
 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – 

dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ve kterém se 

firma nachází. Cílem práce je zhodnocení příleţitostí a rizik podnikatelského prostředí 

firma ALBO. 

 

Abstract 

This graduation theses deals with analysis of the entrepreneurial environment of the 

company ALBO okna - dveře, s.r.o. .  With the help of SWOT analysis, passportisation 

and Porter's analysis of five rival companies an analysis of the entrepreneurial 

environment, in which the company ALBO okna - dveře, s.r.o. is situated, will be 

carried  out.  The aim of thesis is assess opportunities and risks of the business 

environment company ALBO okna –dveře, s.r.o. 
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ÚVOD 

  

Kvalita podnikatelského prostředí se v posledních třech letech nezlepšila, v řadě 

parametrech se dokonce zhoršila. Za nejvýznamnější faktory, které zatěţují podnikání 

v České republice patří i korupce, byrokracie a špatná platební morálka.  

Mimo jiné se firmy potýkají se špatnou vymahatelností práva, stoupajícími náklady a 

rostoucí cenou energií. Mnoho firem také poukazuje na nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil.  

Podnikatelské prostředí se neustále vyvíjí a je ovlivňováno mnoha faktory. Mezi 

jednotlivými obcemi, regiony nebo státy se podnikatelské prostředí vyvíjí rozdílně. 

Proto by kaţdá firma měla průběţně analyzovat podnikatelské prostředí a přizpůsobovat 

své fungování měnícím se podmínkám. V dnešní době se neustále mění potřeby 

zákazníků, konkurence nebo technologické a technické postupy. Podnikatelské prostředí 

můţe mít na firmu jak pozitivní, tak negativní dopad. Nové atraktivní příleţitosti 

umoţňují podniku rozvoj a naopak včasná identifikace rizik můţe zamezit případných 

problémům.  

Téma této bakalářské práce je „Analýza podnikatelského prostředí“. Jedná se o analýzu 

podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o. Tato firma působí na trhu jiţ 

od roku1991 a pohybuje se v dřevozpracujícím odvětví. Zabývá se především výrobou 

dřevěných euro oken a vchodových dveří.  

Důvodem pro výběr firmy ALBO byla dlouholetá spolupráce této firmy s mou rodinou 

a od toho se odvíjející dobrý přístup k interním zdrojům. Při samotných počátcích této 

firmy působil můj otec jako zaměstnanec. Nyní podniká ve stejném oboru na vlastní 

ţivnostenský list, ale i nadále udrţuje s firmou ALBO obchodní i osobní vztahy. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

 

Cíle práce 

Cílem mé práce je zhodnocení příleţitostí a rizik podnikatelského prostředí vybrané 

společnosti. Aby bylo dosaţeno hlavního cíle, bylo stanoveno několik dílčích cílů: 

1. popis základních poznatků a souvislostí týkajících se podnikatelského 

prostředí – vymezení základních pojmů a metod, které budou vyuţity 

v praktické části práce, 

2. analýza podnikatelského prostředí – pomocí jiţ vybraných metod bude 

zanalyzováno podnikatelské prostředí firma ALBO okna – dveře, s.r.o., 

3. identifikace rizik a příležitostí plynoucích z podnikatelského prostředí – po 

aplikaci vybraných metod budou zhodnoceny příleţitosti a rizik podnikatelského 

prostředí, ve kterém firma působí. 

 

Metody zpracování 

Pro dosaţení cíle práce budu vycházet především z vnitropodnikových informací a 

statistických dat. 

 V teoretické části je vyuţita především metoda popisná. Touto metodou je popsáno 

podnikatelské prostředí a metody zkoumající podnikatelské prostředí. 

V praktické je nejprve pouţita metoda popisná. Touto metodou je představena 

společnost, její historie, oblast pokrytí, atd. Dále je vyuţita metoda komparace. 

Především v Porterově analýze pěti konkurenčních sil, kde jsou srovnáváni odběratelé a 

dodavatelé.  Pro analýzu podnikatelského prostředí vybrané firmy budou pouţity různé 

metody. Mezi nejznámější metody patří SWOT analýza. Jedná se o metodu, jejíţ 

pomocí budou identifikovány silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby plynoucí z 

podnikatelského prostředí vybraného podniku. Jako další metoda bude pouţita 

pasportizace podnikatelského prostředí. Jedná se o praktickou a vcelku jednoduchou 

metodu, která poskytne informace o podnikatelském prostředí, ve kterém podnik 

působí. Jako poslední bude pouţita Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Zde je 
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pouţita metoda komparace. Pomocí této analýzy budou určeny jednotlivé konkurenční 

síly, které na podnik působí. 

  

Struktura práce 

V první části bakalářské práce je nejprve definován hlavní cíl práce. Aby bylo hlavního 

cílu dosaţeno, jsou definovány i dílčí cíle. Dále jsou uvedeny metody, dle kterých byla 

bakalářská práce zpracována a struktura práce, ve které je uvedeno, čím se jednotlivé 

části práce zabývají. 

Druhá část, je část teoretická. V té jsou vymezeny základní pojmy. V první části 

teoretické části práce jsou definovány  pojmy jako je podnik, podnikání a podnikatel. 

Dále je vysvětleno, co je to podnikatelské prostředí a jaké jsou typy. Závěr teoretické 

části je zaměřen na metody které zkoumají podnikatelské prostředí. Některé z těchto 

metod byly vybrány a pouţiti v praktické části.  

Třetí část, je část praktická. V praktické části je nejprve představen podnik. Jsou 

zmíněny základní údaje jako je název, sídlo, základní kapitál a předmět podnikání 

společnosti. Následuje historie, dále jak firma vypadá dnes, výrobní sortiment, 

organizační struktura, lidské zdroje, pokrytí. Po představení podniku jsou aplikovány 

vybrané metody. Nejprve jsem se zaměřila na analýzu SWOT. Pomocí této metody byly 

identifikovány silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby podnikatelského prostředí. 

Následuje metoda Pasportizace. Prostřednictvím této metody jsou shrnuty informace o 

oblasti, ve které podnik působí. Jako poslední pouţiji Porterovu analýzu pěti 

konkurenčních sil. U kaţdé síly bude vymezen vliv na firmu. 

Čtvrtá část, je část návrhová. Zde je navrţeno jak by firma měla vyuţít příleţitostí a 

předjít hrozbám, které podnikatelské prostředí přináší. 

Pátá část, je část závěrečná. Zde je celá práce shrnuta. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

 

1.1 Podnikání 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku“
1
 

„Soustavnou činností se rozumí pravidelná nebo opakující se činnost. Za podnikání se 

tedy nepovaţuje např. jednorázová činnost. Samostatnost v podnikání znamená, ţe 

podnikatel sám rozhoduje o způsobu, formě, rozsahu, čase a místě výkonu svých aktivit. 

Podnikání vlastním jménem znamená, ţe podnikatelská jednotka musí mít svoje jméno, 

pod kterým vykonává podnikatelské aktivity. Podnikání na vlastní zodpovědnost 

znamená zodpovědnost za plnění smluvních podmínek a dodrţování právních předpisů. 

Za účelem dosaţení zisku znamená, ţe základním motivem pro podnikání je zisk“
2
 

 

1.2 Podnik 

„Podnikem rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. 

K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k 

provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit.“
3
 

Soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli slouţících, resp. majících 

slouţit k jeho podnikání se nazývá obchodním majetkem. 

Existuje mnoho definic a pohledů na podnik, protoţe podnik se neustále vyvíjí. A proto 

ani dnes nemáme uzavřenou definici podniku, který by se v budoucnu nemohla změnit. 

Např. z sociologického pohledu je podnik sociálním jevem, jehoţ existence je 

zdůvodněna jedině uspokojováním specifických lidských potřeb, které jsou jeho 

                                                

1 Obchodní zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb. 

2 GRUBLOVÁ, EVA a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd.Ostrava : Repronis, 2001. 438s. ISBN: 80-

86122-75-1. str. 21. 

3 Obchodní zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb. 
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primárním cílem a finální funkcí. Pokud je realizace tohoto cíle zajišťována lidmi, je 

podnik sociálním celkem, začleněným do kontextu celé společnosti.
4
 

 

1.3 Podnikatel 

 

„Podnikatelem je
5
: 

 

1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

2. osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

3. osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštních předpisů. 

 

Jako bylo obtíţné definovat pojem podnik, s pojmem podnikatel je to stejně těţké.  

Podle mnoha autorů je podnikatel osoba, která profituje na základě iniciativy a 

riskování nebo osoba, která vyuţívá iniciativy k uchopení trţních příleţitostí za účelem 

dosaţení zisku. 

