výsledek hospodaření za účetní období/ celkové náklady 

 

Ukazatele likvidity 

 Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku včas uhradit své krátkodobé 

závazky. Tyto ukazatele se zabývají nejlikvidnější částí majetku podniku ve vztahu 

k závazkům podniku s nejkratší dobou splatnosti. Ukazatele likvidity se vyjadřují 

z položek rozvahy a určují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Likviditu podniku hodnotíme podle tří základních ukazatelů (Blaha, Jindřichovská, 

2006): 

 Běžná likvidita 

Běžná likvidita měří krátkodobou solventnost podniku a ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Jde tedy o to, kolikrát je 

podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku proměnil svá 

krátkodobá aktiva na hotovost. Platební schopnost podniku je pravděpodobněji 

zachována, čím vyšší má ukazatel hodnotu. Ukazatel se vypočte jako (Blaha, 

Jindřichovská, 2006): 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky 

 Pohotová likvidita 

Za nejméně likvidní položku oběžných aktiv jsou označovány zásoby. Při 

posuzování pohotové likvidity se z oběžných aktiv vylučují zásoby hotového 

zboží, polotovarů, surovina a materiálu. Hodnota likvidity se určuje z vyjádření 

(Blaha, Jindřichovská, 2006): 
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Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/ krátkodobé závazky 

 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita se také nazývá likvidita 1. stupně. Vstupují do ní nejvíce 

likvidní položky z rozvahy, jsou jimi pohotové platební prostředky. Tento pojem 

v rozvaze představuje krátkodobý finanční majetek, který zahrnuje pouze peníze 

v hotovosti a peníze na bankovních účtech. Ukazatel okamžité likvidity je 

vyjádřen (Růčková, 2015): 

 Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky/ krátkodobé závazky 

 

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza se řadí mezi nejčastěji využívané analytické metody strategické 

analýzy. Metodu vytvořil Albert Humphrey. Jde o strategickou analýzu výchozího stavu 

organizace nebo její části, kdy jsou na základě vnitřní analýzy (silné a slabé stránky)      

a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) generovány alternativy strategií s využitím 

SWOT matice. Silné a slabé stránky organizace či její části jsou stavěny proti 

identifikovaným příležitostem a hrozbám. Ty vyplývají z okolí a vymezují pozici 

organizace jako východisko pro formulování strategií dalšího rozvoje. Při realizaci 

analýzy si musíme stanovit účel využití. Mimo jiné slouží jako podklad pro definování 

vize, formulaci strategických cílů nebo identifikaci kritických oblastí (Grasseová, 

2012). 

SWOT je akronym z anglických slov: Strenghts – silné stránky, Weaknesses      

– slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. Silné a slabé stránky 

organizace jsou identifikovány ve vnitřním prostředí, jenž mají pozitivní nebo negativní 

vliv na efektivnost a výkonnost firmy. Faktory vnějšího prostředí jsou příležitosti          

a hrozby, jsou to oblasti, které organizace nemůže sama ovlivnit. Existují tedy nezávisle 

na organizaci a jejím výsledkem je příležitost, kterou organizace může využít ve svůj 

prospěch či naopak nějaká hrozba. Příležitosti jsou faktory organizace, které firmy 

mohou využít pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti a hrozby je mohou ohrozit 

(Grasseová, 2012). 

Cílem SWOT analýzy je idea hluboce strukturované analýzy tak, aby 

poskytovala užitečné poznatky. Aby SWOT analýza mohla v procesu tvorby strategie 
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plnit konkrétní roli, její aplikace by tak měla směřovat k identifikaci, objevení               

a posouzení vlivů, předpovědi vývojových hodnot faktorů vnitřní situace organizace      

a jejího vnějšího okolí. Pro uskutečnění SWOT analýzy je zpravidla uveden následující 

postup (Sedláčková, Buchta, 2006): 

1. V první řadě je důležité identifikovat a předpovědět důležité změny v okolí 

podniku, které nalezneme v závěrech již provedených analýz. Velký zájem 

klademe na klíčové faktory úspěchu a hybné změnotvorné síly. Přehled by měl 

obsahovat zhruba 7 až 8 bodů. 

2. Na základě využití výsledků jednotlivých částí analýzy vnitřních zdrojů              

a schopností podniku je důležité identifikovat silné a slabé stránky společnosti       

a jejich specifické priority. Souhrn taktéž bude obsahovat 7 až 8 bodů. 

3. Nakonec musíme na jedné straně posoudit vzájemnou spojitost mezi silnými      

a slabými stránkami a na druhé straně podstatné změny v okolí podniku, jimiž 

jsou právě příležitosti a hrozby podniku. 

 

Usnadnění porovnání vnějších rizik a příležitostí s vnitřními silnými a slabými 

stránkami podniku umožní zhotovení diagramu SWOT analýzy, který zároveň uchová 

systematičnost strategické volby. Spojování již zmíněných faktorů může ovlivnit vznik 

rozdílných variant možných budoucností, proto se domáhá různé strategické volby. 

Tudíž tento digram vzhledem ke své systematičnosti a přehlednosti vyvolá úvahu určité 

strategické volby. Kombinace hlavních eventuálních příležitostí a hrozeb společně s již 

stanovenými slabými a silnými stránkami zvažuje čtyři odlišné situace, podle které se 

podnik může rozhodnout pro určitou strategii (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Mezi čtyři alternativy strategií vytvářené ve SWOT matici patří (Grasseová, 

2012): 

 WO strategie - strategie hledání. WO strategie se orientuje na odstranění slabých 

stránek podniku využitím příležitostí z okolí podniku. Vyžadují dosáhnutí 

nových zdrojů pro využití příležitostí. 

 SO strategie – strategie využití. Tato strategie využívá silné stránky podniku ke 

zhodnocení příležitostí ve vnějším prostředí podniku. K tomuto kvadrantu 
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podnik směřuje jako k vyhledávanému stavu. Tato strategie tvoří základ pro 

vymezení vize a navazujících cílů.  

 WT strategie – strategie vyhýbání. Jde o obranné strategie zaměřené na 

překonání slabých stránek a vyvarování se vnějšímu ohrožení. Strategie je 

klíčová pro udržení základních funkcí podniku pro naplnění poslání, kdy se 

někdy jedná o tzn. boj o přežití.  

 ST strategie – strategie konfrontace. V této strategii se jedná o využití silných 

stránek podniku k předčení hrozeb. Strategie se využívá, když je podnik dost 

silný na přímou konfrontaci s ohrožením. Určitá skupina podniku vymáhá 

principy udržitelného rozvoje jiné skupiny. 

 

 

Obrázek 5: Matice SWOT podle Grasseové 

Zdroj: Grasseová, 2012, s. 299 

 

Při zpracování SWOT analýzy by měly být zpracovány tyto zásady (Keřkovský, 

Vykypěl, 2002): 

• Aby SWOT analýza splnila účel, pro který byla zpracována, musí mít zajištěné 

relevantní závěry analýzy. 

• SWOT analýza se zaměřuje na podstatná fakta. Prvně jsou tato fakta 

identifikována, poté vhodně redukována a následně se věnujeme už jen těm 

podstatným faktům. Velké množství fakt uvedených ve SWOT analýze a jejich 

další využití při návrhu strategie více komplikuje. 
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• Je-li SWOT analýza zařazena do strategické analýzy, měly by být identifikovány 

jen fakta strategická. Jsou to fakta týkající se delšího časového období. 

• SWOT analýza by měla objektivně odrážet vlastnosti objektu či prostředí 

analýzy, ve kterém se objekt nachází. Je důležité zajistit objektivitu před 

subjektivními názory tvůrce analýzy. 

• Nejvýznamnější faktory ve SWOT analýze by měly být zvýrazněny a poté 

ohodnoceny dle významu. 

• Je prospěšné, když jsou jednotlivá fakta ve SWOT analýze identifikovaná. 

 

Při analýze podniku řadíme SWOT analýzu na úplný závěr analýzy, protože v ní 

shrneme nejdůležitější závěry dílčích analýz, jakožto vnější i vnitřní analýzy. Silné        

a slabé stránky plynou ze závěrů interních analýz, naopak z externích analýz vyplývají 

příležitosti a hrozby. Pro formulaci strategie je SWOT analýza velice významný 

informační zdroj. Její podklady znamenají základnu strategického návrhu (Keřkovský, 

Vykypěl, 2002). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala podnikatelský subjekt PKS 

okna a.s., což je významný výrobce výplní stavebních otvorů. Podnik působí na českém 

trhu dvacet let, je hlavním výrobcem v kraji Vysočina a pátým největším na celém 

českém trhu. 

2.1 Charakteristika podniku 

2.1.1 Základní údaje 

Název firmy:  PKS okna a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo firmy:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČO:   65276507 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

Zápis do OR:  30. května 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1950 

 

 

Obrázek 6: Logo podnikatelského subjektu PKS okna a.s. 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 

 

Údaje o podnikatelském subjektu PKS okna a.s. jsou získány z portálu Justice.cz 

a z Výroční zprávy 2014. Pro účely této diplomové práce budu podnikatelský subjekt 

dále nazývat pouze podnikem. 

  

Sídlo a představení podniku 

 PKS okna a.s. sídlí v centru Českomoravské vysočiny ve Žďáře nad Sázavou. 

Město Žďár nad Sázavou má téměř 22 000 obyvatel. Výroba výplní stavebních otvorů 

probíhá v provozovnách, které se nachází na okraji města Žďáru nad Sázavou 

v průmyslové zóně. Na podzim roku 2009 otevřelo PKS okna a.s. novou výrobní halu 



 

 38 

 

plastových oken a tímto krokem se tak výrazně zvýšil její dosavadní objem výroby. 

Půdorysná plocha haly činí 5 000 m
2
 a při plném výkonu má hala výrobní kapacitu 

10 000 plastových oken za měsíc. Hala je vybavena nejmodernější evropskou 

technologií, jejíž využití pomáhá podniku PKS okna a.s. již šest let zvyšovat 

produktivitu a kvalitu práce. Svojí velikostí i produkcí oken je podnik největší v kraji 

Vysočina. Jedná se o ryze českou, výrobně montážní firmu, která má celorepublikovou 

působnost. Firma je schopna zajistit dodávku oken a jiných výplní do všech míst v celé 

České republice a převážně i na Slovensko. Podnik, z důvodu neustále většího přiblížení 

se k zákazníkovi, rozšiřuje na území celé ČR síť svých obchodních kanceláří. 

V současné době má firma 10 poboček (obchodních zastoupení), 75 autorizovaných, 

pravidelně proškolených prodejců po celé České republice a 3 na Slovensku. Dvě 

pobočky se nachází ještě na Vysočině (Jihlava a Havlíčkův Brod), další dvě 

v Pardubickém kraji (Chrudim a Litomyšl), dále v Hradci Králové, dvě ve Středních 

Čechách, poté v Praze, v Brně a v Olomouckém kraji v Přerově (PKS okna a.s., 2016). 

 

 

Obrázek 7: Mapa autorizovaných prodejců PKS okna a.s. 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 

 

Vize, poslání a cíle organizace 

Vize podniku je: „Výrobkem a službou vybudovat prestižní značku PKS okna     

a spojit ji s krajem Vysočina.“ (PKS okna a.s., 2016) 
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Základní poslání firmy je: „Podnikové vedení zaměřit na zvyšování majetku 

společnosti s cílem využít tohoto majetku ke zvyšování standardu vyráběných produktů  

a současně věnovat pozornost zaměstnancům, kteří splňují stoupající nároky trhu a kteří 

disciplinovaně plní pracovní úkony.“ (PKS okna a.s., 2016) 

Cíle podniku jsou: „Svým zákazníkům nabízet kvalitní produkt podpořený silnou 

a stabilní firmou s dokonalým servisem a současně neustále posilovat značku PKS okna 

na trhu výplní stavebních otvorů v rámci ČR, především pak v regionu Vysočiny.“ (PKS 

okna a.s., 2016) 

 

2.1.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání PKS okna a.s. je: 

• výroba plastových výrobků; 

• zámečnictví, nástrojařství; 

• truhlářství, podlahářství; 

• malířské a natěračské práce; 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

(Justice.cz, 2015) 

Hlavní činností podniku je výroba a montáž plastových, dřevěných a hliníkových oken  

a dveří. Výrobní program podniku je následující: 

• plastová okna, dveře, stěny, zimní zahrady; 

• dřevěná eurookna, dveře, stěny, zimní zahrady; 

• hliníková okna, dveře, stěny, zimní zahrady; 

• zateplení budov spojené s výměnou oken. 

Popis hlavní činnosti divizí 

Podnikatelský subjekt se dělí na čtyři divize. Jedná se o divizi Plastová okna 

(dále jen POK), Eurookna (EOK) neboli dřevěná okna, Hliníkové konstrukce (HK)        

a Realizace staveb (RS). Uvedené značky jsou často používány v podniku, proto je budu 

také používat. 
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Divize POK 

Hlavní výrobky této divize jsou plastová okna a dveře, které podnik vyrábí již od 

roku 1991. Součástí výroby jsou také plastové zimní zahrady. Celková výroba vychází 

z nejnovějších trendů a technologií. Veškeré výrobky poskytují vysokou kvalitu, mají 

dlouhou životnost a jsou vysoce odolné vůči vlivům prostředí. Plastová okna a dveře 

zvukově izolují a dokonale udržují teplo. Vyrábí se z pětikomorových                            

a šestikomorových profilů a samotný zákazník si zvolí barvu či dekor materiálu               

a zároveň si může vybrat ze dvou variant skel, a to z dvojskel nebo trojskel. Podnik 

nabízí výběr z vysoké palety dekorů skel. Povrch plastových výrobků je odolný vůči 

mechanickému poškození a tyto výrobky mají nízké nároky na údržbu. Plastová okna 

jsou veřejností nejvíce žádané, protože jsou moderní a zároveň cenově dostupné. Jejich 

využití je rozsáhlé, používají se v bytových jednotkách, ale i v nebytových prostorech 

jako jsou obchodní centra či provozní budovy. Konkurence v tomto odvětví je veliká, 

proto podnik staví na dobré reklamě a tradici. 

 

 

 

 

 

 

Divize EOK 

 Hlavními produkty jsou opět okna, dveře a zimní zahrady. Eurookna a dveře 

firma vyrábí od roku 1994. Dřevní materiály, které jsou určené na výrobu těchto 

produktů, jsou dub, smrk a meranti. Dřevěná okna působí autenticky a vizuálně ladí se 

stylem stavby. Tyto výrobky jsou chráněny ekologickými lazurovacími nátěry, které 

jsou zdraví nezávadné. Díky izolačním sklům vynikají výbornými zvukovými                   

a tepelněizolačními parametry. Z hlediska údržby jsou tyto výrobky náročnější na 

servis, co se týče povrchové úpravy. Jelikož se jedná o přírodní materiál, eurookna jsou 

dražší než plastová okna, tudíž plastovým výrobkům dává přednost více zákazníků. 

Obrázek 8: Plastová okna a dveře podniku PKS okna a.s. 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 
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Divize HK 

 Do divize hliníkových konstrukcí spadají také okna, dveře a zimní zahrady. 

Speciálním prvkem jsou tzn. fasádní systémy, do kterých se vkládají různé typy 

okenních a dveřních systémů. Hliníkové systémy jsou v dnešní době čím dál více 

populární a často korespondují s moderní architekturou. Hliníkový materiál se 

vyznačuje vysokou pevností, dlouhou životností a velkou odolností. Komorový 

profilový systém s přerušeným tepelným mostem totiž vyhovuje klasickým i pasivním  

a nízkoenergetickým stavbám. Největším odběratelem jsou stavební firmy. Nejčastější 

využití těchto výrobků jsou administrativní a průmyslové budovy, školská zařízení, 

sportovní haly, bazény aj. Pokud zákazník zvolí tento materiál, i zde má na výběr 

z nepřeberného množství dekorů. Tyto materiály nejsou však příliš časté pro využití 

v domácnosti. 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Dřevěná okna a dveře společnosti PKS okna a.s. 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 

Obrázek 10: Hliníková okna a dveře společnosti PKS okna a.s. 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 
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2.1.3 Historie podniku 

 Samotný podnikatelský subjekt PKS okna vznikl v roce 1996. Historicky ovšem 

navazuje na firmu s názvem Zemědělské stavební sdružení, která vznikla 1. 1. 1969. 

Hlavní činností tohoto podniku byla realizace stavebních zakázek. V roce 1985 došlo ke 

změně názvu na Agrostav a jednalo se o velkou stavební firmu. Od té doby docházelo 

ke snižování podílu kapacity pro zemědělství na 50 %, následně se kolem roku 1990 

těchto 50 % již nenaplňovalo a vedení podniku bylo nuceno vyvinout aktivitu na 

doplnění samotné kapacity. Jedna z nových činností podnikání tohoto podnikatelského 

subjektu byla výroba oken, která se tedy datuje na samý počátek 90. let. V roce 1996 

vzniklo nové holdingové uspořádání s názvem PKS HOLDING a.s., které se rozdělilo 

na PKS MONT a.s. (výroba oken a dveří) a PKS INPOS a.s. (realizace staveb). Zkratka 

PKS vyjadřuje počáteční jména tehdejších majitelů společnosti – Pejchal, Klimeš, 

Sedlák. V lednu roku 2013 dochází k poslední změně názvů jednotlivých společností. 

Společnosti se ve skupině firem PKS člení na mateřskou společnost přejmenovanou na 

PKS holding a.s., jenž má řídící činnost. Dceřinými společnostmi jsou PKS okna a.s., 

původně PKS MONT a PKS stavby a.s., původně PKS INPOS. PKS okna má 

v současné době ještě své tři dceřiné společnosti, jimiž jsou HALPER s.r.o., Q okna 

s.r.o. a W-PLAST.cz s.r.o. (PKS okna a.s., 2016). 

 

 

  

 

PKS holding a.s. 

PKS okna a.s. PKS stavby a.s. 

HALPER s.r.o. W-PLAST.cz s.r.o. Q okna s.r.o. 

Obrázek 11: Začlenění společnosti ve skupině firem PKS 

Zdroj: pksokna.cz, 2016, vlastní zpracování 
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Objem výroby oken a dveří se každým rokem zvyšoval, PKS okna se zařadila 

mezi významné výrobce oken a dveří v ČR a v roce 2007 zavedla třísměnný provoz. 