 

1.4 Podnikatelské prostředí 

„Podnikatelské prostředí je třeba chápat jako soubor vnějších faktorů ovlivňujících 

ekonomické postavení, motivaci a chování konkrétních podnikatelských subjektů. 

Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti 

legislativy, institucionální infrastruktury a fungování trhů.“6 

                                                

4 GEIST, B. Sociologický slovník. Praha:Victoria Publishing, 1993.647s.ISBN: 80-85605-28-7 380.00. 

str. 227. 

5 Obchodní zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb. 

6 GRUBLOVÁ, EVA a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd.Ostrava : Repronis,  2001. 438s. ISBN: 80-

86122-75-1. 
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„Kvalita podnikatelského prostředí a podmínky podnikání významně ovlivňují výkonnost 

podniků a tím i celkovou ekonomickou výkonnost“.7V současných podmínkách trţní 

ekonomiky působí řada ekonomických subjektů. Od doby co Česká republika vstoupila 

do Evropské unie můţeme sledovat, ţe roste také význam podpory podnikatelským 

subjektům a to v nejrůznější podobě. Často se dnes hovoří o podpoře v oblasti 

vzdělávání, informovanosti, vědě a výzkumu a dalších oblastech. Důleţitý je také 

význam marketingu, jakoţto vědní disciplíny, která má napomoci podnikům obstát 

v tvrdé konkurenci.  

Pokud je ale podnikatelské prostředí nepříznivé, pak s velkou pravděpodobností ani 

nejdokonalejší znalost tohoto prostředí a dokonce ani nejpropracovanější marketingové 

analýzy podnikatelského prostředí nezaručí úspěch v podnikání. Proto je zapotřebí, aby 

podnikatelské prostředí bylo co moţná nejvíce příznivé, coţ je ovšem nelehký úkol pro 

ty, jeţ mohou alespoň některé faktory formující podnikatelské prostředí ovlivnit. Je 

evidentní, ţe činitelů, které ovlivňují podnikatelské prostředí, je mnoho. Jedním z nich 

je bezesporu rozpočtová politika státu, která zde hraje velmi významnou roli. 

 

Na vytváření podnikatelského prostředí se podílejí
8
: 

 státní orgány, 

 státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury, 

 soudy, 

 orgány veřejné samosprávy, 

 vzdělávací zařízení všech typů, 

 výzkumná a vývojová pracoviště, 

 subjekty působící v oblasti peněţnictví, banky, pojišťovny, instituce 

kapitálového trhu, 

 leasingové společnosti, 

                                                

7 tamtéţ 

8 Businessinfo.cz [online]. 2006 [cit. 2011-05-19]. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na 

období 2007-2013 . Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-

podnikani/koncepce-rozvoje-msp-2007-2013/1000503/40192/>. 
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 podnikatelská samospráva (komory, svazy, asociace, spolky a další) 

 poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace, 

 trţní subjekty - reální a potenciální konkurenti a reální a potenciální kooperační 

partneři 

Podnikatelské prostředí také tvoří mnoho vlivů z okolí podniku, které na něj působí. 

 

1.4.1 Okolí podniku 

 

Vliv okolí na podnik je velmi silný, zatímco moţnost podniku ovlivňovat okolí je spíše 

omezená. Podle M. Synka
9
 ovlivňují podnik prvky: 

 

 geografické, 

 sociální, 

 politické a právní, 

 ekonomické, technologické, 

 etické, 

 kulturně historické. 

 

Geografické okolí 

Dobrá geografická poloha má pro podnik velmi příznivý vliv. Geografické okolí 

ovlivňuje podnik především tím, ţe značně předurčuje jeho logistiku, tzn. způsob řízení 

materiálových a výrobních toků od zdroje k uţivateli. Vliv geografického okolí se 

promítá především při volbě umístění podniku (ideální umístění je co nejblíţe výrobním 

zdrojům). 

 

Sociální okolí 

Činnost podniku by měla být prospěšná jak pro podnik, tak pro společnost.  Z tohoto 

důvody by měl podnik brát ohledy na důsledky své činnosti.  V reálném světě je to však 

                                                

9 SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika.5. přeprac. a dopl. vydání.Praha: C.H.Beck:2010. 498s. 

ISBN: 978-80-7400-336-3. 
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velmi obtíţné. Majitelé podniků, manaţeři upřednostňují spíše zisk, coţ někdy můţe být 

v rozporu se sociálním okolím.  

Také zájmy zaměstnanců by se měly shodovat se zájmem sociálního okolí. Například 

stávky lékařů, ţelezničních a autobusových dopravců, zemědělců a tak dále.  

Z tohoto důvodu se ve větší míře stává většina zásadních podnikatelských rozhodnutí 

jistým kompromisem mezi „čistou“ ekonomickou racionalitou a sociální odpovědností 

podniku. Praxe stále zřetelněji ukazuje, ţe sociální smír je jedním ze základních 

předpokladů ekonomického rozvoje společnosti. 

 

Politické a právní okolí 

Směr, kterým se různé politické strany ubírají, má velmi významný vliv na podnikovou 

sféru. Tyto vlivy mohou být pozitivní, ale také negativní. Politické okolí podniku však 

nemusí ovlivňovat pouze politické strany a další  státní  instituce (centrální banka, 

soudy,…), ale také „malé“ komunální instituce, jako jsou městské a obecní úřady. 

Politické vlivy se za normálních podmínek prosazují především prostřednictvím práva. 

Právo a jeho instituty vytváření rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. Právní 

normy stanoví, jak by se měl a naopak neměl podnik chovat. Definují právní a jiné 

parametry, které jsou pro podnik závazné a zároveň určují jeho práva a povinnosti. 

Nejdůleţitější normou týkající se podnikové sféry je obchodní zákoník. Zvlášť 

významným faktorem právního okolí je vymahatelnost práva.  Vymahatelnost práva 

ovlivňuje pozitivně podmínky pro podnikání, a s tím související moţnost 

hospodářského růstu.  

 

Ekonomické okolí 

Má pro firmu zásadní význam. Podnik je ve svém rozhodování a chování v rozhodující 

míře ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou. 

 

Jedná se zejména o tyto faktory: 

 dostupnost a ceny výrobních faktorů, 

 daňová zátěţ podniků, 

 devizový vývoj, měnový vývoj, stav hospodářství. 
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Ekologické okolí   

Ekologické faktory významně ovlivňují pouţívání výrobních technologií podniků, 

rozmístění výrobních jednotek, zákaz některých výrob apod. Dodrţování přísných 

ekologických norem tak můţe pro podniky na jedné straně představovat určitou bariéru 

v podobě zvýšených ekonomických nákladů. Na druhé straně však dává moţnost pro 

rozvoj nových podnikatelských činností, jako je např. výroba ekologicky nezávadných 

výrobků, recyklace obalů, výroba alternativních zdrojů tepla atd. 

 

Etické okolí 

Firma by se měla chovat podle toho, co se všeobecně povaţuje za správné. V 

podnikatelském světě to znamená především poskytování pravdivých informací, 

dodrţování hospodářské soutěţe a poskytování co moţno nejlepších sluţeb 

zákazníkům.  

Posouzení toho co je etické je a co naopak není, se můţe v kaţdém státě lišit. Např. co 

se povaţuje za neetické v USA u nás je tolerováno.  

 

Kulturně historické okolí 

Kulturní okolí se vyvíjí mnoho let či staletí, kde se společnost postupně vyvíjí a vyvíjí 

se i myšlení, postoje a názory člověka. Celková vzdělanost a kulturní úroveň 

obyvatelstva je důleţitá pro ekonomický rozvoj a technický pokrok. Uvedená 

klasifikace okolí je značně zjednodušena ve srovnání se skutečností.  Jednotlivá „okolí“ 

se prolínají a ovlivňují. Míra jejich vlivu se však případ od případu liší. Kaţdý podnik je 

jiný a na kaţdý druh podnikání můţe více čí méně působit „okolí“ jinak.  
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1.5 Typologie podnikatelského prostředí 

 

Typologie podnikatelského prostředí lze popsat pomocí faktorů, které se v něm 

uplatňují. Podle toho zda se tyto faktory nacházejí uvnitř nebo vně podnikatelského 

subjektu, rozděluje L. Ludvík
10

 podnikatelské prostřední na vnitřní a vnější.  

 

U vnějšího podnikatelského prostředí existují 2 úrovně: 

 makropodnikatelské prostředí, které reprezentuje celospolečenské 

podnikatelské klima, 

 mezzopodnikatelské prostředí, které je ovlivněno konkrétními 

regionálními, mikroregionálními a lokálními vlivy.  