Roku 2008 začala s výstavbou nové haly plastových oken, tentýž rok zároveň firmu 

poznamenala krize ve stavebnictví. Moderní hala na výrobu plastových oken byla 

otevřena koncem roku 2009, je vybavena nejmodernější evropskou technologií               

a zajišťuje tak navýšení dosavadního objemu výroby. Společnost si udržela své 

postavení na trhu a v posledních šesti letech navyšuje produktivitu a kvalitu práce. Své 

pobočky a autorizované prodejce má PKS okna po celé ČR, v sídle firmy ve Žďáře nad 

Sázavou je otevřený nový a moderní showroom, kde si zákazníci mohou prohlédnout 

širokou nabídku plastových, dřevěných i hliníkových oken a dveří (Hrdina, 2016). 

 

Obrázek 12: Výrobní hala 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 

2.1.4 Lidské zdroje 

Stav zaměstnanců podniku k datu 31. 8. 2015 je 240 osob. Počet zaměstnanců 

převyšující číslo 200 se pohybuje již několik let. Vypovídají to i počty 

zaměstnaneckých osob za poslední 3 roky. V roce 2014 činil počet zaměstnanců také 

240 osob, v roce 2013 byl počet zaměstnanců 218 a v roce 2012 firma zaměstnávala 

210 lidí. Tabulka 2 představuje vývoj počtu zaměstnanců s jejím postupným nárůstem 

v předešlých třech letech. Z těchto údajů plyne, že PKS okna realizuje projekty formou 

inženýringu s využitím dělnických profesí. 



 

 44 

 

Tabulka 2: Počet zaměstnanců v letech 2012 - 2014 

Zaměstnanci 2014 2013 2012 

THP 111 100  97 

Dělníci 129 118 113 

Celkem 240 218 210 

Zdroj: PKS okna a.s. 2016, vlastní zpracování 

 

Podnik se každým rokem vyvíjí a z následujícího grafu je patrné, že od jeho 

samotného založení zaměstnává téměř jednou tolik zaměstnanců. 

 

Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 

  

Podíl zaměstnanců ke zmíněnému datu je následující. Nejvíce osob zaměstnává 

divize POK, celkový počet činí 115 zaměstnanců, z toho 70 dělníků. Divize EOK má 59 

zaměstnanců, z toho 48 dělníků. Na divizi HK pracuje 24 osob, z toho 11 dělníků.      
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Na divizi RS je 1 zaměstnanec. V oblasti obchodu je zaměstnáno 25 lidí a na 

ekonomickém úseku pracuje 16 zaměstnanců (Hrdina, 2016). 

Na následujícím grafickém vyjádření (graf 2) je toto rozdělení znázorněno dle 

divizí a oddělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgány podniku: 

Představenstvo: předseda představenstva: Ing. Petr Pejchal 

   členové představenstva: Ing. Edmund Neubauer 

       Ing. Petr Podaný 

Dozorčí rada:  předseda dozorčí rady: Mgr. Ivana Pohanková 

   členové dozorčí rady:  Věra Pejchalová 

       Pavel Dvořák 

(Justice.cz - Výroční zpráva PKS okna a.s., 2015) 

Nejvyšším orgánem podniku je valná hromada, která má tři členy, na které 

dohlíží rovněž tříčlenná dozorčí rada jako kontrolní orgán. Proti ní vystupuje 

představenstvo. Člen představenstva je zároveň ředitelem podniku. 

Graf 2: Struktura zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.1.5 Obrat podniku 

 Obrat podniku za rok 2014 činil celkem cca 620 mil. Kč. Tato částka potvrzuje 

postavení firmy na českém trhu a řadí ji jako pátého největšího dodavatele stavebních 

výplní. Každoročně však obrat firmy úspěšně stoupá. Největší podíl na tomto výsledku 

má divize POK, jejíž obrat činil cca 400 mil. Kč. Neméně důležité, ale menší podíly 

patří divizi EOK a to cca 125 mil. Kč a divizi HK, cca 80 mil. Kč. Zbylá část obratu, 

jedná se o cca 15 mil Kč, vytvořila divize RS. Následující graf 3 znázorňuje grafické 

vyjádření podílů obratu jednotlivých divizí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Začlenění podniku dle EU 

 Velikost podniku PKS okna a.s. spadá ve členění podniků podle pravidel 

Evropské unie do kategorie středních podniků. Členění se určuje na základě kombinace 

počtu zaměstnanců a obratu. PKS okna a.s. jak již bylo výše zmíněno má 240 

zaměstnanců a jeho obrat činí 620 mil. Kč. Obě tato kritéria plní požadavky členění dle 

Evropské unie. 

 

 

 

Graf 3: Podíl divizí na obratu 

Zdroj: Interní dokumentace podniku, vlastní zpracování 
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2.2 PESTLE analýza 

 Analýza vnějšího prostředí podniku bude provedena na základě metody 

PESTLE. Tato analýza má za úkol identifikovat důležité politické, ekonomické, 

sociální, technologické, legislativní a ekologické faktory. 

2.2.1  Politické faktory 

 Politické faktory mají na fungování analyzovaného podniku významný vliv. 

Každý podnik je mezinárodní politickou situací ovlivňován. Představitelé vlády 

upravují zákony také z hlediska podnikání a novými vyhláškami mohou výrazně 

zasáhnout do působení a činnosti podniku. 

 Politická situace v ČR 

Je poměrně stabilní, ovšem je důležité zmínit, že v České republice je od jejího 

založení již třináctá vláda. Současná vláda Bohuslava Sobotky, která zvítězila po 

předčasných volbách do Poslanecké sněmovny za sociální demokracii, byla 

jmenována prezidentem republiky na začátku roku 2014. Tato vláda nahradila 

úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, který setrval ve funkci pouze půl roku. 

Současná vláda je tvořena koalicí stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL 

(NašiPolitici.cz, 2016). 

Vláda si dala za cíl změnit hospodářskou politiku státu, a to zaměstnanost, 

hospodářský růst a snížení schodku státního rozpočtu. Předseda vlády se snaží 

realizovat novou politiku a zaměřit se na zmíněné hlavní cíle. Vládní opatření 

jsou zaměřena na dosažení makroekonomické stability, sociálního smíru            

a aktivní proexportní politiky. Podporuje možnost efektivně využívat 

evropských fondů, zejména pak v oboru stavebnictví. Dále je připraven operační 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (VládaČR.cz, 2016). 

 Zahraniční politika ČR 

Zahraniční politika je směřovaná v dosahování základních politických cílů státu 

a jejím cílem je podpoření těchto cílů. Zahraniční politika ČR je v souladu 

s politikou Evropské unie (dále jen EU) a s politikou NATO, což má značný vliv 

na obchodování se zahraničím a vztah k zahraničním investicím. Česká 

republika je dlouhodobě vývozní země. Vláda podporuje proexportní politiku 
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různými způsoby, například tím, že její představitelé uskutečňují zahraniční 

cesty, jejichž výstupem je uzavírání bilaterárních smluv o ekonomické 

spolupráci. Primárně se podporují státy Asie. 

 Státní programy podpory 

Tvorbu podpůrných programů zaměřených na rozvoj a podporu bydlení                  

a zlepšení stavu životního prostředí nabízí například programy: 

Zelená úsporám 

Program Zelená úsporám se zaměřoval na podporu investic do energetických 

úspor při rekonstrukcích a novostavbách kvalitním zateplováním domů a bytů, 

dále program zahrnoval instalaci zdrojů na vytápění, čímž se využilo 

obnovitelných zdrojů energie. Program byl spuštěn od roku 2009 do 2012, 

jejímž cílem bylo redukovat emise CO2 a zlepšení podmínek zájemců programu 

(ZelenáÚsporám.cz, 2009). 

Nová zelená úsporám 

Program Nová zelená úsporám (dále jen NZÚ) volně navazuje na program 

Zelená úsporám. Předpokládaná doba programu poběží v letech 2013 – 2020     

a tato nabídka je zaměřena pro vlastníky soukromých a veřejných budov. 

Program zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí a je administrován Státním 

fondem životního prostředí České republiky. Tento program podporuje 

energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů, dále výměnu 

nevhodných zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Pro 

českou ekonomiku a rozvoj podnikání ve stavebnictví tak program prezentuje 

ekonomicky nejlépe prorůstové opatření. Klíčovým cílem programu je zlepšení 

stavu životního prostředí. Program dbá o pokles výroby emisí znečišťujících 

látek, jedná se v první řadě o emise CO2. Spotřebitel by měl v konečné spotřebě 

ušetřit energie. Program řeší také zlepšení kvality bydlení lidí a zdokonalení 

vzhledu obcí a měst. Financování programu prochází přes státní rozpočet České 

republiky, která na program získala finanční prostředky prodejem emisních 

povolenek podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. V rámci programu žadatelé využívají zateplení obvodových 
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zdí a výměny stavebních otvorů, čímž jsou míněny okna a dveře, tato opatření 

tak vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Je možné zažádat o podporu 

výstavby zcela nové budovy, která bude energeticky méně náročná. 

Podporována je i záměna neekologických zdrojů tepla za ekologicky šetrné 

zdroje a dále ještě instalace technologií, které využívají obnovitelné zdroje 

energie, například fototermické solární systémy (NováZelenáÚsporám.cz, 

2016b). 

PKS okna a.s. se zvlášť zaměřuje na oblast podpory A v programu Nová zelená 

úsporám (2013 – 2020), což je snížení energetické náročnosti stávajících budov 

jako například i výměna oken. Podnik PKS okna a.s. se zapsal na Seznam 

odborných dodavatelů financovaných tímto programem proto, aby mohlo dojít 

k realizaci zakázek podnikem. Jedná se o seznam, který obsahuje dodavatelské, 

montážní a realizační společnosti, které prokázaly svoji odbornou způsobilost 

pro vykonání prací při realizaci opatření, které je podpořeno programem Nová 

zelená úsporám. Dalším krokem byla registrace na Seznam výrobků                   

a technologií. Tento seznam obsahuje výrobky a technologie, které splňují 

legislativní požadavky proto, aby byly uvedeny výrobky na trh České republiky. 

Záměrem programu je zajištění minimálního standardu kvality produktů, které 

jsou do programu zapojeny, má také poskytnout uchazeči efektivní nástroj pro 

srovnání parametrů dílčích výrobků (NováZelenáÚsporám.cz, 2016a). 

PKS okna má nyní v seznamu 20 registrovaných výrobků. Nabídka dotací 

oslovila velkou část populace, která koupi či výměnu oken zamýšlela. Díky 

možnosti dotací má tak PKS okna více zakázek, ale vzhledem k objemu zakázek 

celé firmy to dělá pouze zhruba 3 %, jedná se o odhad společnosti. PKS okna 

nemá konkrétní údaje ani čísla tržeb o tom, jak se na ni ekonomicky projevil 

dotační Program, ale je jasným signálem ke zvýšení konkurenceschopnosti. 

Zákazníci rodinného sektoru vnímají tuto možnost podpory kladně, snaží se jí 

využít i přes to, že tento typ zakázek je pro firmu příležitostný. Program Nová 

zelená úsporám má na PKS okna vliv. 
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 Vývoj ve stavebnictví 

Nová vláda v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou podpořila růst ve 

stavebnictví.  Podařilo se jí to díky aktivním stimulům a plněním programových 

závazků, dále díky rychlejšímu čerpání peněz z fondů Evropské unie, 

vzrůstajícím objemem veřejných zakázek i nabýváním nových investic. Ve 

srovnání s rokem 2014, kdy odvětví stavebnictví posílilo o 2,3 %, v prvním 

kvartále v roce 2015 už vyrostla produkce o 6,9 %. Vláda chce stále více 

podporovat naše nejvýznamnější průmyslové odvětví. Pro nové období 2014 – 

2020 jsou schvalovány operační programy pro čerpání peněz z fondů Evropské 

unie. Novela stavebního zákona by měla jasně zjednodušit a urychlit povolovací 

stavební řízení a další novelou je zákon o veřejných zakázkách (VládaČR.cz, 

2016). 

Odvětví stavebnictví překonalo v roce 2014 pětileté období krize. V roce 2016   

a 2017 objem stavební produkce poroste. V roce 2016 poroste české stavebnictví 

v průměru o 4,5 % a v roce 2017 o 3,0 %. Dokládají to i výroky výrobců 

stavebních materiálů, že sami vnímají oživení stavebního trhu. Jedná se o růst 

výkonu sektoru, tak i o růst tržeb stavebních společností. Dokládá to fakt, že už 

rok 2015 se pro české stavební firmy vyvíjel příznivě, konkrétně kapacity 

podniků byly vytížené na 95 %. Skoro polovina podniků připravuje v roce 2016 

nábor nových zaměstnanců (Czechstav.cz, 2015). 

Období krize ve stavebnictví, které začalo v roce 2008, firmu PKS okna výrazně 

zasáhlo. Ve velkém množství jí ubyly zakázky, klesla cena výrobků, s tím 

spojený i pokles marže. Toto nepříznivé období se projevilo v okamžiku, kdy 

PKS okna začalo s výstavbou velké moderní haly. Stavění haly se potkalo 

s touto krizí a závazky spojené s halou se nevyvíjely dobře. V listopadu 2009 

nakonec proběhlo slavnostní otevření haly na výrobu plastových a hliníkových 

oken a dveří. Do roku 2012 firma prožívala špatné období, tento rok byl však 

průlomový a vedl ke zlepšení. Roky 2014 a 2015 přinesly firmě již dobré časy 

(Hrdina, 2016). Vývoj v oboru stavebnictví má značný vliv na podnik, zatím se 

z hlediska firmy projevuje jako pozitivní. 
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2.2.2 Ekonomické faktory 

Významné ekonomické faktory, které ovlivňují vývoj podniku a fungování 

ekonomiky jsou míra inflace, hospodářský růst i měnová stabilita. Vývoj podniku je 

ovlivňován fází hospodářského cyklu. Ekonomika České republiky prošla výrazným 

zlomem a v současné době se nachází v nové etapě svého vývoje, a to s růstovým 

potenciálem. Česká republika se definitivně dostala z dozvuků hospodářské krize, která 

vypukla v roce 2008. První rok, kdy hospodářství začalo z nových základů očištěných 

od krizového období, byl 2014. 

 Ekonomický růst 

Výkonnost celé ekonomiky je měřena základním makroekonomickým 

ukazatelem HDP (hrubý domácí produkt). Jedná se o peněžní sumu celkové 

hodnoty statků a služeb, které jsou v daném období a na určitém území nově 

vytvořeny. Vývoj HDP je za posledních deset let znázorněn v grafu 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Vývoj HDP v ČR 

Zdroj: Kurzy.cz – Vývoj HDP v ČR, 2016, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že po vypuknutí ekonomické krize dosahovala Česká republika 

nejnižší hodnoty v roce 2009. Poté jsme zaznamenali růst výkonnosti ekonomiky 

až do roku 2011, kdy opět nastal útlum. V současné době má vývoj ekonomiky 

rostoucí trend, přičemž tuzemská ekonomika vzrostla nejvíc od roku 2007, což 
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můžeme hodnotit jako pozitivní. V roce 2015 činí odhad ČSÚ vzrůstu HDP       

o 4,3 % a v posledním čtvrtletí tohoto roku se HDP zvýšilo o 3,9 % ve srovnání 

se stejným obdobím předchozího roku. 

Na růstu HDP se podílejí prakticky všechny složky ekonomiky. Dobře se daří 

stavebnictví, dále českým exportérům a velký podíl na růstu HDP mají 

investiční aktiva, protože vládní politika je zaměřena právě na investice jak 

z národních zdrojů, tak i z čerpání prostředků EU (Vláda ČR, 2015). 

 Míra inflace 

Inflace vyjadřuje růst cenové hladiny v ekonomice. Vyjadřuje tedy procentní 

změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměrné 

cenové hladině předchozích 12 měsíců. Míra inflace se měří indexem 

spotřebitelských cen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Vývoj míry inflace v ČR 

Zdroj: ČSÚ – Míra inflace, 2016, vlastní zpracování 

 

Průměrná roční míra inflace v roce 2015 byla 0,3 %, tj. nejnižší za posledních 10 

let. Nízká inflace působí pozitivně pro ekonomický vývoj. V této době, kdy 

mzdy nerostou nějak velkým tempem, vylepšuje nízká inflace reálnou finanční 

situaci českých domácností. Podniky výrazně ušetří za pohonné hmoty, jejichž 

ceny klesly meziročně o 15 % díky levné ropě na světovém trhu, dále na 
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zlevnění elektrické energie. Kombinace hospodářského růstu, velmi nízké 

inflace a úrokových sazeb s nízkou cenou ropy směřuje k udržení dobré kondice 

hospodářství i do dalších let a poskytne tak nové příležitosti pro firmy i pro 

zaměstnance. 

 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) uplatňuje každá právnická osoba. Existují 

dvě sazby daně a to daň základní a daň snížená. Od 1. 1. 2015 uplatňují všichni 

plátci DPH základní sazbu daně, která činí 21 %. Zákon vymezuje ještě 

sníženou daň, jenž se od začátku roku 2015 dělí na první sníženou sazbu daně, 

jejíž hodnota je 15 % a na druhou sníženou sazbu daně, která činí 10 %. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v §48 říká, že při poskytování 

stavebních a montážních prací na dokončené stavbě určené pro bydlení uplatní 

první snížená sazba daně. Plyne tedy skutečnost, že podnik PKS okna kupuje 

materiál pro výrobu oken a dveří se základní sazbou daně, ale prodej již 

hotových výrobků podléhá dani snížené. Velká část zakázek je určená pro byty  

a rodinné domy, u kterých podnik PKS okna uplatňuje právě sníženou sazbu 

daně. Vývoj sazeb daně se od roku 1993 postupně měnil, což dokládá 

následující tabulka. 

 

   Tabulka 3: Vývoj sazby DPH v ČR 

 Základní sazba daně Snížená sazba daně 

1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 5 % 

1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 % 5 % 

1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 % 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 % 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 % 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 % 

1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 21 % 15 % 

1. 1. 2015 - dodnes 21 % 1. – 15 % 

2. – 10 % 

  Zdroj: daňaři online – Vývoj HDP od roku 1993 – 2013, 2016, vlastní zpracování 
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Z hlediska porovnání s ostatními státy EU se ČR nachází ve středním pásmu. 