  

Vnitřní prostředí se označuje jako mikropodnikatelské prostředí. 

 

1.5.1 Makropodnikatelské prostředí 

 

Makropodnikatelské prostředí je tvořeno z těchhle základní faktorů: 

 

 výkon ekonomiky, 

 inflace, 

 zaměstnanost, 

 stav státního rozpočtu, 

 politická situace země, 

 infrastruktura a technologický vývoj, 

 atd. 

  

Výkon ekonomiky má velký vliv na kvalitu podnikatelského prostředí. S hospodářským 

růstem rostou i zisky podniků a tím pádem můţeme sledovat i nárůst zájmu investorů. 

                                                

10 LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí : podpora malého a středního 

podnikání.1.vyd.Háj ve Slezku: Máj,2000.124s. ISBN: 80-86458-03-2. 
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Nepřiměřeně vysoký růst však přináší inflaci a nezaměstnanost. Inflaci přináší i deficit 

státního rozpočtu. Deficit se dá řešit například zvýšením daní nebo prodejem státních 

obligací. Vysoká inflace škodí podnikání. Znehodnocuje úspory a zvyšuje úrokové 

sazby. Pokud je růst inflace niţší neţ růst nominální mzdy, dochází ke sniţování kupní 

síly peněz (za mzdu si můţeme koupit méně výrobků a sluţeb). Příznivá pro podnikání 

však není ani deflace. Občané málo spoří, protoţe je to nevýhodné, a firmy mají 

omezený příliv úvěrů. Začínají se omezovat investice a firmy musí sniţovat náklady a 

dochází tedy i ke sniţování počtu zaměstnanců. Deflace tedy v konečném důsledku 

zvyšuje nezaměstnanost. 

Mezi důsledky nezaměstnanosti patří, ţe se vytváří menší produkt neţ je produkt 

potenciální a dochází ke ztrátě kvalifikace.   

Pro rozvoj podnikání je velmi důleţitý technologický pokrok, modernizace a zlepšování 

infrastruktury. 

 

1.5.2 Mezopodnikatelské prostředí 

 

Mezopodnikatelské prostředí představují následující faktory: 

 

 přírodně ekologické prvky, 

 technická a dopravní infrastruktura, 

 všeobecná a ekonomická kultura,  

 ekonomická a podnikatelská infrastruktura, 

 vůdčí podnikatelské subjekty,  

 atd. 

 

Mezzoprostředí můţeme rozdělit do tří úrovní: 

 regionální podnikatelské prostředí, 

 mikroregionální prostředí, 

 lokální podnikatelské prostředí.  
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Kvalitní rozvinutá dopravní infrastruktura je jedním z důleţitých faktorů rozvoje 

podnikání, neboť zvyšuje mobilitu výrobních faktorů. Rostoucí mobilita ovšem zhoršuje 

kvalitu ţivotního prostředí emisemi a hlukem. V České republice je poměrně hustá 

rozvinutá dopravní síť (55 000km). Z velké části je v nevyhovujícím stavu.  

Z hlediska technické infrastruktury bychom měli brát v potaz především energetické 

sítě. V České republice můţeme konstatovat uspokojivý stav, co se týče zásobování 

energiemi. 

Dále telekomunikace a zásobování plynem. V minulosti prošla telekomunikační 

infrastruktura dynamickým rozvojem. Dnes přesahuje počet mobilních telefonů,  počet 

obyvatel v ČR. Důleţitá je vzdělanost, pracovitost a kultivovanost obyvatelstva. 

Ekonomická a podnikatelská infrastruktura představuje např. rozvinutost bank, sluţeb 

pošt a hotelů. Vůdčí podnikatelské subjekty jsou ty firmy, které výrazným způsobem 

ovlivňují trţní prostředí, neboť jsou na takovém stupni rozvinutosti, ţe je ostatní firmy 

jen následují, protoţe by v případném konkurenčním boji prohráli.  

 

1.5.3 Mikropodnikatelské prostředí 

 

Mikropodnikatelské prostředí můţeme vymezit klimatem, kulturou a dalšími znaky, 

které vytvářejí v podniku pro jednotlivé subjekty pracovní, provozní, resp. ţivotní 

prostředí. 

 

Mezi faktory tohoto prostředí patří: 

 

 umění podnikatele vlastnit, 

 umění vést lidi,  

 umění uspokojit potřeby, 

 umění komunikovat s podnikatelským makro a mezzoprostředím včetně 

mimoekonomických aktivit (různá forma spoluúčasti, dary, soutěţe, atd.). 

 umění formulovat podnikatelskou filozofii. 
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Jednotlivé prvky mikropodnikatelského prostředí se navzájem prolínají a ovlivňují. 

Podnikatel by měl umět optimalizovat podnikatelské portfolio, dále vést lidi, motivovat 

zaměstnance a rozvíjet vztahy mezi zaměstnanci. Všechny tyto faktory jsou důleţité pro 

fungování podniku. 

 

Na následujícím obrázku můţeme vidět schéma podnikatelského prostředí. Jak jiţ bylo 

uveden vnější prostředí se dělí na makropodnikatelské a mezzopodnikatelské. Vnitřní 

prostředí je prostředí mikropodnikatelské.  

 

 

Obrázek 1: Typy podnikatelského prostředí 

 

[Zdroj: LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí : podpora malého a 

středního podnikání.1.vyd.Háj ve Slezku: Máj,2000.124s. ISBN: 80-86458-03-2.str 27.]  
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Jak jiţ bylo řečeno podnikatelské prostředí se dělí na vnitřní a vnější. Vnější prostředí 

můţeme také dělit na makroprostředí a mikroprostředí. Politicko-právní, ekonomické, 

sociálně-kulturní a technologické vlivy utváření makroprostředí. Konkurence, 

odběratelé, veřejnost a zákazníci utvářejí mikroprostředí. Vnitřní prostředí je utvářeno 

uvnitř podniku. Znázornění můţeme vidět na obrázku č. 2. 

 

 

 

Obrázek 2: Vnější a vnitřní prostředí 

 

[Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. 

ISBN 978-80-247-2690-8.] 

 

 

1.6 Nositelé podnikatelského prostředí 

 

Pro formování podnikatelského prostředí je důleţité vymezení klíčových reprezentantů 

či nositelů. Mezi základní nositele řadíme: 

 

 parlament, vláda, ministerstva, apod., 

 nadstátní úvary, např. OSN, Evropská rada, 
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 obce, vyšší samosprávné celky (kraje), 

 obyvatelstvo v roli spotřebitelů, zaměstnanců, voličů, vlastníků…, 

 reprezentanti sféry podnikatelských či jiných subjektů (školy, banky, nemocnice, 

atd.), 

 ostatní reprezentanti podnikatelského prostředí s vazbou na kulturní, 

náboţenské, politické aspekty. 

 

Kaţdý z těchto nositelů má určité zájmy, které reprezentuje. Stát například můţe 

ovlivnit podnikatelské prostředí fiskální politikou (úpravou daní, legislativy a dalšími 

faktory). Aby se rozvíjelo, podnikatelské prostředí je důleţitá kvalitní legislativa. 

Podnikatelské prostředí je moţno zlepšit jednoznačnou, přehlednou a ne příliš často se 

měnící legislativou. Časté změny zákonů zvyšují firemní náklady. Sazby daní ovlivňují 

výběr lokality investorů pro své investice. Ještě důleţitější je fungování justice. 

Podstatou formování a rozvoje podnikatelského prostředí je rozvíjení komunikace mezi 

klíčovými subjekty. 

 

1.7 Metody a techniky analýzy podnikatelského prostředí 

 

V rámci podnikatelského prostředí je cílem podniku nalezení a vyuţití příleţitostí, které 

danému podniku podnikatelské prostředí nabízí. 

Při analýze a řešení se kombinuje více metod a technik. Pouţívají se ekonomické, 

geografické, sociologické, demografické, speciálně sociálně regionální metody a 

přístupy. Velmi rozšířenou je metoda SWOT. Pouţívají se také klasické i moderní 

metody, matematicko – statistické. 

 

Pro analýzu podnikatelského prostředí jsem si vybrala následující 3 metody: 

 

 SWOT analýza, 

 pasportizace podnikatelského prostředí, 

 Porterova analýzy pěti konkurenčních sil. 
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V následující části budou popsány jednotlivé metody z teoretického hlediska, jejich 

výhody, nevýhody a přínos.  

 

1.7.1 Analýza SWOT 

SWOT analýza se řadí mezi jednu z nejčastěji pouţívaných metod hlavně díky své 

jednoduchosti. 

Metodu vytvořil Albert Humphrey, který vedl v 60. a 70. letech vedla na Standfordské 

univerzitě projekt, jehoţ cílem bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování 

společností a vytvořit pro ně nový systém řízení změn. V rámci své práce na 

Standfordské univerzitě vytvořil týmovou metodu pro plánování, kterou nazval SOFT 

analýza a kterou později přepracoval na SWOT analýzu. 

„SWOT analýza je jednoduchým nástrojem systematické analýza, která popisuje 

klíčové faktory ovlivňující strategické postavení podniku. Je přístupem nepřetrţitého 

porovnání vnitřních zdrojů a schopností podniku s ostatními vlivy působícími 

v okolí.“
11

 

SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Oppurtunities – příleţitosti, Threats – hrozby.  

 

 Pozitivní faktory Negativní faktory 

Vnitřní podmínky S W 

Vnější podmínky O T 

Tabulka 1: Matice SWOT 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

                                                

11 SEDLÁČKOVÁ,H.,BUCHTA,K.: Strategická analýza. 2 vydání Praha: C. H. Beck 2006, 121s. ISBN 

80-7179-367-1. 
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Pouţití SWOT analýzy má své výhody i nevýhody. 

Výhody jsou např.: 

 je rychlost zpracování, 

 relativní jednoduchost, 

 ve srovnání s jinými metodami je méně nákladná, 

Nevýhody jsou např.: 

 mohlo by dojít ke zkreslení a následně k chybným závěrům, 

 mohlo by dojít k podhodnocení slabých stránek, 

 mohlo by dojít k nadhodnocení silných stánek. 

 

Informace pro SWOT analýzu bývají získávány od vlastních zaměstnanců na všech 

hierarchických úrovních. Pokud je analýza SWOT zpracována zodpovědně můţe 

přinést odstranění slabých stránek a vyuţití těch silných. Dále pak umoţňuje včasné 

odhalení hrozeb a naopak vyuţití příleţitostí. 

Silná stránka je vše co dotyčný podnik dobře zvládá a v čem by mohl být ve výhodě 

oproti ostatním podnikům. Mezi slabé stránky naopak patří věci, které podnik nezvládá 

a díky kterým by mohl být v nevýhodě oproti ostatním podnikům. Příleţitosti 

podnikatelského prostředí přinášejí pro podnik potenciální přínos. Hrozby představují 

nebezpečí, které plyne pro podnik z daného podnikatelského prostředí. V následující 

tabulce jsou uvedeny příklady silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. 
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Silné stránky Slabé stránky 

 velikost podniku 

 schopní a kvalifikovaní 

zaměstnanci 

 firemní know – how 

 dobrá geografická poloha 

podniku 

 moderní technologie 

 kvalitní výrobky a sluţby 

 spolehliví dodavatelé a 

odběratelé 

 umění jednat se zákazníky 

 dobré jméno firmy 

 atd. 

 špatná kvalita surovina a 

výrobků 

 špatná geografická poloha 

 nespolehliví dodavatelé 

 příliš úzký sortiment výrobků 

 příliš rozsáhlí sortiment 

výrobků 

 nekvalitní materiál 

 nedostatek investičních 

prostředků pro rozšíření výroby 

 atd. 

Příležitosti Hrozby 

 zájem investorů 

 moţnost expandovat na nové 

trhy 

 spolupráce s jinými podniky 

 příleţitost zlepšit povědomí o 

firmě 

 nové příleţitosti pro investován 

 atd. 

 příliv nové konkurence 

 ţivelné pohromy 

 ztráta dobrého jména firmy 

 nedostatek kvalitních 

zaměstnanců 

 konkurenti přicházející 

s inovativním produktem 

 atd. 

Tabulka 2: SWOT analýza 

 

[Zdroj: vlastní tvorba] 
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1.7.2 Pasportizace podnikatelského prostředí
12

 

Jedná se o poměrně jednoduchou metodu, která systematizuje údaje o podnikatelském 

prostředí. Realizuje se v 5 krocích: 

 

1. Výběr metodiky pro pasportizaci. 

2. Sběr poţadovaných údajů o podnikatelském prostředí. 

3. Prověření věrohodnosti získaných údajů o podnikatelském prostředí 

4. Sestavení, prezentace a vyuţívání pasportu. 

5. Aktualizace pasportu. 

 

Vytváří se většinou ve formě tabulek, ve kterých jsou zpracovány informace o 

vybraném území (republice, kraji, městě, atd.). Tento stručný přehled obsahuje zejména 

slovní hodnocení, číselné, popř. mapové informace týkající se: 

 

 identifikace zájmového území (název, části, apod.), 

 základních údajů (geografické, historické, technické, apod.), 

 retrospektivní charakteristiky (např. časové řady obyvatel), 

 plochy dle vyuţití (např. zemědělská půda, průmyslové plochy), 

 statistiky podnikání (počet firem dle různých kritérií), 

 přehled důleţitých konkurentů, 

 CHKO, přírodní rezervace, 

 přehled sluţeb (ubytování, stravování, MHD). 

 

Výhodou této metody je, ţe díky ní získá firma kompletní přehled o stavu všech vlivů, 

které působí na utváření podskalského prostředí v dané oblastí. 

 

 

 

                                                

12zpracováno dle  LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí : podpora 

malého a středního podnikání.1.vyd.Háj ve Slezku: Máj,2000.124s. ISBN: 80-86458-03-2.str 47. 
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výrobky 

 

 

Odběratelé 
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nová 

konkurence 

 

Konkurence v  
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schopnost dodavatelů 
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hrozba 
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sluţeb 

hrozba nových 
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1.7.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Jedná se o analýzu, kterou v roce 1979 zformuloval profesor Michael Eugene Porter. 

Ten se zabýval otázkou toho, jaké vnější síly ovlivňují podnikání firem.  Definoval pět 

sil, které bezprostředně ovlivňují podnikání firem v daném odvětví: 

1. odvětvoví konkurenti, 

2. substituční výrobky, 

3. odběratelé, 

4. dodavatelé, 

5. a potenciální nová konkurence. 

Porterův model pěti konkurenčních sil, je zachycen v následujícím schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: vlastní tvorba dle KOTLER, Philips. Marketing management. 9. přepracované 

vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 712 s. ISBN 80-7169-600-5.]

Obrázek 3: Porterův model pěti konkurenčních sil 
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Mezi výhody této metody patří, ţe díky ní je firma schopna analyzovat 5 

nejdůleţitějších faktorů, které na ni působí z vnějšku. Analyzuje dění na trhu a je dobré 

ji pravidelně aktualizovat. Nevýhodou této metody je, ţe obsahuje spoustu 

subjektivních dojmů a více či méně kvalifikovaných odhadů budoucího dění. Proto je 

dobré zapojit více jedinců nejen z vnitřku firmy, ale lidi zvenčí. 

 

Konkurence v odvětví 

První Porterovou silou je konkurenční rivalita. Při analýze této síly je důleţité zaměřit 

se na to, kdo patří mezi hlavní konkurenty daného podniku. Ale také kdo by se jím mohl 

v budoucnu stát. Kaţdý podnik má určitou konkurenční strategii, aby obstál 

v konkurenčním boji a získal trţní podíl. Existují faktory, které ovlivňují rivalitu 

v odvětví. Jedná se například o velikost a počet konkurentů. Při velkém mnoţství 

konkurentů, kteří jsou přibliţně stejně velcí, není moţné ovládnout trh, všichni mají 

podobné moţnosti a podobné prostředky. Dále například růst trhu. Čím rychleji roste 

trh, tím menší je rivalita na tomto trhu. To je způsobeno tím, ţe podniky mohou vyuţít 

všech zdrojů pro udrţení poptávky. 

 

Substituční výrobky 

Substituty jsou výrobky, které můţe zákazník zaměnit za výrobky podobné či stejné. 

V tomto případě je velmi důleţitá cena. Pokud se stane pro zákazníky atraktivnější, 

existuje zde moţnost, ţe se zákazníci budou orientovat na tyto produkty. Firma se můţe 

bránit proti substituci diferenciaci výrobků.  