Častá změna přináší podniku administrativní komplikace. Nepřijetí plánovaného 

zavedení jednotné daně v hodnotě 17,5 %, je pro podnik pozitivní, z důvodu 

daňové výhody, kterou má tento obor podnikání. 

 Směnný kurz 

PKS okna obchoduje kromě tuzemského trhu také na Slovensku, proto je nutné 

brát v potaz vývoj směnného kurzu CZK/EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Vývoj směnného kurzu CZK/EUR 

Zdroj: ČSÚ – Makroekonomické údaje, 2016, vlastní zpracování 

 

Pohyb kurzu by se mohl výrazně projevit na výnosnosti firmy, rostoucí trend 

eura oproti koruně má pro firmu jako vývozce pozitivní vliv. Jelikož má 

společnost na Slovensku pouze 3 prodejce, nejsou kurzová rizika pro firmu 

nějak zásadní. Ovšem na druhou stranu, pokud firma dováží materiál od 

dodavatelů ze zahraničí, právě rostoucí trend ceny materiálu ovlivní. 

Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala k přijetí jednotné měny. 

Zavedení eura v ČR je časté téma v politice, ale i ve společnosti. Cílové datum 

vstupu ČR do eurozóny prozatím nebylo stanoveno. Podnikový sektor by tak byl 
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považován za největšího příjemce trvalých výhod ze zavedení eurové měny. Na 

podnik by to mělo velký vliv z několika důvodů. Došlo by k odstranění 

kurzového rizika, které je zapříčiněno nepředvídatelnými kurzovými pohyby. 

Další výhody pro firmy by znamenaly snížení transakčních nákladů, protože by 

si už firma nemusela vést devizový účet zahraniční měny. Užívání tohoto účtu 

pro zahraniční platby bývá ve srovnání s poplatky za transakce v domácí měně 

dražší. Dále by tato změna mohla přispět k poklesu úrokových sazeb, což by 

mohlo přispět ke zlevnění podnikových úvěrů. Vzhledem k tomu, že si česká 

koruna dlouhodobě držela pověst důvěryhodné a stabilní měny, nebude však 

tento efekt v české ekonomice tak významný. Častými dodávkami oken a dveří 

na Slovensko, jehož měnou je euro, by bylo zavedení této měny výhodné z již 

zmíněných důvodů. Pravděpodobně by však muselo dojít ke zvýšení cen 

výrobků společnosti (ZavedeniEura.cz, 2013). 

 

2.2.3 Sociální faktory 

 Činnost firmy velice úzce souvisí se sociálními faktory. Neustále se staví nové 

rodinné domy a byty nebo dochází k rekonstrukcím staveb, proto je výroba oken a dveří 

jejich nezbytnou součástí. Faktory ovlivňující firmu jsou mimo jiné velikost a věková 

struktura populace v České republice, míra nezaměstnanosti konkrétně i v kraji 

Vysočina, kde firma působí, životní úroveň a styl života. 

Dopad ekonomické krize je minimální, pokud je na mysli stav ekonomiky, a za 

posledních osm let se Čechům daří nejlépe. Tento fakt potvrzuje i index prosperity, 

který koncem roku 2015 dosáhl největší hodnoty od podzimu roku 2007. Index 

porovnává vývoj reálných mezd a míru nezaměstnanosti. V Česku rostou mzdy             

a nezaměstnanost klesá (Hospodářské noviny, 2016). 

 Velikost populace a věková struktura 

Česká republika má k 31. 12. 2015 10 553 843 obyvatel. Od roku 2010 se počet 

obyvatel pohybuje kolem hranice 10, 5 miliónu. 
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Tabulka 4: Demografický vývoj v České republice v letech 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Počet obyvatel k 31. 12. 

(v tis.) 

10 533 10 505 10 516 10 512 10 538 

muži 5 169 5 158 5 164 5 162 5 177 

ženy 5 364 5 347 5 352 5 350 5 361 

Ve věku (v tis.; v %): 

0 - 14 

 1 518; 

(14,4)  

1 541; 

(14,7) 

1 560; 

(14,8) 

1 577; 

(15,0) 

1 601; 

(15,2) 

15 - 64 7 379; 

(70,1) 

7 263; 

(69,1) 

7 188; 

(68,4) 

7 109; 

(67,6) 

7 057; 

(67,0) 

65 a více 1 636; 

(15,5) 

1 701;  

(16,2) 

1 768, 

(16,8) 

1 826; 

(17,4) 

1 880; 

(17,8) 

Průměrný věk 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 

Index stáří (65+ / 0 - 14;  

v %) 

107,8 110,4 113,3 115,7 117,4 

Zdroj: ČSÚ – ČR od roku 1989 v číslech, 2016 

Z tabulky je patrné, že demografický vývoj obyvatelstva ČR má střídavý trend, 

ale v roce 2014 a 2015 se již výrazně zvyšuje. Podíl produktivního obyvatelstva 

ale stále klesá, znamená to, že v České republice dochází ke stárnutí 

obyvatelstva. Dokazuje to i index stáří, který určuje poměr počtu osob starších 

65 let a počtu dětí mladších 15 let, kdy dochází k jejímu každoročnímu růstu. 

Velkým ukazatelem stárnutí je také rostoucí průměrný věk obyvatel České 

republiky, nyní se pohybuje okolo hranice 42 let. Z této statistiky vyplývá, že 

klesá počet pracujících osob. Pro analyzovanou firmu to má také negativní 

dopad, protože jejich potenciální zákazníci jsou převážně v tomto věkovém 

rozpětí. Ti jsou schopni si obstarat finance pro pořízení oken či dveří do svého 

obydlí. Ovšem neproduktivní obyvatelstvo ve věku 0 – 14 let má rostoucí 

charakter, což by firmě mohlo přispět jak z pohledu potenciálních zaměstnanců, 

tak i zákazníků (ČSÚ – ČR od roku 1989 v číslech, 2016). 

Tento faktor podnik ovlivňuje. Populace stárne, pro důchodce nejsou místa         

a dochází k výstavbám domovů důchodců a tím se objevují i příležitosti pro 

podnik. Stárnutí populace se projevuje ze dvou hledisek: prodlužuje se odchod 

do důchodu a přibývá důchodců, jenž mají nízké starobní důchody. Proto 

potencionální důchodci budou chtít investovat do všech úsporných opatření, 
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které jim poté sníží provozní náklady na bydlení. Investice do bydlení, jako je 

rekonstrukce bytů či výměna oken zajišťují v předdůchodovém věku. Je tomu 

tak i u vícegeneračního bydlení, kdy pomýšlí na rekonstrukci, která umožní 

snížení všech provozních nákladů. 

Žďár nad Sázavou, ve kterém firma působí, je menší město, kde žije 21 468 

obyvatel k datu 1. 1. 2016. Počet obyvatel v prosinci roku 2015 byl v kraji 

Vysočina 509 394. Počtem obyvatel se kraj Vysočina řadí k průměrně 

zalidněným krajům v ČR. Platí zásada, že pokud lidé žijí ve větších městech, trh 

jim nabídne větší počet pracovních příležitostí, může tam však dojít 

k přesycenosti trhu. Pokud jde o malé obce, které jsou vzdálené od měst                  

i několik kilometrů, nasycenost trhu je malá, s tím souvisí i malá poptávka jako 

taková. Kvůli špatné dostupnosti k lepším pracovním nabídkám tomu nahrává    

i nižší příjem obyvatel. Podnik je ve Žďáře nad Sázavou ze strany obyvatel 

větším zaměstnavatelem a za prací do něho dojíždí lidé z blízkých vesnic              

a okolí. 

 Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je v Česku nejnižší za sedm let, tedy od roku 2008. Ze statistik 

vychází, že Česko společně s Německem má nejnižší nezaměstnanost 

v Evropské unii a trh práce v ČR patří k těm nejlépe fungujícím v EU. 

Dlouhodobě již Česká republika patří k členským státům, které mají nízkou míru 

nezaměstnanosti (Novinky.cz, 2016). 

Míra nezaměstnanosti je z pohledu podniku důležitým faktorem. Obecně platí, 

že s růstem míry nezaměstnanosti je poptávka po pracovních pozicích vyšší         

a firma má tak na výběr ze širšího počtu uchazečů. V následující tabulce je 

srovnání míry nezaměstnanosti v ČR a kraji Vysočina, kde tento vývoj bude pro 

společnost PKS okna zásadnější. V kraji Vysočina, kde má firma PKS okna 

sídlo se také projevil pokles míry nezaměstnanosti. 
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 Tabulka 5: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR a v kraji Vysočina 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Míra nezaměstnanosti v ČR (v %) 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0 

Míra nezaměstnanosti v kr. Vys. (v %) 8,1 7,2 7,6 8,1 7,4 6,2 

 Zdroj: ČSÚ – Podíl nezaměstnaných osob v ČR a v krajích, 2016 

Obecná míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina dosahuje vyšších hodnot než 

v ČR. Ke konci roku 2015 byl podíl nezaměstnaných v kraji Vysočina 6,2 %, 

v České republice ke stejnému datu byla hodnota 5 %. Snižující vývoj míry 

nezaměstnanosti je pro zaměstnavatele podniku negativní. 

Cílovou skupinou podniku jsou zaměstnanci s vyučením v dělnických profesích 

nebo se středoškolským vzděláním technického směru. V případě managementu 

se jedná o profese techniků, ekonomů a obchodníků. Zveřejnění volných 

pracovních míst nalezneme na veřejných zdrojích a výběrová řízení na volná 

pracovní místa probíhají neustále. 

 Průměrná mzda 

Vysočina se řadí mezi kraje s průměrně placenými pracovníky. Průměrná mzda 

hraje důležitou roli při koupi finančně náročných věcí, jako např. okna a dveře   

u firmy PKS okna. Proto jsou zákazníci svojí ekonomickou situací značně 

ovlivňováni. Průměrná hrubá mzda v jednotlivých rocích pomalu roste. 

           Tabulka 6: Průměrná mzda v ČR a v kraji Vysočina 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná mzda v ČR (v Kč) 23 864 24 319 25 109 25 128 25 686 25 903 

Průměrná mzda v kr. Vys. (v Kč) 21 291 21 712 22 254 22 493 23 236 23 433 

            Zdroj: ČSÚ – Průměrné mzdy, 2015 

 

 Životní úroveň obyvatelstva 

Podle Českého statistického úřadu se životní podmínky sociální a ekonomické 

situace obyvatel České republiky zlepšují. Čisté příjmy na osobu se v roce 2015 

v průměru zvýšily o 4 900 Kč. Reálné zvýšení příjmů vzrostlo meziročně           

o 2,8 %. Míra ohrožení příjmovou chudobou se v roce 2015 meziročně zvýšila 
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na 9,8 %. Nárůst vznikl díky posunutí hranice ohrožení příjmovou chudobou. 

Kvůli poklesu počtu domácností s nízkou pracovní sílou došlo ke zlepšení 

životních podmínek českých domácností. Společnost lpí na pohodlí, má větší 

zájem o materiální hodnoty a pořízení bytu pouze jedincem není výjimkou. 

Rekonstrukce spojené s pořízením bytu mají vliv na poptávku oken a dveří 

(ČSÚ – Životní podmínky českých domácností, 2015). 

 

2.2.4 Technologické faktory 

 Aby byl podnik konkurenceschopný, musí umět reagovat na změny a inovace, 

ke kterým ve stavebnictví dochází. Proto technologické faktory výrazně ovlivňují 

podnik. K vývoji podniku a k jeho konkurenční výhodě patří schopnost zavádět do 

podniku nové výrobky nebo nový způsob jeho prodeje a poskytování služeb. Podnik 

usiluje o uspokojení požadavku zákazníků, snaží se jim nabídnout něco nového             

a vyrábět tak produkty za pomoci nejnovějších technologií a moderních materiálů. 

Podnik PKS okna cílevědomě rozvíjí materiálové a technické zajištění výroby i jejího 

řízení. Velmi důležitý je stav technologií a strojů. I přes velice nákladné změny zařízení, 

společnosti investují do moderních technologií, což se následně projeví v nárůstu zisku. 

Vlastnosti produktů musí být na špičkové úrovni. Kvalitní plastový rám, pevná ocelová 

výztuha a rozdělení meziskelního prostoru zaručuje výbornou akustickou a tepelnou 

izolaci. Absolutní špičkou v nabídce podniku je plastové okno 84 se třemi těsněními, 

šestikomorovým systémem a za přítomnosti trojskla. Důkaz kvality výrobku je zisk 

stříbrné medaile v prestižní soutěži stavební výrobek – technologie roku 2010. 

Podnik PKS okna neustále investuje do zkvalitňování výrobního                              

a technologického zázemí. V roce 2009 podnik postavil moderní halu na výrobu 

plastových oken a dveří. Celková výše investice činila 120 mil. Kč, tato částka zahrnula 

náklady na výstavbu haly a výrobní linky. Výrazně se tak zvedl objem výroby (PKS 

okna a.s., 2016). 

 Podnik neinvestuje prostředky do oblasti vědy a výzkumu, ale naopak sleduje 

nové inovační změny v oblasti výroby oken. Na všech provozech probíhá obměna 

strojů. Divize plastových oken byla vybavena a zařízena zcela novými, moderními        

a úspornými technologiemi a stroji společně s výstavbou nové haly. Další dvě divize 
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mají zastaralejší, mnohdy i původní stroje, ale podnik již některé postupně nahrazuje. 

Divize dřevěných oken byla roku 2013 doplněna o nové obráběcí centrum a divize 

hliníkových konstrukcí doplnila výrobu o CNC stroj, který byl zaveden do provozu 

v předchozím roce. Když se jedná o zavedení nové technologie či systému, podnik je 

přebere od dodavatele a zavede do výroby. Pokud se však jedná o vyložené novinky na 

trhu např. pracovních postupů či metod, přijede do firmy externí školící technik, 

mnohdy i z Německa a zaškolí zaměstnance ve výrobě (Hrdina, 2016). Technologické 

faktory podnik ovlivňují velmi. 

 

2.2.5 Legislativní faktory 

 Každý podnik se musí řídit celou řadou zákonů, vyhlášek, právních norem          

a nařízeních vztahujících se k jeho činnosti podnikání, které jsou vydány ať už na území 

České republiky nebo v Evropské unii. Vstupem České republiky do Evropské unie se 

téměř většina předpisů musí sjednotit právě podle evropských zákonitostí. Zákony           

a vyhlášky se často upravují a mění, což má negativní vliv na podnik. Legislativní 

faktory ovlivňují chod podniku a musí jím být přísně dodržovány. Mezi nejdůležitější 

zákony patří: zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákoník, občanský 

zákoník, zákoník práce, zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty          

a zákon o účetnictví, dále se podniky řídí dle norem ČSN, ISO a ekologické legislativy.  

 Zákon o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. 

Tento zákon vešel v platnost k 1. 1. 2014, zčásti nahradil dosavadní obchodní 

zákoník a definuje práva a povinnosti obchodních společností a družstev. Zákon 

se podrobně věnuje výkonu funkce, odpovědnosti za škodu, kontrole procesu 

rozhodování manažerů a odměňování zaměstnanců. Akciová společnost má 

nově možnost zvolit si mezi dualistickým a monistickým systémem vnitřní 

struktury. PKS okna a.s. má právě dualistický systém v čele s představenstvem  

a dozorčí radou. 

 Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. 

Výše hrubé minimální mzdy se od 1. 1. 2016 zvýšila z 9 200 Kč na 9 900 Kč za 

měsíc nebo na 58,70 Kč za hodinu (Mpsv.cz, 2016). Minimální mzda se na 
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zaměstnancích podniku PKS okna neprojeví, protože všichni zaměstnanci mají 

vyšší cenu mzdy než je minimální mzda. Změna může mít zásadní dopad na 

konkurenční podniky.  

Aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise Evropské unie je od 1. 1. 

2015 platná novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které určuje nařízení vlády č. 170/2014 Sb. 

Povinností zaměstnavatele je vedení záznamu o úrazu a novinkou je popsat 

úrazový děj. Téměř všichni zaměstnanci PKS okna na dělnických pozicích 

pracují ve výrobních halách, denně přicházejí do kontaktu s těžkými předměty, 

jako jsou například skla o hmotnosti do 100 kg a nebezpečnými zařízeními         

a stroji. Pracovníci každoročně procházejí povinným školením BOZP, jedná se  

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na pracovišti se hmotnost výrobků 

pohybuje do 250 kg, každý výrobek se přepravuje pomocí techniky. Riziko 

úrazu zaměstnanců firmy je však možné, přesto se novela pro podnik nejeví jako 

zásadní, ale musí ji při úrazu či zranění zaměstnance vzít na vědomí. 

 České technické normy ČSN 

Technická norma je podrobný předpis, který určuje základní parametry               

a vlastnosti materiálu, výrobku nebo pracovního postupu. Tyto normy jsou 

odborně kvalifikované předpisy a smluvní strany se na ně můžou odkázat 

v případě specifikace předmětu smlouvy. Normy umožňují vyměnit výrobek či 

konkrétní součástku. Na základě stanovených parametrů se zlepšuje 

hospodárnost výroby, bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele (Technické 

normy, 2008). 

Technické normy nejsou obecně závazné, ale pokud je podnik zavede do své 

činnosti, zajistí si tak správnost požadavků technické úrovně, jejich funkčnost    

a bezpečnost. PKS okna klade především velký důraz na kvalitu výrobků            

a služeb. Podnik rozvíjí materiálové a technické zajištění výroby i jejího řízení, 

což prohlašují certifikáty systému řízení podle požadavků normy ČSN EN ISO 

9001. Specifické požadavky této normy jsou na systém managementu kvality, 

podnik ji využívá na certifikaci, interní aplikaci, ale i pro smluvní účely se 

zákazníky a dodavateli. Využití je z pohledu plnění požadavků ČSN EN ISO 
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9001 nezávislým posouzením požadavků schopností podniku. Jde o neustálé 

zlepšování systému managementu kvality. Podnik dále plní požadavky předpisů 

a vlastní předpisy tak, aby efektivně fungovaly veškeré procesy ve firmě. 

Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 přinesla 

firmě PKS okna několik výhod: 

• Mít příležitost na účasti výběrových řízení velkých zakázek. 

• Má možnost získat náročné zákazníky, poskytovat jim své služby i přes 

vysoké a náročné požadavky. 

• Navýšení tržeb, zisku a tržního podílu efektivně seřízenými procesy        

a zároveň tak roste spokojenost vlastníků podniku. 

• Firma může garantovat stálost výrobního procesu, ale i vysoké kvality 

nabízených výrobku a služeb zákazníkovi. 

• Růst efektivnosti a zlepšení pořádku v celém podniku (CQS.cz, 2010). 

PKS okna se řídí prováděcí normou ČSN 74 6077, která je platná od 1. 5. 2014. 

Norma definuje požadavky na navrhování, provádění a následnou kontrolu 

zabudování oken a vnějších dveří do objektu. Norma se týká jak nových staveb, 

tak rekonstrukcí či stavebních úprav. PKS okna dodržuje veškeré normy, aby 

zabudování oken bylo provedeno kvalitně a aby funkce oken byly zachovány. 

Jde především o energetické úspory a délku životnosti oken (Technické normy, 

2014) 

Firma PKS okna si je vědoma nutností ochrany a zlepšování životního prostředí, 

jehož důkazem je environmentální systém řízení podle normy ČSN EN ISO 

14001. Tato certifikace s sebou nese několik přínosů pro firmu, jimiž jsou: lepší 

péče o prostředí, popřípadě včasné zjištění problému s prostředím, snížení rizik 

vůči prostředí, větší motivace pro zaměstnance a zajištění image firmy. 

Dalším certifikátem, který firma PKS okna vlastní, je osvědčení Český výrobek. 

Jedná se o nadační fond podporující české výrobky přes 20 let. Tato nezisková 

organizace využívá svých příjmů k propagaci výrobků označených právě 

značkou Český výrobek. Cílem nadačního fondu je seznámit spotřebitele            

o kvalitních českých výrobcích a posílit jejich prodej (ČeskýVýrobek.cz, 2011). 
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Podnik PKS okna je od roku 2007 držitelem mezinárodního prohlášení o shodě 

CE. Toto označení splňuje legislativní požadavky EU jako je bezpečnost, 

ochrana zdraví či životního prostředí, a prohlašuje, že výrobky firmy mohou být 

prodávány na evropském trhu. Podnik velmi dbá na kvalitu svých výrobků a ke 

každému zhotovenému výrobku může doložit prohlášení o vlastnostech. Ty 

splňují požadavky technických předpisů platných v ČR a dodržují postup při 

posouzení shody, který stanovuje zákon č. 22/1997 Sb. Podnik dále vlastní 

certifikáty Zaručeně česká okna, osvědčení Český výrobek, osvědčení                    

o registraci v Seznamu odborných dodavatelů dotačního programu Nová zelená 

úsporám a je členem České komory lehkých obvodových plášťů. Technické 

normy, prohlášení a certifikáty podnik ovlivňují kladně, je více 

konkurenceschopný. 

 

2.2.6 Ekologické faktory 

 V dnešní době je na ekologii, životní prostředí a jeho ochranu kladen veliký 

důraz. Česká republika se zavázala Evropské unii jako její člen, že bude plnit povinnosti 

související s životním prostředím. Environmentální management je určen jak výrobcům 

a dodavatelům, tak i těm kteří poskytují služby v jakémkoli oboru podnikání. Podniky 

se řídí vyhláškami a zákony, jimiž se zabývá Česká inspekce životního prostředí. 

Závazkem podniku PKS okna je prosazovat a neustále zdokonalovat životní 

prostředí podle mezinárodních standardů ISO. Firma si je vědoma, že při své činnosti 

musí chránit a zlepšovat životní prostředí. Proto je od roku 2005 držitelem mezinárodní 

certifikace environmentálního systému řízení ČSN EN ISO 14001. Tato norma dodržuje 

legislativní požadavky týkající se životního prostředí. Hlavní požadavek normy je 

podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Pomocí nalezení 

vhodných metod dojde k postupnému odstranění dopadů na životní prostředí. Podnik se 

snaží, aby zákazníci vnímali jeho šetrný přístup k životnímu prostředí. 

V oblasti životního prostředí je politikou firmy PKS okna omezování spotřeb 

energií a přírodních zdrojů například využitím stavebních recyklátů, podpora prevence 

vzniku odpadu a zvyšování podílu vytříděného využitelného odpadu, plnění důležitých 

právních požadavků, otevřená komunikace s veřejností a sílení mezinárodních postupů 
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správné praxe. Společnost dodržuje Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., podle kterého 

dochází k manipulaci, třídění a následné likvidaci odpadu. Tyto faktory podnik velmi 

ovlivňují a to jak po linii výroby (z hlediska technologie, jak jsou výrobky vyráběny), 

tak po linii výrobku (co spotřebitel požaduje). 

 

2.2.7 Závěry PESTLE analýzy 

 Po provedení PESTLE analýzy vyplynulo pro podnik několik skutečností, které 

ovlivňují jeho chod. Každý faktor této analýzy má na podnik zásadní vliv. 

Politické faktory mají pro podnik důležitý význam. Vláda od voleb prosazuje dosažení 

makroekonomické stability a aktivní proexportní politiku. Pro podnik je přínosná 

podpora dotací a čerpání peněz z EU z pohledu většího objemu zakázek. 

Ekonomické faktory, které podnik neovlivní a jsou zároveň neodstranitelné, jsou: 

 vliv vývoje kurzu CZK/EUR na vývoz výrobků či dovoz materiálu; 

 změna sazeb DPH. 

Nedávná stagnace ve stavebnictví a dlouhodobé zastavení hospodářského růstu bylo 

zapříčiněno celosvětovou ekonomickou krizí, což způsobilo ohromný pokles zakázek 

firmy, v současné době nastává ve stavebnictví oživení. Pozitivním faktorem je růst 

ekonomiky, daří se sektoru stavebnictví, které má pozitivní vliv na růst HDP. 

Sociální faktory, jenž jsou podnikem neovlivnitelné: 

 pokles produktivního obyvatelstva, populace stárne, proto lidé chtějí investovat 

do úsporných opatření, aby jejich provozní náklady v důchodovém věku byly co 

nejnižší; 

 nízká míra nezaměstnanosti. 

Za ovlivnitelné faktory jsou považovány faktory technologické, přičemž firma musí 

být schopna zareagovat na inovace a technologie v oboru výroby stavebních otvorů       

a byla tak konkurenceschopná. Tyto faktory jsou pro podnik významné a důležitá je 

rychlost reakce na změnu pracovních postupů, technologií a metod. 
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Velký dopad mají na podnik legislativní faktory, které jsou neodstranitelné. Společnost 

musí přesně dodržovat českou legislativu. Faktory, které podnik nijak neovlivní, jsou: 

 změny zákonů a vyhlášek. 

Podnik však ve svém řízení vlastní a aplikuje mnoho technických norem, osvědčení       

a certifikátů, díky nimž je konkurenceschopný. 

K ekologickým faktorům musí firma přistupovat velice striktně z důvodu provázání 

oboru podnikání a životního prostředí. Tyto faktory stojí firmu peníze ve výrobě, avšak 

podporují její odbyt. Jsou jimi: 

 dodržování vyhlášek a zákonů na ochranu životního prostředí; 

 omezování spotřeb energií; 

 využití stavebních recyklátů. 

 

     Tabulka 7: Závěry PESTLE analýzy 

Faktory 
Současný vliv na podnik 

kladný záporný 

P 
Program NZÚ X  

Vývoj ve stavebnictví X  

E 

Růst HDP X  

Nízká inflace X  

Sazba DPH snížená X  

Směnný kurz - roste 
X – vývoz  
produktů 

X – dovoz 
materiálu 

Směnný kurz  - klesá 
X – dovoz 

materiálu 

X – vývoz 

 produktů 

S 

Stárnutí populace X  

Životní úroveň X  

 Potencionální tržby Náklady 

Nízká míra nezaměstnanosti X X 

Roste průměrná mzda X X 

T 
Změny, inovace 

v technologii výroby 
X  

L 

Změny a úpravy zákonů a 

vyhlášek 

 X 

Technické normy, 

prohlášení, certifikáty 

X  

 

E 
Životní prostředí 

X  

             Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

 Model analyzuje oborové prostředí podniku. Jedná se o pět základních činitelů 

působících v daném odvětví. 

2.3.1 Stávající konkurence v odvětví 

 PKS okna se zabývá výrobou oken a dveří přes 20 let. V době, kdy 

podnikatelský subjekt PKS okna vstoupil na trh, nebyl ještě tento obor podnikání tak 

atraktivní a na trhu působilo jen několik podniků se stejným zaměřením. Její dlouholeté 

zkušenosti, dobré jméno firmy a kvalitní výrobky pomohly firmu dosadit na pomyslnou 

pátou příčku výrobců oken a dveří v celé České republice. Pokud se zaměříme pouze na 

kraj Vysočina, kde firma sídlí, tam je v tomto oboru podnikání největším výrobcem. 

Toto odvětví se rozrostlo až v posledních několika letech. V současné době je na trhu 

mnoho firem zaměřených ve stejném odvětí a konkurence je veliká. Vlivem velkého 

zastoupení firem na trhu, klesá počet zákazníků, roste intenzita konkurence a trh se 

stává přesycený. PKS okna zaznamenává konkurenci jak ve výrobě oken a dveří, tak      

i v jejím prodeji a servisu oken a dveří jako je montáž či údržba. 

 

 Výroba oken a dveří 

 Konkurence podniku se liší podle materiálu profilů vyráběných produktů. Ne 

každý podnik se zaměřuje na výrobu plastových, dřevěných a hliníkových oken 

současně. Největší počet konkurenčních firem je v oblasti plastových a hliníkových 

produktů, menší konkurence je v případě dřevěných produktů. Podniky si konkurují 

především cenou produktů. Zákazníci si mohou vybírat z velké škály výrobců, jejich 

primárním požadavkem je kvalita výrobku, hodně však upínají pozornost právě na cenu. 

V následující tabulce je přehled největších výrobců oken a dveří v ČR. Z toho 

dva výrobci působí stejně jako PKS okna na Vysočině a někteří výrobci mají svá 

obchodní zastoupení přímo v místě, kde působí analyzovaný podnik PKS okna. 

Konkurenční boj o zákazníka je veliký. V tabulce jsou základní informace                     

o konkurenčních firmách. Údaje, které tabulka zachycuje, jsou rok založení podniku, 

tedy jak dlouho podnik působí na trhu. Dále na jaký typ oken se soustředí výroba 

podniku, kolik má každý podnik obchodních zastoupení, aby svým působením oslovil 
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co nejvíce zákazníků. Uvedený je i přehled počtu zaměstnanců, aby bylo zřejmé, jak je 

který podnik co do počtu zaměstnanců velký. V příloze 1 jsou srovnány tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, tedy výsledky jejich práce za roky 2013 a 2014. 

Tabulka 8: Přehled hlavních konkurentů PKS okna 

Společnost Rok 

založení 

Typ oken Počet 

zaměstnanců 

Obchodní 

zastoupení 

DAFE-PLAST 1992 POK, HOK 157 15 

Plastikov 1994 POK, HOK nezveřejněno 2 

Window holding 2009 POK, HOK, EOK 784 150 

Svět oken 1999 POK, HOK 456 41 

Okna Macek 1996 POK, HOK, EOK 201 43 

Oknotherm 1992 POK, HOK, EOK 160 19 

Oknostyl 1999 POK, HOK nezveřejněno 6 

Pramos 1995 POK, HOK 150 22 

RI okna 1994 POK, HOK 217 65 

Stavona 1991 POK, HOK, EOK 74 6 

Zdroj: webové stránky konkurentů, vlastní zpracování 

 

 DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. je společnost sídlící také na Vysočině. Zabývá se 

výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Počet zaměstnanců je nižší než 

má PKS okna. Společnost má po České republice 16 obchodních zastoupení, 

z toho jedno ve Žďáře nad Sázavou. Z pohledu obratu společnost vykazuje 

zhruba poloviční celkový výkon než PKS okna. V roce 2014 stouply jejich 

tržby oproti předchozímu roku o 15 % (Dafeplast.cz, 2016). 

 Plastikov s.r.o. sídlí v Jihlavě, taktéž v kraji Vysočina. Svá obchodní zastoupení 

má pouze 2, z toho jedno přímo ve Žďáře nad Sázavou. Podnik dosahoval téměř 

totožný obrat v roce 2013 i 2014 a jeho výkon je nejmenší ze všech 

sledovaných konkurenčních podniků (Plastikov.cz, 2016). 

 Window Holding a.s. vznikla roku 2009 spojením a právní fúzí tří 

nejvýznamnějších výrobců otvorových výplní v ČR (Vekra, Other, TWW) a je 

tak největší výrobce oken na českém trhu. Svoji silnou pozici na trhu si drží již 
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několik let. Počet zaměstnanců činí 784 a má největší obchodní zastoupení po 

republice. Obrat podniku je největší na českém trhu, jeho suma je více než 

jednou tak vyšší než vykazuje obrat PKS okna, proto je Window holding jejím 

největším konkurentem (Window holding a.s., 2016). 

 Svět oken s.r.o. je významný výrobce oken na českém trhu. Zaměstnává přes 

450 zaměstnanců a má 41 poboček po ČR. Jeho tržby za rok 2014 ještě nebyly 

zveřejněny, ale v předchozím roce dosahovaly podobných čísel jako PKS okna 

roku 2014 (Světoken.cz, 2016). 

 Okna Macek a.s. vyrábí všechny typy otvorových výplní. Své obchodní 

zastoupení má přímo ve Žďáře nad Sázavou. Jeho tržby za rok 2014 jsou 

poloviční než PKS okna a oproti roku 2013 nepatrně klesly. Počet zaměstnanců 

převyšuje 200 a po ČR má 43 obchodních zastoupení (Oknamacek.cz, 2015). 

 Oknotherm s.r.o. je rodinná firma, která se zabývá výrobou plastových, 

dřevěných i hliníkových oken a dveří. Její obrat roku 2014 zaznamenal nárůst 

oproti minulému období o 10 % (Oknotherm.cz, 2016). 

 Oknostyl group s.r.o. je poměrně mladší firma vyrábějící plastová a hliníková 

okna. Společnost zaznamenala pokles tržeb ve sledovaném období o 10 %, jde  

o čtvrtinové tržby než vykazuje PKS okna (Oknostyl.cz, 2016). 

 Pramos a.s. působí na českém trhu stejně dlouho jako analyzovaný 

podnikatelský subjekt. Jeho tržby dosahovaly roku 2014 rostoucí charakter 

(Pramos.cz, 2015). 

 RI okna a.s. vyrábí plastová i hliníková okna, vyznačuje se obrovským počtem 

obchodních zastoupení po ČR a také tím, že vyváží své produkty do zahraničí. 

Jeho obrat je ze sledovaných konkurenčních podniků druhý největší i přesto, že 

během sledovaného období jeho tržby klesly o 23 % (RI okna a.s., 2012). 

 Stavona s.r.o. se zabývá výrobou plastových, dřevěných a hliníkových oken. Má 

malý počet obchodních zastoupení. Roku 2014 její tržby zaznamenaly nárůst    

o 12 % od minulého období, přesto jsou oproti PKS okna třetinové (Stavona.cz, 

2016). 
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Největším konkurentem pro PKS okna je podnikatelský subjekt Window 

holding, neboť svým sloučením tří společností získala silné postavení na trhu 

otvorových výplní. Svým vysokým objemem výroby a největším obratem na 

tuzemském trhu se řadí do čela výrobců oken a dveří. 

 Podnik PKS okna se potýká také s hrozbou ze strany zahraniční konkurence, 

která působí na českém trhu. Jde převážně o slovenské, polské a rakouské výrobce 

otvorových výplní. Například slovenský podnik Slovaktual s.r.o. má na českém trhu 

velké zastoupení. Hlavní složku zahraničních výrobců působících v Čechách tvoří polští 

výrobci. Parametry srovnatelný výrobek bývá z polské strany levnější. Jedná se však již 

o kvalitní okna, které jsou produkovány ve velkých firmách s moderními výrobními 

linkami. V Polsku je tisíce výrobců oken, které vyvážejí napříč Evropou. Polsko je 

v oboru oken a dveří velmocí. Mezi nejznámější polské výrobce působící u nás jsou 

Oknoplast, Izoterm, Tontor a jiné. 

 

 Autorizovaní prodejci a montáž oken 

 Ne vždy si zákazník musí koupit okno či dveře přímo od výrobce. Na trhu 

působí podnikatelé nebo společnosti, které se živí pouze prodejem a montáží 

otvorových výplní. Okna a dveře mají sjednané u výrobního podniku ať už českého 

nebo zahraničního. Působí jako smluvní partneři těchto výrobních podniků. Tito 

prodejci jsou schopni nabídnout zákazníkům mnohdy levnější cenu oken. V převážné 

většině nakupují polská okna za nižší cenu a poté jsou pro českého zákazníka cenově 

přijatelnější. 

 

2.3.2 Hrozba vstupů nových konkurentů 

 Vstup nových firem do odvětví není jednoduchý a představuje určité bariéry. 

Bariéry vstupu na trh představují soubor podmínek, který subjekt, aby se mohl zařadit 

do konkurence mezi již zavedené společnosti, musí splnit. Tyto bariéry jsou 

rozhodujícím faktorem, který určuje strukturu trhu v daném odvětví. 

 Pokud na trh výrobců oken vstoupí nový podnik, nemá jeho postavení na trhu 

zásadní vliv na podnik PKS okna. Na trhu působí firmy založené na začátku 90. let 
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minulého století, tyto firmy jsou na trhu již zaběhnuté, osvědčené a mají zde své jméno. 

Potenciální noví konkurenti musí překonat vstupní bariéry, kterými jsou základní jmění 

(finanční prostředky), vybudování sídla firmy (pozemky, zázemí), musí získat lidské 

zdroje (kvalifikovaní zaměstnanci), zabezpečit distribuční síť (obchodní partnery           

a dodavatele) a další náležitosti jako např. legislativní a administrativní (licence, 

patenty, dotace).  

Kapitálové náklady pro začínající podniky výroby oken jsou vysoké. Podnik 

musí vybudovat a zajistit veškeré zázemí, technické zařízení, výrobní linky a stroje. 