 

Odběratelé (zákazníci) 

Třetí silou je síla odběratelů nebo- li zákazníků. Zákazník má vůči svému dodavateli 

silnou pozici, je – li velkým zákazníkem firmy (velká zakázka, významná osobnost 

společenského ţivota, atd.) nebo můţe snadno a rychle přejít ke konkurenci. Existují 

samozřejmě i další situace, kdy je vyjednávací pozice silná, jako např. kdyţ jsou 

zákazníci velmi citliví na změnu ceny, či situace kdy je zákazník nucen sniţovat své 

náklady. 
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Dodavatelé 

V případě, ţe dodavatelé získají velkou vyjednávací sílu, kdy si diktují jak kvantitu, tak 

kvalitu, dochází ke sniţování přitaţlivosti odvětví. Síla dodavatelů převládá tehdy, 

pokud mají jedinečný vstup pro firmy v odvětví, jejich výrobky jsou jedinečné. Nejlepší 

obranou v tomto případě je budování a posilování dodavatelských vztahů.
13

 

 

Potenciální nová konkurence 

Trh je ohroţen vstupem nových konkurentů tehdy, pokud jsou nízké bariéry vstupu i 

výstupu do tohoto odvětví, pak je pro ně velmi snadné vstoupit do tohoto odvětví. 

Nejatraktivnější se pak trh stává, kdy jsou bariéry vstupu vysoké a výstupní nízké, 

neboť tento trh se pak stává nejvíce ziskovým.
14

 Mezi faktory ovlivňující vstup nových 

konkurentů na trh patří například kapitálová náročnost, technologie, oddanost zákazníků 

nebo legislativní opatření a zásahy státu. 

                                                

13
 GRASSEOVÁ, Monika , et al. Analýza podniku v rukou manžera : 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. Vydání první. Brno : Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9. 

14
 tamtéţ 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

V této části bakalářské práce bude zvolený podnik blíţe popsán. Jednotlivé metody 

hodnocení podnikatelského prostředí budou provedeny na konkrétním podniku . 

 

2.1 Základní údaje o firmě  

Pro analýzu podnikatelského prostředí byla vybrána firma ALBO okna - dveře s.r.o. 

 

Obchodní firma:   ALBO okna – dveře s.r.o. 

Datum zápisu:  3. 9. 2009 

Sídlo:    Osek nad Bečvou 191, PSČ 751 22 

Forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  200 000,-- 

Předmět podnikání: 

 truhlářství a podlahářství 

 zednictví 

 projektová činnost ve výstavbě 

 výroba obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona
15

 

 

Obrázek 4: Logo firmy 

[Zdroj: interní] 

                                                

15 Justice [online]. 2011 [cit. 2011-05-05]. Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.

@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=albo+okna-dve%f8e>. 
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2.1.1 Vznik podniku a jeho historie 

V roce 1991 byla zaloţena prvotní firma s názvem Alois Bouchal, ALBO – 

STOLAŘSTVÍ, coţ byla v podstatě malá firma s jednou dílnou a asi 5 zaměstnanci. 

Firma vyráběla dřevěné výrobky všeho druhu. V roce 1994  byla nainstalována nová 

technologie a byla zahájena výroba dřevěných oken EURO IV68. Následovalo 

nainstalování podobné technologie na výrobu vchodových dveří EURO DV68. V té 

době se firma začala specializovat hlavně tedy na výrobu EUROOKEN a 

EURODVEŘÍ. V roce 2002 byla ve firmě nainstalována jedna z nejmodernějších 

technologií pro výrobu dřevěných oken a vchodových dveří v České republice.  

V následujících letech byla pořízená nová technologie výroby oken EURO a 

vchodových dveří. V roce 2005 se začala firma připravovat  za zavedení systému řízení 

jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, zaloţení firmy ALBO okna – dveře, s.r.o. a výstavbu 

nové lakovny a kompletace oken.  Zhruba po roce byla firma vybavena CNC 

obráběcími centry, které jsou řízeny počítačem. Také jiţ byla dostavěna nová vybavená 

lakovna s řízeným procesem schnutí barvy a vlhčení. V první polovině roku 2006 byl 

zaveden systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. 

V roce 2008 byla zaloţena nástupnická firma ALBO okna – dveře, s. r. o., která se tedy 

aţ do současnosti specializuje především na výrobu EUROOKEN a EURODVEŘÍ. 

Byla zakoupen výrobní areál ve vedlejší vesnici Nové Dvory, jednalo se o bývalý areál 

zemědělského druţstva, kde byl vystaven nový výrobní závod pro výrobu interiérových 

dveří, vchodových dveří a atypických oken. Tento závod byl spuštěn začátkem roku 

2011. Také došlo k inovaci profilů výrobků a doplnění o další konstrukce, začaly se 

vyrábět okna a dveře pro pasivní a nízkoenergetické domy. Firma se také účastnila 

programu „Zelená úsporám“. Došlo k dalšímu rozšíření firmy. Firma rozšířila svůj 

výrobní závod pro speciální výrobky a došlo i k rozšíření sortimentu. V roce 2009 byly 

nainstalovány osvědčené technologie a jednalo se o silikonovací automat (první v České 

republice a na Slovensku). 
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2.1.2 Firma dnes 

V roce 2010 došlo k rozšíření produktů společnost s důrazem na estetiku a uţitnou 

funkčnost, byly nainstalovány vylepšené technologie ve výrobě speciální výrobků a 

dveří. K poslední inovaci ve firmě došlo, kdyţ byly nainstalovány nové technologie na 

výrobu vnitřních dveří. 

Sídlo firmy se nachází v Olomouckém kraji, konkrétně ve vesnici Osek nad Bečvou. 

Osek nad Bečvou leţí přibliţně 10 km od Přerova, směrem na Lipník nad Bečvou či 

Hranice, viz obrázek 6. Zákazníci se tedy mohou dostat k sídlu firmy po silnici 1. třídy 

ze směru Přerov nebo Hranice. V Oseku nad Bečvou najdeme poštu, kostel, základní a 

mateřskou školu a zdravotní středisko. Dále lze navštívit restaurační zařízení. Nedaleko 

od firmy se nachází restaurace Osečanka. 

 

 

Obrázek 5: Sídlo firmy 

[Zdroj: interní] 

 

 

2.1.3 Sortiment výroby 

S postupem času se firma vyvíjela a s ní i sortiment výroby. Z nabízeného sortimentu je 

největší poptávka po euro oknech a euro dveřích. Které mají vysokou ţivotnost díky 
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speciální povrchové úpravě. Jsou vyráběné z lepeného hranolu. Firma nabízí euro okna 

a euro dveře ve variabilních rozměrech. 

Dále firma nabízí okna dřevohliníková. Jedná se o okna s hliníkovým opláštěním. Díky 

hliníku jsou okna pevnější a lépe tepelně izolační, neţ okna vyrobená z čistého dřeva.  

Mezi další sortiment nabízených oken patří solární dřevohliníkoá okna. Tyto okna mají 

speciální izolované trojsklo, které propustí aţ 63% slunečních paprsků.  A díky tomuto 

teplu je moţno na jaře, či na podzim ušetřit za vytápění. Dále firma nabízí 

dřevokarbonová okna. Tyto okna jsou vyrobena z hranolů, které jsou napuštěny 

přírodními vosky, oleji a ţivicemi. Tím se zvyšuje odolnost proti houbám, plísním a 

hmyzu. Při poţáru se z vnější strany při zvyšování teploty udělá krusta, která přibrzdí 

počátek hoření z vnější strany.  Posledním typem okna jsou okna vyráběné pro 

historické objekty. 

Vchodové dveře jsou nabízeny aţ v170 typech. Mají vysoké tepelně izolační vlastnosti. 

Interiérové dveře jsou nabízeny v 6 modelových řadách. 

Mezi další sortiment, který firma nabízí patří exteriérové dřevěné podlahy, zimní 

zahrady, prosklené fasády, zdviţné odsuvné stěny, bezrámové zasklení, sekvenční 

garáţová vrata a další speciální výrobky. 

Firma zajišťuje svým klientům dodávku zvoleného výrobku a provede její komplexní 

profesionální montáţ.  

Dále firma nabízí kompletní servis. V současné době disponuje pěti vlastními 

servisními techniky a pěti servisními vozidly. 

Pro spokojenost zákazníků jsou zajišťovány specifické dodávky vyplívající 

z jednotlivých potřeb a přání zákazníků. 

 

2.1.4 Oblast pokrytí 

Firma v současné době vyrábí své výrobky pro zákazníky hlavně v české republice, 

export firmy činí cca 25-30% produkce a exportu je se do Anglie, Irska, Francie, 

Rakouska, Německa, Švédska a v neposlední řadě na Slovensko. Firma má rozvinutou 

síť autorizovaných prodejců a vzorkových kanceláří především v celé ČR. Své 

zastoupení má však i na Slovensku. Umístění jednotlivých autorizovaných prodejců či 

obchodní zástupců můţeme vidět na následující mapě. V rámci České republiky 
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můţeme mluvit o 5 obchodních a vzorkovnách kanceláří ALBO®, 3 se nachází 

v Olomouckém kraji, 1 ve Středočeském a 1 v Praze. Po zbytku České republiky je to 

asi 63 autorizovaných obchodních zástupců. 3 autorizovaní obchodní zástupci se 

nachází v Bratislavě. 