Dále je nezbytné vybudovat funkční firemní infrastrukturu, zajistit kvalifikovaný 

personál a jiné potřebné náležitosti spojené se založením podniku. Tyto podniky nemají 

na trhu vybudované jméno, své postavení. Pokud však zákazníky něčím ohromí, např. 

nízkou cenou u kvalitního produktu, může se zdát pro PKS okna nebezpečný z pohledu 

odlákání potenciálních zákazníků. Avšak ve velké míře převažuje pravidlo, že zákazníci 

zůstávají věrni své zavedené značce, pokud jsou s ni spokojeni. Stávající podniky mají 

vybudované vztahy se svými dodavateli a pojí je dlouholetá spolupráce. Nové podniky 

nemají takto výhodné podmínky a přechodové náklady mohou být vysoké. Podnik, aby 

se udržel na trhu a mohl čelit velké konkurenci, musí vyrábět ve velkém množství, čímž 

by zajistil úspory z rozsahu. Pro nově vstupující firmy jsou bariérou již existující 

podniky. 

 Velkou hrozbou pro PKS okna může být výrobce profilů, který by začal vyrábět 

celá okna a zároveň by si sám vyráběl profily. Je nutno konstatovat, že trh výroby oken 

je nasycen, i přesto na něj vstupují noví konkurenti, mezi které se řadí i již zmíněné 

zahraniční podniky, které podnikají na českém trhu. Bariéry vstupu tedy nejsou tak 

vysoké. Možnou hrozbu může pro podnik PKS okna představovat i nové obchodní 

zastoupení známé značky v místě, kde PKS okna působí i přesto, že se jich ve městě 

nachází už několik. 

 

2.3.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

 PKS okna spolupracuje s řadou renomovaných tuzemských i zahraničních 

dodavatelů. Podnik nedbá na velikost dodavatele, ale základním kritériem je kvalita 

jejich výrobků a služeb, protože kvalitní výroba oken závisí na kvalitním materiálu. 
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Podnik má vybudované dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy, díky kterým si zajistil 

příznivé obchodní podmínky. PKS okna se svými dodavateli udržuje dlouhodobou 

spolupráci. S dodavatelskými partnery má podnik vyjednané smluvní podmínky            

a konkurenční výhodu, které se mnohdy vztahují na ceny výrobků, což má vliv na 

snižování výrobních nákladů. Hlediska při posuzování spolupráce s dodavateli jsou 

v první řadě zaměřovány na kvalitu materiálu, termín dodání, přizpůsobivost, funkčnost 

a spolehlivost, dále také jednají o cenách a množstevních odběratelských slevách. 

Vyjednávací síla dodavatelů materiálu na výrobu plastových oken je nízká. Na českém 

trhu působí mnoho tuzemských i zahraničních firem, které nabízí tyto komponenty. 

 PKS okna odebírá od dodavatelů následující materiály: plastové, dřevěné           

a hliníkové profily, kování, izolační skla, dveřní výplně, spojovací materiál, parapetní 

desky a stínící techniku. Každý dodavatel má vlastní objednávací systém, který je         

v podniku nainstalován. Všechny objednávky jsou tedy vyřizovány přes daný software. 

Závozy materiálu jsou plánovány systémem Just in time, protože skladové kapacity 

nejsou tak rozsáhlé. Skladové zásoby jsou proto minimální, přičemž je naskladněno 

maximálně 10 % zakázky (Hrdina, 2016). 

Dodavatelé materiálu pro výrobu plastových oken: 

 Profilové systémy dodává společnost INOUTIC, která se řadí mezi přední 

evropské výrobce PVC systémů pro okna a dveře. Německý původ značky 

zaručuje kvalitu, funkčnost a spolehlivost produktů. Podle typu profilu se liší 

termín dodání, standartní trvá týden a nestandartní obvykle 4 týdny. PKS okna je 

jejím významným odběratelem. Výrobců plastových profilů je velké množství, 

jejich vyjednávací síla není příliš významná. 

 Okenní kování dodává německá společnost SIGENIA. Skupinami svých 

výrobků se i tato německá společnost řadí k předním světovým dodavatelům 

kování, větrací techniky, uzavíracích systémů dveří a ochrany proti vloupání.  

PKS okna odebírá okenní i dveřní kování různých kombinací. Objednávky jsou 

automatizované přes objednávací systém podle jednotlivých zakázek a termín 

dodání trvá obvykle týden. 

 Izolační sklo dodávají podniku PKS okna dva dodavatelé IZOS a AGC. IZOS, 

jenž je největším výrobcem izolačních skel v ČR působí na trhu od roku 1992, je 
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převážným dodavatelem skel do PKS okna. Ostatní dodávky jsou odebírány od 

belgické společnosti AGC. Objednávky se tvoří přímo ze zakázek a doba dodání 

činí 3-4 dny. Pro snadnější orientaci u hledání skel při zasklívání, dodavatel 

značí skla podle každé zakázky a ukládá je do stejného stojanu. Systém Just in 

time řídí minimalizaci pohybu skel na skladě a uplatňuje se princip řízení 

výrobního procesu, vše je řízeno aktuální potřebou materiálu. 

 Dveřní výplně jsou dodávány českým výrobcem VP trend. Výplní je několik 

druhů, zákazník si je navolí podle své představy, poté jsou objednávky 

automatizovány a doba dodání činí 10 dní. 

 Spojovací materiál dodává česká dceřiná firma německé společnosti Würth. 

Spojovací prvky jsou naskladněny, přičemž doba jejich dodání trvá 3 dny. 

 Parapetní desky dodává tuzemská společnost PARAMONT. Materiál se 

objednává na zakázku a doba dodání činí 3 dny. 

 Stínící technika je dodávána českou společností ISOTRA, jenž vyrábí velké 

množství žaluzií a rolet. Objednávky jsou na zakázku s termínem dodání do 10 

dnů. 

Vyjednávací síla velkých českých a německých dodavatelů je nízká, protože 

PKS okna není jejich jediný a zásadní odběratel. Na trhu existuje velké množství firem, 

které potřebný materiál nabízí. Podnik má však dobrou pozici pro vyjednávání               

o podmínkách a především cenách, proto si s dodavateli buduje dobré vztahy. Hlavními 

dodavateli jsou převážně tuzemští a němečtí výrobci. Německé zboží, hlavně co se 

profilů týče, se pokládá za kvalitnější. 

 

2.3.4 Vyjednávací síla odběratelů 

 Odběratelé udržují životaschopnost podniku, protože mu vytváří tržby, z nichž 

má podnik zisk a drží společnost v určitém postavení na trhu. Největší množství tržeb 

podniku přináší stálí odběratelé, s nimiž podnik navázal dlouholetou spolupráci. 

Odběratelé nejsou tvořeni jen právnickými osobami, ale i fyzickými, jimiž je míněna 

skupina koncových zákazníků. Vyjednávací síla těchto zákazníků není tak velká jako      

u velkých stavebních firem či autorizovaných prodejců, přesto jim je firma schopna 
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vytvořit individuální výhodné nabídky. Podnik má své zákazníky v převážné většině 

v tuzemsku, malá část zákazníků je tvořena na slovenském trhu. 

 Podle Paretova pravidla obecně platí, že zhruba 30 % odběratelů tvoří přibližně 

70 % celkových tržeb. Podnik PKS okna vyrábí otvorové výplně do všech typů staveb, 

jako jsou rodinné a bytové domy, školy, hotely a administrativní objekty. Zaměřuje se 

na všechny typy zákazníků. Podnik dělí odběratele plastových oken na dvě poměrově 

stejné skupiny. 50 % odběratelů tvoří autorizovaní prodejci a dealeři, kteří produkty 

dále prodávají. Druhou půli odběratelů tvoří stavební firmy a rodinný sektor, čímž se 

míní jednorázový zákazník (Hrdina, 2016). Tito zákazníci poptávají okna a dveře 

z důvodu rekonstrukce svého domu či bytu. Individuální zákazník neovlivní cenu 

přímo, ale kvůli velkému počtu konkurentů je vyjednávací síla vysoká. PKS okna vnímá 

sílu konkurence, a proto pro získání většího počtu zákazníků nabízí několikrát do roka 

slevové akce. Z pohledu firmy je tento marketingový tah úspěšný, protože se po 

produktech poptává mnohem více lidí, než kdyby akce neprobíhala. Jinak by zákazníci 

slyšeli na slevovou nabídku konkurenčních podniků. Tento segment zákazníků 

představuje nízké objemy jednotlivých zakázek, zároveň každý zákazník má úplně jiné 

požadavky a proto je každá zakázka zcela odlišná. Náklady na jejich výrobu jsou vyšší  

a dochází i ke stanovení vyšších marží. 

 Největší odbyt zajišťují stavební firmy, těmi největšími jsou UNISTAV a.s., 

Metrostav a.s., Skanska CZ a.s., GEOSAN GROUP a.s., HOCHTIEF CZ a.s.                 

a ABRAsystem s.r.o. Tyto podniky nakupují ve velkých objemech, avšak s nízkými 

maržemi. Platí tedy, že větší objem produkce bere méně subjektů a tyto významné 

zákazníky je důležité si udržet. Stavební firmy velice často upřednostňují cenu před 

kvalitou, a proto mění dodavatele. PKS okna přesto stále staví svoji výrobu na kvalitě. 

Vyjednávací síla stavebních firem je vysoká. Pro zajišťování zakázek a oslovování 

stavebních firem má podnik své obchodníky. 

  PKS okna se příležitostně zapojuje do výběrových řízení ve státní správě. Tyto 

veřejné zakázky se orientují převážně na cenu, a na to který podnik ji nabídne nižší. 

PKS okna se přihlašuje do výběrových řízení, ve kterých má se svou nabídnutou cenou 

šanci na úspěch. PKS okna se roku 2014 podílel na revitalizaci škol, které byly 
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podporovány fondy a operačními programy EU. Revitalizovanými objekty podniku 

byly i bytové domy, administrativní budovy či vysokoškolské koleje (Hrdina, 2016). 

 

2.3.5 Hrozba substitutů 

 Pro PKS okna jakožto podnik vyrábějící otvorové výplně neexistuje žádný 

substitut, který by nahradil produkty podniku, aby přinesl stejný užitek. Okna a dveře se 

nahradit nedají, hrozba zastupitelnosti je téměř nulová, přesto se můžeme objevit           

v různých materiálech a technologiích na výrobu těchto produktů, nikoli však 

v samotném produktu. Hrozba substitutů tedy není v produktu, ale v jeho 

komponentech. Podnik vyrábí okna a dveře ze všech druhů materiálů. Jejími produkty 

jsou jak plastová, tak i dřevěná a hliníková okna a dveře. Existují tři typy profilů a těžko 

se hledá něco nového. Velká pozornost může být soustředěna také na vývoj skelních 

výplní. Může se jednat o atypické inovace skel, např. zabarvení skla podle intenzity         

a nepropustnost tepla zevnitř ven, dále kouřová skla, aby nebylo vidět dovnitř, 

nerozbitná skla používaná u komerčních staveb nebo polepení skel reflexními, 

ochrannými, bezpečnostními, tepelnými a tepelně-izolačními fóliemi, které brání proti 

fyzickým i mechanickým jevům. 

 

2.3.6 Závěry Porterova modelu 

  Z Porterovy analýzy vyplývá několik skutečností. Ve stavebnictví, konkrétně 

v odvětví výroby otvorových výplní je velká konkurence. Existuje velké množství 

firem a rivalita mezi výrobci oken je silná. Jejich výrobky se liší nepatrně a hlavním 

nástrojem konkurenčního boje je snižování cen produktů. Konkurenční výhodou 

podniku PKS okna a.s. je jeho dobré jméno, dlouholetá tradice v České republice             

a vlastnění certifikátů a osvědčení týkajícího se oboru podnikání a kvality práce. Hrozba 

se může objevit ze strany konkurence při poskytnutí lepší nabídky.  

 Nové firmy, jenž chtějí vstoupit na trh stejného odvětví, mají bariéry vstupu 

vysoké. Tento obor se pojí s tradicí v oboru, zkušenostmi i s finanční stabilitou. 

Vyžaduje vyšší počáteční náklady, proto velká kapitálová náročnost oboru a zároveň 

přechodové náklady nových firem mohou být také vysoké. 
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 Vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká i nízká, podle typu a velikosti 

dodavatele. Pokud podnik odebírá od velkých, ať už německých nebo českých 

dodavatelů, vyjednávací síla je patřičně nižší, protože analyzovaná firma není jejich 

jediným a zásadním odběratelem. Avšak u dodavatele, u kterého má PKS okna největší 

odběr je vyjednávací síla zvyšující. Společnost je na dodavatelích výrobních materiálů 

závislá, snaží se s nimi budovat dobré vztahy pro zajištění dobrých vyjednávacích 

podmínek. 

 Odběratelé mají silnou vyjednávací pozici, zejména kvůli velké konkurenci. 

Jejími odběrateli jsou individuální zákazníci, stavební firmy i autorizovaní prodejci. 

PKS okna staví na kvalitě výrobků, což je i hlavním požadavkem zákazníků, kteří mimo 

to kladou důraz i na nízkou cenu. 

 Podniku nehrozí přímé nahrazení výrobků substituty. Nejedná se o hrozbu 

nahrazení samotného produktu, ale jeho komponentů. Tato hrozba se může objevit         

v inovacích, technologiích a používaných materiálech. 

 

2.4 Model 7S faktorů 

2.4.1 Strategie podniku 

PKS okna a.s. má svoji vizi, poslání i cíle, podle kterých se řídí. 

Vizí podniku je vybudovat značku PKS okna tak, aby byla prestižní. Buduje ji díky 

kvalitním výrobkům a službám. Svoji značku přednostně pojí s krajem Vysočina. 

Posláním podniku je zaměření podnikového vedení na zvyšování majetku společnosti, 

aby firma mohla dále tento majetek využít ke zvyšování standardu vyráběných produktů 

a zároveň se mohla lépe věnovat svým zaměstnancům. Ti disciplinovaně plní pracovní 

úkoly a stoupající nároky na trhu. 

Cílem podniku PKS okna je nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt a službu 

s dokonalým servisem, jenž jsou podpořeny silnou a stabilní firmou. Podnik se snaží 

uspokojit potřeby zákazníků a zásadou je kvalitně provedená práce. Podnik dbá na to, 

aby zákazník odcházel vždy s pocitem, že pro jeho spokojenost bylo uděláno maximum. 

Podnik poskytuje zákazníkovi plný servis v oblasti služeb.  Strategií podniku je neustále 
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posilovat značku PKS okna mezi konkurenty na trhu výplní a stavebních otvorů v České 

republice a především v kraji Vysočina, kde má své postavení jedničky. 

Heslo podniku PKS okna zní: „Okna prověřená Vysočinou.“ 

Jde o ryze českou, výrobně montážní firmu, která zpracovává materiály 

renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Výroba produktů je budována na 

odborných znalostech podpořených mnohaletou tradicí. Podnik klade velký důraz na 

kvalitu výrobků a služeb, proto cílevědomě rozvíjí materiální a technické zajištění 

výroby i jejího řízení. Podnik PKS okna je začleněna do projektu Český výrobek, což 

má zákazníkům doložit původ výrobku a zajistit tak, že okna a dveře vyráběná v PKS 

okna mají alespoň polovinu českých komponentů. Produkty jsou vyráběny pracovníky 

České republiky, na jejím území. Společnost dodržuje požadavky platné legislativy            

i požadavky na ochranu životního prostředí (PKS okna a.s., 2016). 

 

2.4.2 Struktura 

Nejvyšším orgánem podniku je valná hromada, na kterou dohlíží dozorčí rada 

jako kontrolní orgán. Na stejné linii vystupuje představenstvo, pod jehož úrovní působí 

ředitel podniku. 

Organizační struktura podnikatelského subjektu je liniově štábní, protože spojuje 

přednosti liniové struktury (potřeba jednotného vedení) a funkcionální struktury 

(potřeba odbornosti a specializace řízení). Tato struktura je nejrozšířenější formou 

organizace ve firmách a znamená, že liniová jednotka deleguje některé své rozhodovací 

pravomoci na štábní útvary. Jsou zde jednoznačně vymezeny vztahy nadřízenosti          

a podřízenosti. V čele podniku působí jeho ředitel, pod kterého spadají jednotlivé úseky 

- obchodní, výrobní a ekonomický. Každý úsek má svého hlavního vedoucího a je dále 

členěn na jednotlivé odbory. Výrobní úsek je rozdělen do čtyř výrobních divizí, na které 

se tato práce soustředí. 
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2.4.3 Systémy 

 PKS okna používá od roku 2005 komplexní informační systém Helios Green od 

společnosti Asseco Solutions, a.s., který se dříve jmenoval LCS Noris, což je ERP 

systém určený pro střední a velké podniky k efektivnímu řízení firemních zdrojů. 

Produkt byl přejmenován a v současné době nese název Helios Green. Jedná se             

o ucelený podnikový informační systém, který se přizpůsobí všem odvětvím                  

a konkrétním potřebám podniku. Informační systém zahrnuje firemní procesy celého 

podniku, jsou jimi: řízení podniku, finance a ekonomika, obchod a marketing, lidské 

zdroje, výroba, logistika a sklady, provozní a podpůrné agendy a možnosti podle potřeb 

zákazníka. 

Obrázek 13: Organizační struktura společnosti PKS okna a.s. 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016, vlastní zpracování 
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 Podnik je se systémem Helios Green spokojen z mnoha důvodů. Tato řada je 

nejrozšířenější a je určena pro velký počet zaměstnanců. Informační systém podporuje 

řízení, plánování, organizaci a kontrolu procesů, které se ve firmě realizují. Systém se 

snadno přizpůsobil potřebám podniku, podporuje ekonomické procesy a další. Jeho 

přizpůsobivost vyniká například v tom, že se firma obejde bez evidencí v papírové 

formě a vše je přímo v systému. Systém je maximálně kompatibilní s jinými systémy. 

Podnik má díky systému zaručenou garanci, že komunikace uvnitř systému, 

s obchodními partnery či orgány státní správy bude respektovat technologické                  

a legislativní standardy české i ty, které plynou z členství v EU. Systém je 

standardizovaný a vyvíjí spolupráci s firmou Microsoft, proto má podnik jistotu, že 

systém bude moci využívat dlouhodobě. Systém je vyvíjen v mnohavrstvé architektuře 

ve vztahu klient a server a umožňuje optimalizovat zakázky pro velké zákazníky. Helios 

Green je technologicky vyspělý a využívá webových služeb. Helios Green nakládá 

s propracovaným systémem přístupu k datům a vytváří také bezpečnostní protokoly. 

Systém podporuje procesy zajišťující kvalitu, která vede k získání a udržení těchto 

certifikátů (Helios.eu, 2016). PKS okna je držitelem certifikátu systému řízení jakosti 

podle normy ČSN EN ISO 9001. Firma dbá na zlepšování systému managementu 

kvality, efektivní fungování veškerých procesů ve firmě a na spokojenost zákazníků. 

 Podnik systém Helios Green zpočátku využíval pouze k vedení kompletního 

účetnictví a na plánování velkých objemů malých zakázek. Poté jej začal využívat 

v plánování a řízení výroby, v logistice k zajištění toku veškerých dokladů pro 

logistický proces jako je poptávka, objednávka atd. a také k evidenci skladových zásob 

na jednotlivých skladech a umístění materiálu a zboží. Podnik ještě zcela nevyužívá 

plných možností, které mu systém nabízí. Jeho mezery se stále rozvíjí a do budoucna 

chce podnik využívat marketingové ukazatele systému nebo se se systémem více 

ztotožnit v plánování výroby. Díky tomuto systému došlo v podniku ke snížení 

chybovosti, ke zvýšení efektivity práce, produktivnosti a v rámci některých činností       

i k ušetření práce (Hrdina, 2016). 

 Stav technologií velice úzce souvisí s podnikovými procesy. Technologie jsou 

v dobrém stavu, v hale na výrobu plastových oken, která byla otevřena roku 2009, byly 

pořízeny zcela nové technologie a vybavení. V oddělení eurooken a hliníkových 

konstrukcí je vybavení starší, ale prochází obměnou na provozech, např. v EOK bylo 
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roku 2013 pořízeno nové obráběcí centrum a v HK byl v loňském roce rovněž koupen 

nový stroj. Výrobní linky ve všech provozech zaručují efektivitu a bezporuchový 

provoz (Hrdina, 2016). 

 

2.4.4 Spolupracovníci 

Zaměstnanci tvoří velice důležitou složku podniku a společně vytváří jeho 

úspěch. Ve výrobě je kladen důraz na kvalitu produktů, čímž je spojena kvalifikovanost 

personálu. Ruční práce má stále velké procentuální zastoupení, dotváří a kontroluje 

práci z automatizovaných linek. Podnik při výběru zaměstnanců na pozici obchodníka 

požaduje minimálně středoškolské vzdělání, práce na PC a musí vlastnit řidičský 

průkaz, pracovník ve výrobě by měl být vyučen v technickém oboru a na přípraváře či 

vedoucího divize by měl uchazeč splňovat podmínky středoškolského vzdělání 

v technickém oboru, stavební obor je výhodou. Výroba plastových oken je z hlediska 

strojů a ruční výroby rozdělena do tří kategorií: CNC stroje – procesy řízené počítačem, 

obsluha pouze řídí stroje nebo doplňuje materiál, další kategorií je práce se stroji a třetí 

je manuální výroba. Ve výrobě hliníkových konstrukcí převládá právě manuální výroba 

a u dřevěných oken manuální výroba a práce se stroji (Hrdina, 2016). 

Podnik podporuje rozvoj svých zaměstnanců a také je motivuje v podobě 

benefitů a odměn. PKS okna poskytuje svým zaměstnancům benefity ve formě Flexi 

passů, vztahují se na přesčasy, kdy měsíčně za dané množství odpracovaných přesčasů 

zaměstnanci dostanou určitou hodnotu Flexi passu. Zaměstnanci dostávají příspěvek na 

dovolenou v hodnotě 2 000 Kč. Ti zaměstnanci, kteří pracují ve firmě déle než tři roky, 

dostávají věrnostní příplatek. Každý zaměstnanec má možnost využít právní poradnu. 

Firma má svého podnikového psychologa, který pomáhá řešit pracovní i osobní 

problémy zaměstnanců. Psychická pohoda ovlivňuje pracovní výkony jak jednotlivce, 

tak týmu. Firma poskytuje možnost zaměstnancům půjčení pracovního auta na 

soukromou cestu nebo půjčení podnikových chatek na Vranově. Dalším benefitem je 

závodní stravování s příspěvkem podniku. Na spokojenost zaměstnanců má vliv i dobré 

pracovní klima, které přispívá k jejich produktivitě (Hrdina, 2016). 

V analyzovaném podniku pracují lidé přímo ze Žďáru nad Sázavou nebo lidé 

z blízkého okolí či přilehlých vesnic. Vzhledem k třísměnnému provozu mají 
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zaměstnanci problém s dostupností hlavně ve večerních hodinách. Dopravní spojení po 

odpolední směně je již hodně omezené počtem spojů a zaměstnanci z přilehlých vesnic 

mají komplikovanou dostupnost do svých domovů. 

Podnik PKS okna má v současné době 240 zaměstnanců. I přes aktuální nízkou 

míru nezaměstnanosti firma vytváří další pracovní místa, snaží se předimenzovat pozice 

a má požadavky na nové pracovníky, především techniky. Zaučení technika pro 

jednoduchou zakázku trvá obvykle celý rok, proto i když podnik v danou dobu nikoho 

nehledá, ale osloví ho perspektivní člověk, tak je přijat, protože zaučení trvá opravdu 

dlouho. Dlouhodobým problémem PKS okna je získání kvalifikované pracovní síly do 

vedoucích pozic, například vedoucí výroby, a dále do manažerských pozic. 

Tabulka 9: Počet zaměstnanců 

 2015 2014 2013 

Počet zaměstnanců 240 240 218 

Zdroj: PKS okna a.s., 2016 

 Zaměstnanci jsou za svůj pracovní výkony náležitě ohodnoceni. Průměrná mzda 

v celé firmě činí 24 000 Kč. Na dělnických pozicích se mzda pracovníků odvíjí od toho, 

kolik se vyrobí. Znamená to, že je dána fixní hodinová mzda, ke které se připočte 

úkolová mzda, což by mělo pracovníky motivovat k lepší mzdě. Špičkoví a pracovně 

schopní zaměstnanci mají své místo ve firmě stabilní a svého místa si váží. 

 

2.4.5 Schopnosti 

Vysoká profesionalita a schopnost vedení podniku dokazuje fakt, že podnik se 

na trhu v oblasti výroby oken a dveří vyskytuje na předních příčkách, v kraji Vysočina 

je dokonce na jejím vrcholu. Podnik vše buduje na specializovaných pracovištích, 

pomocí technologického vybavení a kvalifikovanými pracovníky. Vedení podniku dbá 

na rozvíjení schopností svých pracovníků. Organizuje školení pro všechny úrovně 

zaměstnanců, tedy jak management, tak i pracovníky na dělnických pozicích. V prvé 

řadě musí být všichni zaměstnanci zákonem povinně školeni z BOZP a ti, kterých se to 

týká také z obsluhy vysokozdvižných vozíků a dále musí být školeni řidiči 

referentských vozů. U dělnických pozic probíhá zaškolování nového pracovníka při 

nástupu, poté je školen operativně, nebo když se zavádí do výroby nějaká novinka. Do 
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podniku přijedou technici z ČR nebo z Německa, aby do něho uvedli novinky na trhu. 

Personál je školen na odbornou část, jde o zlepšení práce s PC, především práce v MS 

Excel. Obchodní zástupci jsou školeni obchodními dovednostmi a jak správně jednat se 

zákazníkem. Management absolvuje i technické školení a společně s mistry 

jednotlivých pracovišť absolvují školení na rozvoj manažerských schopností. Pro mistry 

je toto školení podstatné, aby uměli lépe a efektivně řídit své podřízené pracovníky. 

Na výrobě plastových oken a dveří pracuje 70 pracovníků, dřevěná okna vyrábí 

48 pracovníků a na výrobě hliníkových oken se podílí 11 pracovníků. Z toho                 

8 pracovníků realizují samotné montáže oken a dveří do budov. Montážní pracovníci 

jsou kvalifikovaní, jejich práce musí být dobře provedená, na jejím základě zákazníci 

dělají reference. V podniku, konkrétně na pracovištích funguje zastupitelnost 

jednotlivých pracovníků. Mistři se zaměstnanci pracují a učí je více operací. Tehdy 

když není co dělat na jedné pozici, přesunou pracovníka v rámci pracoviště na jinou 

pozici. Čím více zaměstnanec umí, tím více je pro firmu platný a prospěšný. Některé 

pozice jsou však složitější a ne každý je na ni zaškolen, ale v případě potřeby by měly 

být zastupitelné všechny pozice na pracovišti. Platí, že každý zaměstnanec má svoji 

určenou pozici         a zastupuje pouze při absenci jiného zaměstnance (Hrdina, 2016). 

Velkým nedostatkem se jeví neprovázanost obchodu a výroby, protože výroba 

neví, co dělá obchod a naopak. Mezi těmito dvěma skupinami jsou vnitřní boje. 

Obchodní zástupci mají minimální technické znalosti, neovládají zbožíznalství, což je 

chyba, protože zákazníkovi není schopný odpovědět na technické dotazy a odkáže je na 

technika. Pro obchodníky by bylo prospěšné pobýt nějakou dobu ve výrobě, aby 

pochopili konstrukci produktů. Poté by byli schopni zákazníkům odpovědět na otázky 

typu, v čem se jejich výrobky liší od konkurence. Náplní práce obchodníka je sehnat 

zakázky a poslat je do výroby (Hrdina, 2016). 

 

2.4.6 Styl řízení 

 Z výše uvedené organizační struktury je patrné, že organizační struktura             

v podniku je liniově štábní, kde je přímý nadřízený, pod kterého v nepřímé linii spadají 

samostatné útvary. V podniku PKS okna je převážně autoritativní styl řízení. Vedoucí 

jednotlivých úseků dělají rozhodnutí, za která se zodpovídají řediteli podniku Ing. 
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Edmundu Neubauerovi. Pravomocemi vedoucích oddělení je dělat rozhodnutí na svém 

oddělení. O věcech, které se týkají celé firmy, rozhoduje ředitel podniku. V PKS okna 

se velice často využívá technika brainstorming, která je založena na skupinovém 

výkonu, kdy se na dané téma ve firmě generuje co nejvíce nápadů. U této techniky jde 

především o kvalitu nápadů, což napomáhá k hlavnímu cíli podniku, kterým je 

poskytování kvalitních produktů a služeb zákazníkovi a zajistit tak jeho spokojenost. 

TOP management podnikatelského subjektu PKS okna: 

o ředitel podniku - Ing. Edmund Neubauer 

o obchodní úsek: 

• regionální obchodní ředitel pro oblast Vysočina – Miroslav Bukáček; 

• regionální obchodní ředitel pro oblast Praha, Střední Čechy – Bc. Jan 

Vašíček; 

• regionální obchodní ředitel pro oblast Brno, Východní Čechy – Ing. 

Miroslav Bartoš; 

• regionální obchodní ředitel pro oblast Olomoucký a Zlínský kraj – Jan Zíta. 

o výrobní úsek: 

• vedoucí divize Eurookna – Pavel Dvořák; 

• vedoucí divize Plastová okna – Ing. František Hroch; 

• vedoucí divize Hliníkové konstrukce – Ing. Pavel Dvořák; 

• vedoucí divize Realizace staveb – Ing. Zbyněk Pulec. 

o ekonomický úsek – Ing. Marek Kovář 

 

2.4.7 Sdílené hodnoty 

 Firemní kultura definuje ztotožnění podniku se zaměstnanci. PKS okna má 

jasnou vizualizaci, kdy se vše snaží ladit do červené barvy. Červená je barva podniku, 

loga, dále je použita na vlajce firmy, služebních automobilech, na montérkách dělníků 

atd. Tímto společnost působí dobře na zaměstnance a dělá i skvělý dojem u zákazníků.  

PKS okna každý rok pořádá den otevřených dveří, aby se veřejnost, popřípadě 

potenciální zákazníci mohli podívat do výroby a na produkty, které podnik nabízí. 

 Úspěch firmy je stavěn na zaměstnancích a na jejich dobré komunikaci 

s managementem. Zaměstnanci vyjadřují své názory, obratem dostávají zpětnou vazbu. 
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Sdílené hodnoty jsou soustředěny především u obchodních zástupců firmy, kteří jednají 

se zákazníky a pečují o jejich dlouhodobé vztahy s firmou. Zajišťují reklamace, záruční 

servis a údržbu produktů. Jsou si vědomi toho, že na zákazníka musí působit 

profesionálně. Na pracovišti je mezi zaměstnanci vytvářena příjemná atmosféra              

a všichni směřují za stejným cílem. Na každém úseku rozhoduje vedoucí oddělení. 

 

2.4.8 Závěry modelu 7S faktorů 

Strategií podniku je budování dobré značky podniku PKS okna, který klade 

velký důraz na kvalitu výrobků a služeb, proto cílevědomě rozvíjí materiální a technické 

zajištění výroby i jejího řízení. Organizační struktura podniku je liniově štábní, 

jednak kvůli jednotnému vedení a také kvůli potřebě odbornosti a specializaci řízení. 

V podniku je zaveden ucelený informační systém Helios Green. Podnik nevyužívá 

veškeré možnosti, které systém nabízí např. v oblasti marketingu. Stav technologií          

a vybavení se v jednotlivých divizích liší. Divize POK má zcela nové vybavení a stroje, 

protože se jedná o novou výrobní halu. Divize EOK a HK má poměrně zastaralé stroje. 

Zaměstnanci tvoří důležitou složku podniku. PKS okna podporuje rozvoj zaměstnanců  

a motivuje je v podobě odměn a benefitů. Třísměnný provoz způsobuje problém 

z hlediska večerních dopravních spojů. V podniku je zaznamenán nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, techniků ve výrobě. Schopnosti podniku dokazuje 

skutečnost, že v oblasti výroby stavebních otvorů se podnik objevuje na předních 

příčkách. Spolupracovníci podniku jsou pravidelně proškolováni. Za nedostatek se 

v podniku považují vnitřní spory mezi výrobou a obchodem. Styl řízení je převážně 

formou brainstormingu. Sdílené hodnoty podnik vyjadřuje ve vizualizaci a ladění všech 

prvků v jedné barvě. Na pracovníky, kteří denně přijdou do kontaktu se zákazníky, jsou 

sdílené hodnoty soustředěny, aby zvyšováním spokojenosti svých zákazníků kvalitně 

plnili jejich požadavky. 
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2.5 Kralickův Quick test 

 Kralickův Quick test analyzuje povinné účetní výkazy podniku a vypovídá         

o jeho finančním zdraví. Data pro výpočet Kralickova Quick testu jsou veřejně dostupné 

z účetních výkazů podniku PKS okna a.s. Tyto údaje jsou obsaženy ve výročních 

zprávách podniku a jsou zveřejněné na internetovém veřejném obchodním rejstříku. 

Jedná se o údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, dále pro výpočet Kralickova Quick 

testu je nutné znát cash flow v jednotlivých letech, které vyjádřím pomocí nepřímé 

metody. Následující tabulka obsahuje hodnoty za tři po sobě jdoucí období, které jsou 

nutné k výpočtu jednotlivých ukazatelů. 

 

     Tabulka 10: Hodnoty k výpočtu ukazatelů v tis. Kč 

 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál 71 829 67 445 71 595 

Cizí zdroje 174 258 192 785 215 033 

Celková aktiva 246 087 261 372 287 698 

Krátkodobý finanční majetek 2 139 2 454 4 028 

Výkony 454 318 478 051 609 189 

Provozní cash flow 6 744 18 672 29 438 

EBIT 5 957 863 10 319 

    Zdroj: Justice.cz – Výroční zprávy PKS okna a.s. 2012, 2013, 2014,  

    vlastní zpracování 

 

Dosažené hodnoty jednotlivých ukazatelů s přiřazenými odpovídajícími 

známkami zobrazuje tabulka 11. Dle Růčkové je stupnice známek 0 – 4, přičemž velmi 

dobrý stav značí hodnota 4. 

 

  Tabulka 11: Hodnoty a bodové přiřazení jednotlivých ukazatelů 

 Položky Výpočet Hodnocení 

 Proměnné/ Roky 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

R1 Kvóta vlastního kapitálu 0,292 0,258 0,249 3 3 3 

R2 Doba splácení dluhu 25,522 10,193 7,168 3 2 2 

R3 Rentabilita celkového kapitálu 0,024 0,003 0,036 1 1 1 

R4 Cash flow provozních výnosů 0,015 0,039 0,048 1 1 1 

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnocení situace podniku PKS okna a.s. je dle ohodnocených ukazatelů 

uvedeno v následující tabulce. Nejprve je uvedeno bodové hodnocení finanční stability 

a výnosové situace podniku, z kterých získáme souhrnné hodnocení finanční situace 

podniku. 

 

Tabulka 12: Ohodnocení situace podniku PKS okna a.s. 

 2012 2013 2014 

Finanční stabilita 

FS = (R1 + R2) / 2 
3 2,5 2,5 

Výnosová situace  

VS = (R3 + R4) / 2 
1 1 1 

Souhrnné hodnocení 

SH = ( FS + VS) / 2 
2 1,75 1,75 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.5.1 Závěry Kralickova Quick testu 

Z výsledků Kralickova Quick testu plynou stabilní výsledky. Ve všech třech 

letech 2012, 2013 a 2014 ze souhrnného hodnocení podniku vyplývá, že se nachází 

v pásmu šedé zóny. Toto pásmo značí rozmezí hodnot 1 – 3. 

Finanční stabilita podniku závisí na ukazatelích R1 a R2. Hodnocení situace pro 

analyzované roky u ukazatele R1, tedy kvóty vlastního kapitálu je poměrně dobré, 

protože hodnoty dosáhly vysokého hodnocení. Je tomu i přesto, že hodnota celkových 

aktiv roste rychleji než vlastní kapitál. Kvóta vlastního kapitálu se po třech po sobě 

jdoucích letech snižuje. Ukazatel R2, tedy doba splácení dluhu, dopadl v letech 2013          

a 2014 průměrně a v roce 2012 velmi dobře. Tato hodnota je především závislá na 

provozním cash flow, které v tomto roce dosahovalo nejnižší hodnotu. Doba splácení 

dluhu se snižuje. Finanční stabilita dosahovala v letech 2013 a 2014 hodnoty 2,5             

a v roce 2012 hodnoty 3. Finanční stabilitu podniku můžeme hodnotit jako dobrou. 

Výnosová situace podniku je ovlivňována ukazateli R3 a R4. Ukazatel R3 

zobrazuje rentabilitu celkového kapitálu, jehož hodnota je v každém roce pouze 1. 