 

 

Obrázek 6: Mapa autorizovaných prodejců a obchodních zastoupení 

[Zdroj: interní] 

 

2.1.5 Organizační struktura a zaměstnanci 

Společnost má jednoho společníka pana Aloise Bouchala, který je zároveň jednatel a 

zaměstnanec. V současnosti zaměstnává firma ALBO přes sto zaměstnanců., kteří 

pracují jak v Oseku nad Bečvou, tak v Nových Dvorech. V Oseku nad Bečvou pracuje 

70 zaměstnanců, 20 pracuje v Nových Dvorech a zbývajících deset pracovníků pracuje 

na firemních pobočkách, které jsou umístěny v Ostravě, Brně a Praze. Firma plánuje 

v Nových Dvorech zaměstnávat aţ 30 nových pracovníků. Firma zaměstnává techniky, 

účetní, uklízečky, skladníky, pracovníky na montáţ, dopravu a nejvyšší počet 

pracovníků spadá do výroby (organizační struktura je uveden v příloze č. 1). 

Zaměstnanci bývají pravidelně školeni, především pak technici. Zaměstnanci jsou také 

vedeni k slušnému a vstřícnému jednání s klienty. 
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2.1.6 Dodavatelé 

Podnik spolupracuje s celou řadou dodavatelů, kteří dodávají především dřevo, kování a 

ostatní doplňky. 

Nejvýznamnějším dodavatelem pro dřevo a euro hranoly na výrobu oken je firma 

DŘEVO TRUST, a. s.. Jedná se o firmu s dlouholetou tradicí, která má 25 prodejních 

míst rozmístěných nejen po celé severní a jiţním Moravě, ale v severních, středních, 

západních a jiţních Čechách.  

Nejbliţší pobočka pro firmu ALBO, s. r. o. se nachází necelých 5 km daleko, coţ je 

v Lipníku nad Bečvou. 

S firmou Würth spolupracuje především v oblasti upevňovací techniky.  Především 

dodávají kování na euro okna a dveře, šroubky a podobné příslušenství. 

Velice důleţité pro výrobu oken a dveří je sklo, které dodává Sklenářství Salaj.  

 

 

Obrázek 7: Logo firmy DŘEVO TRUST, a. s. a WÜRTH 

[Zdroj:  Drevotrust.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-06]. DŘEVO TRUST, a. s. . 

Dostupné z WWW: <http://www.drevotrust.cz/cz/>. a Wuerth.cz [online]. 2011 [cit. 

2011-05-06]. WÜRTH. Dostupné z WWW: <http://www.wuerth.cz/homepage>.] 

 

2.1.7 Zákazníci 

Cíloví zákazníci ALBO okna – dveře, s.r.o. jsou z komerční, průmyslové sféry, ale také 

ze soukromého sektoru. Firma vyrobí více neţ 25 000 kusů oken ročně. 

Většina zakázek pochází ze soukromého sektoru, kam dodávají především euro okna a 

euro dveře. Jedná se o rodinné domy, byty, vily po celé České republice a východu 

Slovenska. 

Zakázky z komerčního sektoru bývají rozsáhlejší oproti soukromému sektoru. Firma 

dodávala své euro okna a euro dveře do budovy Sportovního centra Praha,  Sportovního 

centra Moravská Třebová nebo do Národního technického muzea v Praze. 
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Podíl zakázek ze soukromého sektoru  k celkovému počtu zakázek je poměrně vysoký. 

Poměr mezi občanským a soukromým sektorem je odhadem 70% ku 30%. 

 

2.1.8 Konkurence 

Kaţdá firma, která působí na trhu se setkává s konkurencí.  Jinak tomu není u ALBO 

okna – dveře, s. r. o. Po kvalitních euro oknech a euro dveřích je vysoká poptávka a 

v posledních letech se dost zvýšila, i kdyţ spousta lidí dává přednost levnějším 

platovým euro oknům a euro dveřím. Na trhu se objevuje konkurence, která přichází se 

stejným nebo podobným sortimentem.   

Firma nemá konkurenci jen v okolí svého sídla, protoţe má své autorizované prodejce a 

obchodní zastoupení po celé České republice a části Slovenska. Proto se tedy musí 

zaobírat svou konkurencí v celorepublikovém měřítku.  

 

Za konkurenty společnosti ALBO okna – dveře, s.r.o. lze povaţovat: 

 

 Window holding, a.s, 

 SLAVONA, s.r.o., 

 DARE EUROOKNA, s.r.o., 

 TTK EUROOKNA, s.r.o., 

 EUROOKNA CZ, s.r.o., 

 a další 

 

 

2.2 SWOT analýza 

 

Pomocí SWOT analýzy budou určeny silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby, které 

přináší podnikatelské prostředí, ve kterém se podnik nachází. Silné stránky 

podnikatelského prostředí by měly být zvýrazněny a naopak slabé stránky by měly být 

odstraněny. Příleţitosti by měly být vyuţity a hrozbám by se mělo předcházet. 

V následující tabulce jsou vymezeny silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby 

podnikatelského prostředí, ve kterém se nachází firma ALBO okna – dveře, s.r.o..   



39 

 

Silné stránky Slabé stránky 

1. relativně levná pracovní síla 

2. výhodná poloha podniku 

3. dobrá dopravní dostupnost 

(napojení na dálnici) 

4. niţší ceny pozemků, či budov (neţ 

ve městech) 

5. blízká poloha dodavatelů 

1. vysoká nezaměstnanost 

2. nízká efektivnost vymáhání práva 

3. „štědrý“ sociální systém s malým 

tlakem na část obyvatelstva 

k zapojení se do pracovního 

poměru 

4. korupce 

5. vysoká administrativa 

Příležitosti Hrozby 

1. zjednodušení daňového systému 

2. moţnost proniknout na zahraniční 

trhy – díky otevřenému trhu EU 

3. vývoj a inovace technologií 

4. spolupráce s dalšími firmami 

5. dotace ze strukturálních fondů EU 

1. nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

2. pokles zájmu o dřevařské obory 

3. nezájem obyvatel o nabízenou 

práci 

4. stárnutí obyvatelstva 

5. rostoucí konkurence 

Tabulka 3: SWOT analýza podnikatelského prostředí firmy ALBO® 

[Zdroj: vlastní tvorba] 

 

Kaţdý bod z předchozí tabulky bude bodově ohodnocen pomocí vymezené bodové 

stupnice. Postup stanovení vah kritérií touto metodou spočívá v tom, ţe bude ke 

kaţdému kritériu přiřazen určitý počet bodů ze zvolené stupnice v souladu s tím, jak je 

kritérium důleţité. Pro naše účely bude pouţita stupnice pětibodová (1 – nedůleţité,….., 

5 – velmi důleţité. Poté jsou body sečteny, a dány do poměru k celkovému počtu 

v příslušné skupině. Průměrná hodnota vyjadřuje významnost silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb. 
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Faktory 

Skupiny    
1. 2. 3. 4. 5. 

Součet 

bodů 

Počet faktoru 

ve skupině 

Průměrná 

hodnota 

Silné stránky 5 4 4 4 5 22 5 4,4 

Slabé stránky 4 5 4 4 3 20 5 4,0 

Příleţitosti 5 4 5 4 4 22 5 4,4 

Hrozby 5 4  4 3 4 20 5 4,0 

Tabulka 4: Výsledky SWOT analýzy 

[vlastní zpracování dle: KAŠÍK, Josef a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 

1998.343s. ISBN: 80-902167-4-9.] 

 

V tabulce můţeme vidět obodované jednotlivé silné a slabé stránky, příleţitosti a 

hrozby podnikatelského prostředí firmy. Kaţdá skupina obsahuje pět faktorů. Z tabulky 

vyplývá, ţe silné stránky získaly vyšší počet bodů neţ slabé stránky a příleţitosti vyšší 

počet hrozby, coţ je pro firmu pozitivní faktor. Jak by firma ALBO okna – dveře mohla 

vyuţít silných stránek a příleţitostí, které přináší podnikatelské prostředí je blíţe 

popsáno v návrhové části práce. V návrhové části práce jsou rovněţ blíţe identifikovány 

slabé stránky a hrozby podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o. 