Situace se rok od roku zlepšuje. Ukazatel R4 značí podíl provozního cash flow                

a výkonů. Ve všech letech podnik dosáhl nízkého bodového ohodnocení 1, avšak i tento 

ukazatel zaznamenává v jednotlivých letech lepších hodnot. Výnosovou situaci nelze 

hodnotit kladně, neboť přispěla ke zhoršení celkové finanční situace podniku, avšak ani 
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v jenom případě neklesla pod hranici jednoho bodu. Ukazatelé R3 a R4 dosahují po 

dobu analyzovaných tří let zlepšení, nicméně se pohybují pod optimálním průměrem          

a drží se v nižších hodnotách. I přes pozitivní vývoj budu jednotlivé položky dále 

zkoumat ve finanční analýze. 

Souhrnné finanční hodnocení podniku se zjistí aritmetickým průměrem finanční 

stability a výnosové situace podniku. Hodnoty souhrnné finanční situace se pohybují 

v tzn. šedé zóně, situaci můžeme označit za přijatelnou. Roky 2013 a 2014 mají 

konstantní hodnotu. Podnik PKS okna a.s. by měl směřovat k vylepšení své výnosové 

situace. Hodnoty, které nejsou příliš optimální, budu dále analyzovat. 

 

 

Graf 7: Hodnoty Kralickova Quick testu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.6 Finanční analýza podniku 

 Dle Kralickova Quick testu byly výsledky ukazatelů rentability celkového 

kapitálu a cash flow provozních výnosů v nižších hodnotách. Proto budu tyto oblasti 

zkoumat hlouběji prostřednictvím dalších ukazatelů rentability a likvidity. Tím by se 

měly zjistit příčiny nižších hodnot. 

 V této části jsou uvedeny výsledné hodnoty analýzy poměrových ukazatelů již 

zmíněné rentability a likvidity podniku. 
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Ukazatele rentability (výnosnost) 

 Rentabilita zahrnuje ukazatele, které poměřují zisk s jinými veličinami. Budu 

zkoumat vývoj rentability vlastního kapitálu, rentability celkového investovaného 

kapitálu, dále rentability aktiv, tržeb a nákladů za období 2012, 2013 a 2014. 

 

Tabulka 13: Ukazatele rentability za období 2012 - 2014 (v %) 

Položka 2012 2013 2014 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = čistý zisk/ vlastní kapitál 
4,08 -6,34 6,01 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROCE = EBIT/  (vlastní kapitál + rezervy + dl. 

závazky + BÚ dlouhodobé) 

4,67 0,79 9,77 

Rentabilita aktiv 

ROA = EBIT/ celková aktiva 
2,42 0,33 3,59 

Rentabilita tržeb 

ROS = EBIT/ (tržby za prodej vl. výrobků a 

služeb + tržby z prodeje materiálu) 

1,31 0,18 1,71 

Rentabilita nákladů 

ROC = čistý zisk/ (výkonová spotřeba + osobní 

náklady + daně a poplatky + odpisy + 

zůstatková cena prodaného dl. majetku a 

materiálu + změna stavu rezerv a opr. položek + 

ostatní provozní náklady + nákladové úroky + 

ostatní finanční náklady + daň z příjmů za 

běžnou činnost) 

0,64 -0,88 0,71 

Zdroj: finanční výkazy podniku, vlastní zpracování 

 

V grafu 8 je zobrazen vývoj jednotlivých ukazatelů rentability ve sledovaném 

období, kde je jasně patrný výrazný pokles roku 2013 a následný opětovný vzrůst 

každého ukazatele rentability v dalším roce. Vývoj ukazatelů rentability souvisí             

s vývojem výsledku hospodaření podniku. 

Ukazatel rentability aktiv je totožný s R3 ukazatelem z Kralickova Quick testu, 

ROA je zde vyjádřena procentuálně. 
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Graf 8: Vývoj ukazatelů rentabilit za období 2012 – 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

 Všechny vybrané ukazatele rentability mají stejný vývoj. Rok 2013 vykazuje 

řádový pokles všech zkoumaných rentabilit. Největší pokles byl u rentability vlastního 

kapitálu (ROE), poté u rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE)                      

a rentability nákladů (ROC). U ROE a ROC klesly hodnoty do záporných čísel kvůli 

vykázanému zápornému výsledku hospodaření za účetní období 2013. Další výrazný 

pokles byl zaznamenán u rentability aktiv (ROA) a rentability tržeb (ROS) v témže 

roce. Výpadek byl pouze jednoletý, a to roku 2013. Avšak v roce 2014 došlo opět 

k řádovému nárůstu, kdy hodnoty zjišťovaných rentabilit byly již vyšší než v roce 2012. 

V roce 2014 se tedy podnik vrátil do normálu a jeho zjišťované rentability zaznamenaly 

dokonce vyšší hodnoty než před poklesem. 

 Následujícím porovnáním výkazu zisku a ztráty za účetní období 2012-2013             

a poté 2013-2014 zjistím, proč v roce 2013 dosahují zkoumané rentability výrazného 

poklesu. Nejprve se zaměřím na provozní oblast roku 2013 a porovnám ho 

s předchozím obdobím. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly o 19 mil. 

Kč a výkony o 24 mil. Kč, ale výkonová spotřeba se zvedla o 33 mil. Kč, z toho 

spotřeba materiálu a energie o 15 mil. Kč a služby o 18 mil. Kč. Tím se snížila přidaná 

hodnota o 9,4 mil. Kč. Osobní náklady se snížily o 400 tis. Kč a odpisy se také snížily          
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a to o 1,3 mil. Kč. Došlo k poklesu provozního výsledku hospodaření o 5,1 mil. Kč. 

Rozdíl je především ve finanční oblasti podniku, kde výnosy poklesly o 700 tis. Kč       

a ostatní finanční náklady se zvedly o 1,6 mil. Kč, čímž se výsledek za finanční 

hospodaření snížil téměř o 2 mi. Kč. Spolu s rozdílem provozní oblasti se výsledek 

hospodaření za účetní období 2013 snížil o více než 7 mil. Kč oproti minulému období. 

Rok 2013 vykazuje pokles, protože podnik je ve ztrátě, což je způsobeno záporným 

výsledkem hospodaření. 

 Nyní budu sledovat účetní období 2014 s rokem 2013. O provozní oblasti se dá 

říci, že roku 2014 výkony podniku oproti předchozímu období vzrostly o 131 mil. Kč, 

z toho tržby za prodej vlastních výrobků a služeb narostly o 128 mil. Kč. Avšak vzrostla 

i výkonová spotřeba podniku o 119 mil. Kč, konkrétně spotřeba materiálu a energie           

o 89 mi. Kč a služby o 20 mil. Kč. Tím se zvýšila přidaná hodnota o 22 mil Kč. Osobní 

náklady vzrostly oproti minulému období o 14 mil. Kč a mzdové náklady o 10 mil. Kč  

a odpisy naopak klesly o 3,5 mil. Kč. Ostatní provozní výnosy vzrostly o 2,3 mil. Kč, 

taktéž vzrostly i ostatní provozní náklady o 1,5 mil. Kč. Podnik PKS okna a.s. tedy 

zaznamenal nárůst provozního výsledku hospodaření o 9,5 mil. Kč. Ve finanční oblasti 

podnik zaznamenal pokles ostatních finančních výnosů o 200 tis. Kč a zároveň pokles     

i ostatních finančních nákladů a to o 1,7 mil. Kč. Výsledek hospodaření za účetní 

období 2014 má rapidní růst oproti minulému období, rozdílem je nárůst o 8,5 mil Kč.  

 Záporným výsledkem hospodaření roku 2013 tedy došlo k poklesu všech 

analyzovaných rentabilit. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je v první řadě význačná pro majitele 

podniku. Podnik dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2014, kdy 1 Kč vložená do vlastního 

kapitálu vydělala majiteli podniku 0,06 Kč zisku. Vývoj toho ukazatele se odvíjí od 

výsledku hospodaření v jednotlivých letech. V roce 2014 byl vyšší než v roce 2012        

a naopak v roce 2013 vykazoval zápornou hodnotu, proto podnik nedosahoval 

rentability. Zpravidla je dobré, pokud hodnota ROE převyšuje hodnotu ROA. Lze 

konstatovat, že podmínka je u analyzovaného podniku splněna. 

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) měří, kolik provozního 

výsledku hospodaření dosáhl podnik z jedné koruny. Ukazatel je tedy závislý na 

provozním hospodářském výsledku, proto jeho výrazný pokles v roce 2013 zaznamenal 
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nízkou hodnotu tohoto ukazatele. V roce 2014 podnik naopak vykázal téměř 

dvojnásobný provozní výsledek hospodaření oproti roku 2012, čímž se tato hodnota 

opět výrazně zvedla. 

 Rentabilita celkových aktiv (ROA) vyjadřuje výnosnost aktiv podniku a i u této 

rentability byl zaznamenán pokles v roce 2013. 

 

Ukazatele likvidity (platební schopnosti) 

 Ukazatele likvidity avizují, jak rychle je podnik schopný splácet své krátkodobé 

závazky. Tyto ukazatele se zaobírají oběžnými aktivy a krátkodobými závazky podniku. 

Likvidita podniku je vyjádřena těmito zkoumanými ukazateli: běžná likvidita, pohotová 

likvidita a okamžitá likvidita. Tabulka 14 uvádí výsledné hodnoty těchto likvidit ve 

sledovaném období. 

Tabulka 14: Ukazatele likvidity za období 2012 - 2014 

Položka 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 

= oběžná aktiva (zahrnují dl. 

pohledávky viz. Růčková)/ (kr. 

závazky + kr. bankovní úvěry) 

          0,92           0,91           0,97 

Pohotová likvidita 

= (oběžná aktiva – zásoby)/ 

(kr. závazky +kr. bankovní 

úvěry) 

          0,83           0,80           0,82 

Okamžitá likvidita 

= krátkodobý finanční majetek/ 

kr. závazky + kr. bankovní 

úvěry) 

          0,018           0,016           0,022 

Zdroj: finanční výkazy podniku, vlastní zpracování 

Poměr mezi druhy likvidit je zachován, kdy nejvyšších hodnot dosahuje běžná 

likvidita, poté pohotová likvidita a nejnižší hodnoty má likvidita okamžitá. Hodnoty 

likvidit mírně kolísají, ale roku 2014 dosahují vyšších hodnot než roku 2012. 

Běžná likvidita nebo-li likvidita 3. stupně ukazuje kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé závazky podniku. Roku 2014 je tato likvidita na hranici hodnoty 

1. Hodnoty jsou mírně pod uváděným standardem a platí, že čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je zachování platební schopnosti podniku pravděpodobnější. U pohotové 

likvidity nebo také likvidity 2. stupně jsou z oběžných aktiv vyloučeny zásoby. Hodnoty 
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ukazatelů roku 2013 a 2014 oproti roku 2012 mírně klesly v důsledku toho, že 

v podniku zůstaly větší zásoby materiálu, nedokončené výroby a především velké 

zásoby výrobků. Okamžitá likvidita, která je označovaná jako likvidita 1. stupně, 

zahrnuje jen ty nejlikvidnější položky. Hodnoty ukazatele jsou poměrně nízké, což 

vyjadřuje, že podnik má nižší schopnost své krátkodobé závazky okamžitě uhradit. 

 Také u všech požadovaných likvidit došlo v roce 2013 k poklesu. Nejvíce klesla 

pohotová likvidita o 0,03, protože zásoby byly větší než v roce 2012. V podniku zůstaly 

větší zásoby materiálu, nedokončené výroby i zásoby výrobků. Běžná likvidita klesla        

o 0,01, což je způsobeno nárůstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů           

a zároveň na straně krátkodobých závazků nárůst závazků z obchodních vztahů              

i krátkodobých přijatých záloh. Okamžitá likvidita klesla o 0,002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity za období 2012 – 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dosazení dílčích parametrů v tabulce 15 a 16 zkoumaných likvidit jednotlivých 

roků je porovnáno, co způsobuje jejich pokles, popř. růst. 

 

Tabulka 15: Oběžná aktiva za období 2012-2014 (v tis. Kč) 

Oběžná aktiva/ roky 2012 2013 2014 

Zásoby materiálu     7 703   9 383   11 954 

Zásoby nedokončené výroby        894   2 582     2 460 

Zásoby výrobků     1 859   4 948   12 455 
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Dlouhodobé pohledávky 

z obchodních vztahů 
  17 914 23 689   32 473 

Krátkodobé pohledávky 

z obchodních vztahů 
  73 918  88 094   97 317 

Daňové pohledávky     2 878    4 957     4 919 

Krátkodobé poskytnuté zálohy         227       254        232 

Dohadné účty aktivní     1 077       487     8 570 

Jiné pohledávky        462       455        571 

Peníze        134       261        389 

Bankovní účty     2 005    2 193     3 639 

Ʃ Oběžná aktiva 109 071 137 303 174 979 

Zdroj: finanční výkazy podniku, vlastní zpracování 

 

Tabulka 16: Krátkodobé závazky za období 2012-2014 (v tis. Kč) 

Krátkodobé závazky/ Roky 2012 2013 2014 

Závazky z obchodních vztahů   69 798    87 971 119 888 

Závazky ovládaná(jící) osoba            0      5 000   10 000 

Závazky soc. a zdrav. pojištění     2 303      2 471     2 867 

Daňové závazky a dotace        631         883     3 007 

Krátkodobé přijaté zálohy     7 998    13 430   10 806 

Dohadné účty pasivní     1 457         847        915 

Jiné závazky        813       13        482 

Krátkodobé bankovní úvěry   35 652    40 771   33 078 

Ʃ Krátkodobých závazků 118 652  151 386 181 043 

Zdroj: finanční výkazy podniku, vlastní zpracování 

 Z tabulky vyplývá, že se podniku zvyšují krátkodobé závazky. Nejvíce rostou 

závazky z obchodních vztahů. Dále podnik dělá velké zásoby materiálu i výrobků a má 

také vysoké pohledávky. 

 

2.7 SWOT analýza 

 Na základě provedených analýz, vnějšího a vnitřního prostředí podniku, byly 

zjištěny silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. Zjištěné závěry jsou 

tedy shrnuty ve SWOT analýze. 
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2.7.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky podniku patří: 

 přední český výrobce otvorových výplní 

 dlouholeté působení na trhu 

 dobré jméno firmy a kladné reference 

 aplikace ISO norem – politika kvality (ČSN EN ISO 9001) a ochrana životního 

prostředí (ČSN EN ISO 14001) 

 člen asociací Český výrobek a Zaručeně česká okna 

 registrace v Programu Nová zelená úsporám 

 důraz na ekologii 

 zakázková výroba 

 prodejní síť 

 dlouholetá spolupráce s dodavateli 

 

2.7.2 Slabé stránky 

Slabé stránky podniku jsou následující: 

 nejednoznačný cíl vede ke sporům mezi výrobou a obchodem 

 pouze příležitostné zapojování do veřejných zakázek 

 ve výrobách EOK a HK zastaralé stroje 

 nevyužití plných možností informačního systému 

 závislý na dodavatelích materiálů 

 špatná výnosová situace podniku 

 

2.7.3 Příležitosti 

Z Porterovy a SLEPTE analýzy vyplývají tyto příležitosti: 

 proniknutí na zahraniční trhy 

 rozšíření výrobního portfolia 

 vládní podpora stavebního průmyslu 

 dotační programy a podpora z fondů EU – Nová zelená úsporám 

 růst HDP 

 nízká inflace 
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 velká poptávka po nízkoenergetických domech a po izolačních vlastnostech 

oken – úspora v domácnostech (úspora energie) 

 nové technologie, které vytvoří nový trh (výroba komponentů) 

 udržování dobrých vztahů s odběrateli a dodavateli 

 při montážních prací oken uplatnění snížené sazby daně 

 odstranění kurzového rizika při zavedení eura na evropských trzích 

 

2.7.4 Hrozby 

Za největší hrozby pro podnik jsou považovány: 

 změna či zpřísnění legislativy v rámci ČR (zvýšení HDP) i EU (ekologické 

normy) 

 zpřísňování faktorů ekologie vede k potencionální hrozbě na výrobu 

 zesílení konkurence tím, že dochází k fúzím větších společností 

 zahraniční společnosti na českém trhu 

 nasycenost trhu, pokles poptávky oken je zřejmý ze dvou hledisek: podpora 

státních a evropských fondů v minulých letech, dlouholetá životnost produktu 

 silní dodavatelé i zákazníci – růst cenové citlivosti zákazníků, vyjednávací 

pozice 

 zmenšení trhu může znamenat ztrátu důležitých odběratelů či změnu jejich 

požadavků 

 výhodnější nabídka konkurentů 

 vyšší ceny výrobních materiálů 

 

Podnik PKS okna a.s. se řídí strategií SO (strategií využití). Využívá tedy silné 

stránky na získání výhody. Tato strategie využívá silné stránky podniku tak, že hodnotí 

příležitosti vnějšího prostředí podniku, tvoří základ pro vymezení vize a cílů podniku. 

Po zhodnocení silných a slabých stránek podniku PKS okna a.s. a jeho 

příležitostí a hrozeb, bude odvozena strategie podniku na základě výsledků SWOT 

analýzy. Navrhovaná a zároveň doporučená strategie je strategie WO. Tato strategie se 

orientuje na eliminaci slabých stránek podniku využitím příležitostí, označení této 

strategie je také mini-maxi. Odstranění slabých stránek je pro podnik klíčové především 

proto, že zejména nejednoznačný cíl podniku a spory mezi výrobním a obchodním 
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oddělením způsobují nesystematický přístup k zapojování do veřejných zakázek, 

investiční politiku v oblasti modernizace výroby i formování taktiky vůči dodavatelům 

materiálu. Odstranění slabých stránek umožní využívat příležitosti. Celou řadu hrozeb 

podnik nemůže přímo překonávat, ale může je snižovat prostřednictvím využití silných 

stránek a příležitostí. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce je zaměřena na vlastní návrhy a doporučení pro 

analyzovaný podnikatelský subjekt PKS okna a.s. Ty by podniku mohly pomoci ke 

zlepšení jeho současné situace. 

Návrhy vyplývají z provedených analýz a jejich závěrů, které jsou celkově 

shrnuty ve SWOT analýze. Na základě silných a slabých stránek podniku, jeho 

příležitostí a hrozeb budou navrženy doporučení pro podnik. Ze SWOT analýzy byla 

následně odvozena strategie WO. 

Navržená doporučení tedy budou na základě strategie WO. Pro podnik je 

zásadní, aby především využil příležitostí a aby opatření minimalizovala slabiny 

podniku. Pro využití příležitostí vyžadují dosažení nových zdrojů a zefektivnění 

fungování podniku. 

 

Základní doporučení 

Odstranit kompetenční spory v rámci vedení podniku a jednoznačně vymezit 

odpovědnosti a pravomoci mezi výrobou a obchodem. Jednatelé podniku by měli 

uspořádat jednání a jednoznačně formulovat cíl společnosti, který bude přesně 

zveřejněn. O tomto kroku nemohu já rozhodnout, je to doporučení podniku, aby se jeho 

vedení domluvilo a jasně vymezilo kompetence. 

 

3.1 Zavedení poradenské služby drobným zákazníkům 

Tento návrh vyplývá ze SWOT analýzy, kde je poskytování dotačních programů 

zařazeno do příležitosti podniku. Podnik PKS okna a.s. je zaregistrován v programu 

Nová zelená úsporám, výrobky splňují požadavky Státního fondu životního prostředí 

ČR a podnik je zařazen na seznam odborných dodavatelů. V současné době existuje 

velká škála dotačních programů a běžný spotřebitel ani netuší, jaké dotační programy 

může využít. Evropská dotace program Nová zelená úsporám, která je především 

zaměřena na úsporu energií objektů, spočívá ve výměně stavebních otvorů (okna           

a dveře) a zateplení vnějšího obvodového pláště budovy. Jak bylo uvedeno podnik PKS 

okna je v tomto programu evidován. A přestože většina lidí má určité povědomí o této 
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dotaci, při dnešních složitostech zákonů se v ní téměř nikdo není schopen plně 

orientovat.  

V této oblasti bych podniku doporučila nově zařadit kvalifikovaného pracovníka 

zaměřeného na problematiku dotačních titulů. Na tuto pozici bude třeba přijmout 

energetického specialistu, který by zákazníkům podal informace, jak dotaci na nová 

okna získat a zároveň pomohl vyřídit požadovanou dotaci. Poradce zná aktuální znění 

programu NZÚ, podací místa a postupy, jak žádost podat. Poradce by zabezpečil 

všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti. Dal by zákazníkovi rady, kdy je 

nejlepší žádost podat, v důsledku počítání lhůt. Poskytl by zákazníkovi informace o výši 

podpory. Zákazníci jsou citliví na cenu a na jakékoli pobídkové akce slyší. S tímto 

programem by podnik mohl docílit většího počtu zákazníků, kteří chtějí využít 

poskytované dotační programy a sami neví, jak o dotaci zažádat a nemuseli by hledat 

externího specialistu na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu podle 

nejbližšího místa bydliště, ale byl by jim přímo nabídnut podnikem PKS okna a.s. Na 

trhu výrobců otvorových výplní existuje velká konkurence a zavedením tohoto opatření 

by podnik jistě rozšířil portfolio svých služeb. 

Požadavky pro přijetí na tuto pozici jsou vysokoškolské vzdělání technického 

zaměření, znalost anglického jazyka a rámcová znalost programů. Jedná se o vytvoření 

nového pracovního místa, proto bude vyhlášeno na úřadu práce a dále formou inzerce. 

Specialistu bude vybírat majitel podniku a budou probíhat dvě kola výběrového řízení. 

Požadavky pro první výběrové kolo budou kvalifikační požadavky a znalost anglického 

jazyka. Ve druhém kole rozhodne individuální představa, jak by byly služby prováděny.  

Úřad práce dává podnikům dotace po dobu 6 měsíců na přijetí pracovníka na zcela nově 

vytvořené pracovní místo. Proto pokud zaměstnavatel kontaktuje úřad práce, který 

vybere vhodného kandidáta s vysokoškolským titulem a umožní mu podstoupit 

vzdělávací kurz s následným složením zkoušek energetického specialisty, získá podnik 

požadovaného pracovníka, přičemž mu bude po dobu půl roku vyplácena z úřadu práce 

dotace na zavedení nového pracovního místa. U pracovního místa tedy mohou nastat 

dvě varianty, buďto pracovník bude přijat z úřadu práce a náklady na přijetí budou 

výrazně nižší nebo klasickým výběrovým řízením, kdy si podnik podá inzerát do 

místního periodika, tyto náklady budou činit cca 6 000 Kč a na tohoto pracovníka jinak 

podnik nedostane žádnou dotaci. 
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Jelikož se jedná o pracovní pozici na žďársku, její hrubá měsíční mzda bude 

vymezena vzhledem k pracovní pozici a k současné době k situaci na trhu práce na 

26 000 Kč nástupní mzdy. 

 

             Tabulka 17: Mzdové náklady pracovníka energetického specialisty 

 Zaměstnavatel (PKS okna a.s.) 

Hrubá měsíční mzda  26 000 Kč 

Sociální pojištění/ měsíčně    6 500 Kč 

Zdravotní pojištění/ měsíčně    2 340 Kč 

Měsíční mzdový náklad   34 840 Kč 

Roční mzdový náklad 418 080 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednorázové náklady na zavedení pozice bude vybavení k výkonu práce             

a inzerce pracovního místa (cca 6 000 Kč). Jedná se o stolní počítač (cca 20 000 Kč), 

mobilní telefon (cca 8 000 Kč) a kancelářské vybavení (cca 35 000 Kč) ve 

vlastních prostorách podniku. 

Za předpokladu přijetí zaměstnance na pozici energetického specialisty budou 

náklady v prvním roce činit cca 487 000 Kč. V dalších letech již budou sníženy             

o jednorázové náklady. Nový pracovník zvýší podniku obrat. Díky tomu, že dotační 

program Nová zelená úsporám běží kontinuálně, lze rozdělit realizace opatření vedoucí 

k energetickým úsporám nevyhovujících objektů převážně rodinných domů v časovém 

horizontu vyhovujícím smluvním stranám, tzn. realizační firmě a zadavateli. Lze 

předpokládat, že vzhledem k rozšíření poskytovaných odborných služeb energetickým 

specialistou dojde k navýšení počtu objemu zakázek. Zřízení nového místa se tak 

několikanásobně vyplatí. Nová zelená úsporám není jediný dotační program, při kterém 

je nutná spolupráce s energetickým specialistou. Rozsah případných prováděných prací 

lze značně rozšířit o jiné dotační tituly například o Operační program Podnikání             

a inovace pro konkurenceschopnost. 
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3.2 Zpětná vazba k zákazníkům 

Z Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil vyplývá, že velké procento odběratelů 

podniku tvoří autorizovaní prodejci, dealeři a stavební firmy. Pro podnik by měla být 

rovněž důležitá méně zastoupená složka koncových (drobných) zákazníků. Jedná se 

převážně o fyzické osoby, které obchodují přímo s podnikem PKS okna a.s. Tudíž         

i samotnou montáž a služby s nimi spojené PKS okna a.s. zajišťuje. Právě u této složky 

zákazníků docílí podnik prosperovanou kvalitu, jak ve výrobě samotných výrobků, tak  

i v samotné montáži. U ostatních odběratelů nejsou ostatní služby podnikem zaručeny. 

 Podnik PKS okna a.s. nově nabízí showroom přímo v areálu výroby plastových, 

dřevěných i hliníkových oken, kde si zákazník může osobně vybrat požadovaný 

výrobek a dostane o něm přesné informace. I přes učinění tohoto kroku chybí ze strany 

podniku zpětný kontakt k zákazníkovi. Proto bych mu doporučila kontaktovat 

v dohledné době po montáži oken své zákazníky a zajímat se o spokojenost s jeho 

výrobky a především, jestli se nevyskytl nějaký problém po montáži, který by okamžitě 

odstranili či vyřešili. Tato zpětná vazba je důležitá a plní hlavní roli při pozitivních 

referencích. Dřevěné výrobky mají záruční servis 5 let a plastové výrobky 6 let. Během 

tohoto období by podnik měl po uplynutí například dvou let od montáže učinit další 

telefonický průzkum o spokojenosti trhu. Aby v oblasti kraji Vysočina, na kterou se 

firma převážně zaměřuje, byly vždy kladné reference. Zákazník bude vědět, že i nadále 

se o něho podnik zajímá a jeho kladné ohlasy předá svému okolí. 

 Při výběru pracovníků na montáž by se měl podnik soustředit na jejich zručnost, 

pečlivost, zodpovědnost k přístupu k práci a na příjemné vystupování při kontaktu se 

zákazníky. Zajistí si tak požadovanou kvalitu nejen samotných výrobků, ale i jejich 

konečnou montáž při zabudování oken a spokojenost zákazníků. 

 Tento návrh se vztahuje jak k zákazníkům fyzických osob tak právnických osob. 

Do charakteristiky podniku bych zařadila kontrolu (oslovování) spokojenosti zákazníků 

a zdůrazňování bezplatné záruky a servisu na dobu 5 let u dřevěných oken a 6 let           

u plastových oken. Tyto informace na základě spokojenosti a ohlasů zákazníků by mělo 

zpracovávat a vyhodnocovat obchodní oddělení. Sledováním spokojenosti zákazníků si 

podnik vede databázi zákazníků, kterou zakotví do informačního systému. V případě 

právnických osob je důležité využívat adresář klientely, kterou bude firma v průběhu 

roku informovat o novinkách ve výrobě. Tuto činnost by mohl mít v kompetenci 
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navrhovaný nový pracovník, protože neočekávám, že by jeho vytíženost byla na celých 

40 hodin týdně. Zároveň je třeba počítat se situací, kdy by se dotace přestaly nabízet, 

aby měl i jiné uplatnění. 

 

 

Poté co bude vymezena kompetence obchodního a výrobního oddělení a stanoveny 

dlouhodobé i krátkodobé cíle, je třeba v souladu s nimi připravit program modernizace 

strojů a inovace technologií. S programem změny a modernizace provést obnovu 

technologií a strojů tak, aby byl podnik připraven na možné inovace výrobních 

programů. Navrhuji podniku tato doporučení. 

 

3.3 Diferenciace produktů s využíváním nových technologií 

Toto doporučení vyplynulo z provedené PESTLE analýzy a Porterova modelu. 

Vzhledem k velké konkurenci v oboru podnikání bych podniku doporučila koncentrovat 

se především na odlišné typy staveb a to například na nízkoenergetické domy. Rozvíjení 

aktivit v oblasti nízkoenergetických domů bych zařadila právě kvůli dotačním 

programům. Tyto stavby jsou v současné době velice žádané a v posledních letech je 

zaznamenán nárůst v jejich oblibě. Jedná se o stavby vyznačující se výbornými 

izolačními vlastnostmi, což souvisí s nízkými náklady na jejich vytápění. 

Nízkoenergetické stavby mají aktuálně velký význam. Populace slyší na nízké 

náklady vynaložené za vytápění domu. Správnou funkci izolačních materiálů musí plnit 

i otvorové výplně. Technologie výroby oken a jejich izolačních vlastností se stále vyvíjí 

a podnik PKS okna a.s. se musí o vývoj jejich produktů zajímat a mít určité povědomí  

o novinkách na světovém trhu. 

 V současnosti je hodně diskutovaným tématem právě úspora energií a využívání 

obnovitelných zdrojů energie. Na podobném principu fotovoltaických panelů by bylo 

možné využít sluneční energii zabudováním fotovoltaického článku do skla okna, čímž 

by bylo dosaženo přeměnění energie technickým zařízením. Izolační vlastnosti by byly 

podpořeny přijímáním tepla pomocí slunečního záření. Podnik by se měl zajímat           

o technologie budoucnosti a sledovat možnost využívání skel jako hlukové                     
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a bezpečnostní izolace, zastínění proti slunci a dále zvažovat propojení solárních panelů 

se skleněnými fixními stěnami, tedy s prosklenými částmi objektů, které jsou pevné. 

Vzhledem k vývoji současné situace energetického hospodářství, kdy od roku 

2020 bude možné realizovat pouze objekty s téměř nulovou spotřebou energií, bych 

podniku doporučila zvážit rozšíření portfolia o výrobu prvků využívajících obnovitelné 

zdroje. 

 

3.4 Modernizace strojů v divizi HK a EOK 

Z McKinseyho analýzy 7S faktorů a z obecné charakteristiky podniku bylo 

zjištěno, že haly na výrobu hliníkových konstrukcí a eurooken mají převážně ještě 

původní stroje a zařízení. Zastaralé stroje způsobují menší efektivnost výroby a zároveň 

její nižší produktivitu. Staré stroje jsou zároveň energeticky náročnější a potřebují více 

servisních úkonů, což zvýší i finanční náklady na jejich provoz. 

 Doporučuji podniku, aby se ve výrobě dřevěných a hliníkových oken zaměřil 

v několika fázích na výměnu zastaralých strojů za nové. Náhlá výměna všech strojů 

v jedné etapě by byla finančně náročná a došlo by k zastavení celé výroby a současně 

k poklesu produktivity. Modernizace strojů tedy přinese nižší přímé náklady výroby       

i nižší výrobní náklady na jednici. Další výhodou nových strojů je efektivita výroby, 

zvýšení produktivity a pokles spotřeby energie. 

 

3.5 Proniknutí na zahraniční trh 

Na základě SWOT analýzy se ukázalo, že podnik nabízí své výrobky výhradně 

v České republice a na Slovensku. V tomto ohledu bych podniku doporučila rozšířit 

pobočky na Slovensku. Jakmile se tyto pobočky stabilizují, expanzi podniku bych 

orientovala na trhy, které jsou součástí Evropské unie, ale nejsou ve výrobě                    

a technologiích tak vyspělé. Volila bych země jako jsou Maďarsko, Rumunsko              

a Bulharsko. 

V těchto zemích bych se soustředila na ofenzivní marketingovou strategii. Což 

by znamenalo, že v zemích kde je teplejší klima, působí tepelná izolace obráceně, to 

znamená, že se objekt nebude přehřívat. Materiál používaný na výplně otvorů 
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v podmínkách České republiky pro akumulaci tepla a tím minimalizaci nákladů na 

vytápění a spotřebu energií, lze v zemích jižněji položených využít s opačným efektem 

(tzn. chrání objekty před vstupem vysokých teplot v letních měsících).  

 Pro expanzi na zahraniční trhy musí podnik zvolit vhodnou realizaci 

marketingové strategie. Před vstupem na konkrétní trh musí být jasně stanoveny návrhy 

samotného vstupu. Prvním důležitým krokem je provést analýzu obecného a oborového 

prostředí na daném trhu. Zjistit jakou poptávku produktů vyžaduje konkrétní trh a jak je 

silně zastoupena konkurence v oboru podnikání, dále se účastnit na stavebních 

veletrzích zaměřené na bydlení a rekonstrukce dané země. Obchodní zástupce země 

zanalyzuje a zjistí, zda je trh pro podnik akceptovatelný. Obchodní zástupce by se měl 

zajímat o stávající trendy v dané zemi a náležitě oslovovat stavební firmy s nabídkou 

spolupráce. Podnik nesmí opomenout koncové zákazníky, které jsou na veletrzích 

osloveni formou showroomu. 

Zvýšením mezinárodní konkurenceschopnosti dojde k získání nových 

zákazníků, růstu tržeb a exportu. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu zvoleného podnikatelského 

subjektu pomocí vybraných metod. Na základě výsledků provedených analýz 

formulovat doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. 

 Pro splnění uvedeného cíle bylo nutné nastudovat potřebnou literaturu zabývající 

se používanými analytickými metodami tak, abych znalosti mohla aplikovat 

v analytické části. 

Východiskem pro analytickou část bylo seznámení se s podnikem PKS okna a.s.,           

a předmětem jeho podnikání. Pro analýzy jsem volila metody vhodné k prozkoumání 

vnějšího a vnitřního okolí podniku. V rámci vnějšího okolí byla provedena analýza 

obecného okolí, pro nejž byla zvolena PESTLE analýza. Pro posouzení oborového okolí 

podniku byl zvolen Porterův model pěti konkurenčních sil, který ukázal, že zákazníky 

podniku jsou velké stavební firmy, ale i drobní zákazníci, na které se zaměřuji 

v návrzích práce. Analýza vnitřního prostředí podniku byla zhodnocena pomocí 

McKinseyho modelu 7S. Pomocí Kralickova Quick testu byla analyzovaná souhrnná 

finanční situace podniku v letech 2012 – 2014. Situace byla vyhodnocena za 

přijatelnou, výsledky se pohybují v tzn. šedé zóně, podnik by se však měl zaměřit na 

zlepšení své výnosové situace. Výsledkem analytické části je SWOT analýza, která 

uvádí souhrn provedených analýz v podobě silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb podniku. Závěry z analýz se staly východiskem pro navržená doporučení, která 

jsou uvedena v návrhové části diplomové práce. 

 Základním doporučením pro podnik je jednoznačně vymezit odpovědnosti            

a pravomoci mezi výrobou a obchodem. Mezi další navrhovaná doporučení patří: 

 zavedení zpětné vazby k zákazníkům; 

 diferenciace produktů s využíváním nových technologií; 

 modernizace strojů v divizi HK a EOK; 

 proniknutí na zahraniční trh. 

Dále byl zpracován návrh zavedení poradenské služby v podobě energetického 

specialisty. 

 Tím byl cíl diplomové práce splněn. 
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Příloha 1: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a VH před zdaněním konkurenčních 

podniků za období 2013 a 2014 

Podnikatelský subjekt 
Obrat (v tis. Kč) 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním (v tis. 

Kč) 

2014 2013 2014 2013 

PKS okna a.s. 601 163 472 912 6 030 -5 231 

DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. 288 185 243 772 6 451 2 036 

Plastikov s.r.o. 67 941 67 503 4 399 3 885 

Window Holding a.s. 1 379 479 1 182 596 -6 618 -103 886 

Svět oken s.r.o. nezveřejněno 631 468 nezveřejněno 9 739 

Okna Macek a.s. 303 789 324 101 8 947 -1 450 

Oknotherm s.r.o. 284 867 257 439 1 460 -14 856 

Oknostyl group s.r.o. 138 717 126 616 3 376 3 976 

Pramos a.s. 371 293 339 639 37 252 38 651 

RI okna a.s. 696 170 799 002 1 573 3 442 

Stavona s.r.o. 110 392 96 755 1 194 -760 

 



 

  

 

 

Příloha 2: Rozvaha PKS okna a.s. (2014-2013) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty PKS okna a.s. (2014-2013) 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