 

 

2.3 Pasportizace podnikatelského prostředí 

 

Prostřednictvím pasportizace jsou shrnuty informace o oblasti, ve které se podnik 

nachází a ve které působí. V představení podniku jiţ bylo zmíněno, ţe sídlo firmy 

ALBO okna – dveře, s.r.o. se nachází v Olomouckém kraji ve vesnici Osek nad Bečvou. 

Zájmovou oblastí pro pasportizaci je Česká republika. Toto území bylo vybráno, 

protoţe společnost realizuje své zakázky především v České republice.  

V této metodě jsou zpracovány informace za rok 2009 a zdrojem jsou stránky Českého 

statistického úřadu a oficiální stránky České republiky provozované Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR.  
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2.3.1 Česká republika 

Česká republika je vnitrozemským státem, leţícím ve střední Evropě. Státní hranice 

jsou tvořeny Polskem v délce 761,8 km, Německem 810,3 km, Rakouskem 466,3 km a 

Slovenskem 251,8 km. Česká republika má bohaté kulturní, historické i přírodní 

bohatství.  

 

 

2.3.2 Vzdělání 

V současné době roste vzdělanost obyvatelstva v rámci Olomouckého kraje, ale i 

v rámci celé České republiky zvyšuje. Kaţdým rokem se zvyšuje počet zájemců o 

studium a počet absolventů. Firmu ALBO zajímají především absolventi dřevařských 

oborů. Firma zaměstnává především absolventy Střední průmyslové školy Hranice, obor 

Dřevařská a nábytkářská výroba a Střední školy technické Přerov, obor Truhlář. 

V tabulce můţeme vidět strukturu vzdělanosti České republiky. Nejvíce absolventů mají 

střední odborné školy a vysoké školy. 

 

 Počet škol Počet ţáků 

Gymnázia 379 143 851 

Střední odborné školy 1 111 412 409 

Vyšší odborné školy 184 28 749 

Vysoké školy 73 389 231 

 Tabulka 5: Vzdělání 

[Zdroj: vlastní zpracování dle: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-07]. Vzdělávání. 

Dostupné z WWW: 

<http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/ED00382E60/$File/14091022.pdf>.] 

 

 

2.3.3 Doprava 

Česká republika disponuje velmi hustou dopravní sítí. Dopravní systém v České 

republice je kombinací ţelezniční a silniční dopravy. V poslední době se rozvíjí i 

doprava letecká. Pro firmu ALBO okna – dveře, s.r.o. je nejpodstatnější silniční 
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doprava. Rozvinutá dálniční síť umoţňuje firmě rychlou dopravu do všech míst nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. 

Poloha firmy umoţňuje napojení na důleţitou dálnici D1. Česká republika pokračuje i 

nadále s výstavbou dálnic a rychlostních komunikačních tahů. Dopravní síť lze srovnat 

s ostatními státy Evropské unie. 

Nejvýznamnější rychlostní tahy jsou: 

 Dálnice D1 (Praha – Brno – Olomouc – Ostrava – Bohumín – Polsko) 

 Dálnice D2 (Brno – Břeclav – Slovensko) 

 Dálnice D5 (Praha – Plzeň – Rozvadov) 

 Dálnice D11 (Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko) 

 Dálnice D8 (Praha – Ústí nad Labem – Německo 

 

2.3.4 Hrubý domácí produkt (HDP) 

Hrubý domácí produkt je klíčovým ukazatelem vývoje ekonomiky. Do konečné 

hodnoty se promítne domácí výroba včetně sektoru sluţeb, dovozu a vývozu, spotřeba 

obyvatelstva a veřejné výdaje. V posledních letech HDP rostlo, aţ na rok 2009 kdy 

došlo k poklesu oproti minulému roku. V roce ale 2010 HDP opět vzrostlo oproti 

předchozímu roku. 

 

Graf 1: Vývoj HDP v letech 1999 až 2010 

[Zdroj: vlastní zpracování dle: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-31]. HDP, Národní 

účty. Dostupné z WWW: 

<http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/23812999.xls>.] 
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Na zvyšování HDP se v posledních letech podílel nejvíce zpracovatelský průmysl. 

Příznivá výkonnost průmyslu souvisela s produkcí nových výrobních kapacit 

v automobilovém, elektronickém a počítačovém průmyslu. Kromě těchto odvětví rychlý 

rozvoj zaznamenal i gumárenský a plastikářský průmysl, energetické strojírenství a 

výroba ostatních nekovových minerálních výrobků.  

 

2.3.5 Struktura národního hospodářství 

 

Počet ekonomických subjektů celkem 2 570 611 

v tom:  

Právnické osoby 634 310 

Fyzické osoby 1 936 301 

Tabulka 6: Počet ekonomických subjektů v ČR 

 

Z toho dle právních norem  

Soukromí podnikatelé podnikající dle ţiv. zákona 1 806 370 

Obchodní společnosti 329 100 

z toho akciové společnosti 23 312 

Druţstva  15 636 

Státní podniky 420 

Tabulka 7: Členění dle právních norem v roce 2009 

[Zdroj: obě tabulky zpracovány dle: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-07]. 

Organizační struktura NH. Dostupné z WWW: 

<http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/ED00387592/$File/14091026.pdf>.] 

 

 

Česká republika je investičně poměrně atraktivní coţ zaznamenalo rozvoj 

ţivnostenského podnikání a podnikání velkých společností. 
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2.3.6 Zaměstnanost 

V roce 2009 činil počet zaměstnanců v národním hospodářství 4 934 300 osob (viz 

tabulka 7). Nejvyšší počet z celkového počtu zaměstnaných zaměstnává průmysl. 

Vzrost počet pracujících absolventů středních škol s maturitou a absolventů vysokých 

škol, coţ souvisí s všeobecně rychlým zvýšením vzdělanosti populace. 

Zaměstnaní v NH
1)

  (tis. osob) 4934,3 

z toho: zemědělství 153,8 

 průmysl 1 406,4 

 stavebnictví 496,7 

 obchod 630,9 

 peněţnictví 110,4 

 vzdělávání 295,6 

 Zdravotnictví 323,4 

1)
 Výběrové šetření pracovních sil  

Tabulka 8: Zaměstnaní v NH za rok 2009 

[Zdroj: vlastní zpracování dle: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-08]. Zaměstnanost a 

mzdy. Dostupné z WWW: 

<http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/ED00377ED2/$File/14091011.pdf>.] 

 

 

2.3.7 Nezaměstnanost 

Počet nezaměstnaných osob v roce 2009 dosáhl 352, 2 tisíce, coţ představuje nejvyšší 

číslo za poslední 4 roky. Nejniţší úroveň nezaměstnanosti byla od roku 1997 v roce 

2007. Sníţení nezaměstnanosti v roce 2007 se projevilo více u muţské populace. 

Nejvyšší počet nezaměstnaných je u osob se středním vzděláním bez maturity a naopak 

nejméně nezaměstnaných je u osob s vysokoškolským vzděláním.  

V roce 2009 byla obecná míra nezaměstnanosti 6,7%.  Obecná míra nezaměstnanosti je 

všeobecně niţší oproti průměru všech členských států EU.  Průměrná obecná míra 

nezaměstnanosti v EU se dlouhodobě pohybuje okolo 10%. Průměr nejvíce zvyšuje 

Španělsko, kde se obecná míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 20%. 
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Nezaměstnaní celkem
1)

 (tis. osob) 352,2 

podle dosaţeného vzdělání:  

 základní 82,9 

 střední bez maturity 155,4 

 střední s maturitou 92,8 

 vysokoškolské  20,9 

Obecná míra nezaměstnanosti  6,7 

1)
 Výběrové šetření pracovních sil  

Tabulka 9: Nezaměstnaní celkem za rok 2009
16

 

[vlastní zpracování dle:  czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-08]. Zaměstnanost a mzdy. 

Dostupné z 

WWW:<http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/ED00377ED2/$File/14091011 .pdf>.] 

 

Nezaměstnanost působí nejen na firmu ALBO®, ale i na ostatní firmy tím, ţe lidé méně 

utrácí. Z tohoto důvodu firma nemá takové zisky, tudíţ ani objem výroby coţ vede 

k ještě větší nezaměstnanosti. 

 

2.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Předpokladem pro přeţití a prosperitu podniku je obstát v hospodářské soutěţi, jinými 

slovy v konkurenčním boji. Pro objasnění všech pěti konkurenčních sil (konkurence 

v odvětví, substituty, dodavatelé, zákazníci, potenciální noví konkurenti) je pouţita tato 

metoda. 

Pro podnik je důleţité rozumět všem pěti konkurenčním silám. Díky tomu můţe podnik 

formovat svou konkurenční strategii. Můţe například stanovit efektivní obranu proti 

konkurenčním silám.  

                                                

16 vlastní zpracování, dostupné z Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-05-08]. Zaměstnanost a 

mzdy. Dostupné z WWW: <http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/ED00377ED2/$File/14091011.pdf>. 
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Aby firma mohla s konkurencí úspěšně bojovat, musí ji nejprve nalézt a dobře poznat. 

Jednotlivá konkurence je zachycena ve schématu (viz příloha č. 4). 

 

2.4.1 Odvětvoví konkurenti
17

 

Odvětvoví konkurenti výroby euro oken, euro dveří je v současné době velká a správné 

zhodnocení konkurence je jedním z podstatných bodů plánování. Firma vţdy potřebuje 

mít o své konkurenci co nejpodrobnější informace. Mezi největší konkurenty v odvětví 

patří firmy: Window holding, a.s.,  SLAVONA, s.r.o., DARE EUROOKNA, s.r.o.,  tww, 

a.s..,  EUROOKNA CZ, s.r.o. Jedná se o firmy, které nabízí podobné nebo identické 

produkty.  

 

Window holding, a.s. 

Window holding, a.s. je společnost sdruţující značky VEKRA, OTHERM a TWW, je 

současným téměř 16 % podílem na trhu jedničkou mezi českými výrobci otvorových 

výplní. Firma má v plánu zvyšovat svůj trţní podíl a počet obchodních partnerů. Firma 

vznikla fůzí výše uvedených značek dne 1. 1. 2009. Společnost dosáhla v roce 2009 

trţeb 2 171 513 tis. Kč. VH po zdanění činil 8 895 tis. Kč. Sídlo firmy je v Praze. 

Značky VEKRA, OTHERM a TWW před fůzí působily na trhu v průměru 15 let. Mezi 

silné stránky této firmy patří, ţe má oproti ostatní uvedeným firmám a tedy i firmě 

ALBO nejvíce výrobních prostor. Své výrobní závody má v Zašové, Valašském 

Meziřící, Husinci, Staré Pace a Lázních Toušeň. To jí tedy dává největší výrobní 

kapacitu. Dále mají jednotlivé dceřiné společnosti slušně zpracované webové stránky 

coţ je dobré pro marketingovou strategii. Mezi další silné stránky by se dala zařadit také 

relativně dlouhá působnost na trhu.  

 

SLAVONA, s.r.o. 

Počátky firma SLAVONA sahají do roku 1991, rozsáhlý růst přišel v roce 1999, kdy 

firma zavedla nové technologie v nových výrobních halách. Sídlo firmy je v Jihočeském 

kraji, vzorkovnu má v Praze a Brně. Oproti firmě ALBO a TTK CZ, ale nemá tak 

                                                

17 informace o uvedených firmách byly získány z webové stránky příslušné firmy 
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početné obchodní zastoupení v České republice. Naopak, ale pronikla do Rakouska. 

Sortiment výroby jiţ není tak totoţný, ale stejně jako firma ALBO se zaměřuje 

především na výrobu euro oken.  

 

DARE EUROOKNA, s.r.o. 

Firma působí na trhu jiţ patnáct let, byla tedy zaloţena v roce 1996. Stejně jako firmy 

ALBO, SLAVONA a TTK CZ jiţ má vybudované své jméno v odvětví. Sídlo firmy se 

nachází nedaleko Brna, konkrétně v Rajhradu u Brna. Firma má 2 vzorkovny, taktéţ 

v Praze a Brně. Seznam autorizovaných prodejců není tak široký jako u předchozích 

firem. Sortiment výroby je velmi podobný jako u firmy ALBO. Mezi silné stránky patří 

stálí odběratelé nejen v České republice, ale i v Německu. Jako slabou stránku bych 

uvedla slabě rozvinutou síť autorizovaných prodejců. 

 

EUROOKNA CZ, s.r.o. 

Počátky vzniku firma sahají do roku 1998, k rozšíření výroby a přesunu do výrobní haly 

došlo v roce 2004. Sídlo firmy je v Královehradeckém kraji, konkrétně ve Vysokém 

Veselí. Firma disponuje mnohem menším obchodním zastoupením, neţ výše jmenované 

firmy. Můţeme říct, ţe v případě této firmy se pro firmu ALBO jedná o méně 

významnou konkurenci a firem této velikosti můţeme v České republice najít několik.  

 

Pro všechny firmy je tu pak příleţitost expanze na zahraniční trhy a ohroţení 

konkurencí, či zhoršením platební morálky odběratelů. 

 

2.4.2 Dodavatelé 

Firma ALBO disponuje širokým sortimentem (dřevěná eurookna, solární dřevěná okna, 

okna pro historické objekty, dřevohliníková okna, solární dřevohliníková okna, 

dřevokarbonová okna, vchodové dveře, zimní zahrady, atd.).  Kaţdý podnik je více či 

méně závislý na svých dodavatelích. I firma ALBO okna – dveře, s.r.o. potřebuje ke 

svému fungování velmi spolehlivé dodavatele.  

Hlavním a nejdůleţitějším dodavatelem je DŘEVOTRUST, a.s., který je hlavní 

dodavatelem dřeva a eurohranolů pro výrobu eurooken a eurodveří.  Tento podnik 
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s firmou ALBO okna – dveře, s.r.o. udrţuje dlouholeté vztahy. Velmi si zakládá na 

kvalitě a spolehlivosti. 

Dalším významným dodavatelem je firma Würth, která dodává příslušenství všeho 

druhu. Pro výrobu oken jsou to různé silikony, těsnění, lepidla, kování, šroubky, atd. 

V České republice má více neţ 30 poboček a působí v 68 zemích s cca 68 000 

pracovníky. 

Velmi důleţitá je pro firmu ALBO okna – dveře, s.r.o. dodávka skla, kterou zajišťuje 

Sklenářství Salaj. Firma Sklenářství Slaj má více neţ 30-tiletou tradici sklenářství 

v České republice.  

   

2.4.3 Odběratelé 

Podnik dokáţe díky svému individuálnímu přístupu uspokojit celou řadu zákazníků. 

Podnik můţe nabídnout vhodný projekt, díky kterému si získá své zákazníky i při vyšší 

ceně, neţ za kterou nabízí stejný nebo podobný výrobek konkurenti.  Odběratelé ALBO 

okna – dveře, s.r.o. jsou ve většině případů z občanského sektoru. Své výrobky 

poskytuje i zákazníkům z průmyslové a komerční zóny.  

 

Zákazníci: Vlastníci rodinných domů, vil a bytů po celé České republice a západním 

Slovensku. Dále různé průmyslové objekty, školy, sportovní centra, atd.. 

 

2.4.4 Potenciální nová konkurence 

Trh zpracování dřeva a výroby truhlářských výrobků není nijak speciálně legislativně 

omezen. Potenciálnímu výrobci stačí získat ţivnostenský list a začít podnikat. Obor 

truhlářství a podlahářství je ţivnost řemeslná, kde ţadatel o ţivnostenský list musí 

prokázat odbornou způsobilost podle ţivnostenského zákona. 

V nejbliţším okolí firmy ALBO se nachází spousta ţivnostníků. Přímo v Oseku nad 

Bečvou působí 2 ţivnostníci podnikající v dřevozpracovatelském odvětví. Tito, ale i 

další ţivnostníci z okolí nemohou firmě ALBO konkurovat a to nejen svou velikostí. 

Tito ţivnostníci uspokojují spíše zákazníků, kteří poţadují malé zakázky. Firma ALBO 

se orientuje na zakázky větší.  Nově vzniklé firmy si také musí zajistit kvalitní 

dodavatele, je pro ně také obtíţnější neţ pro zavedené firmy získat zákazníky. 
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2.4.5 Substituční výrobky 

Pro některé výrobky dřevozpracujícího průmyslu existují substituty a pro jiné ne. 

Významným substitutem, který zaţívá v poslední době boom jsou plastová euro okna a 

v menší míře i plastové euro dveře. Tyto výrobky se pouţívají převáţně při rekonstrukci 

bytových a panelových domů, kde hlavně kvůli ceně převáţily nad okny dřevěnými. I 

tak je ovšem výroba dřevěných oken velmi významná a tyto výrobky si udrţují své 

místo na trhu. 

Cena plastových oken je asi o 20% niţší neţ je u dřevěných oken, hliníková okna jsou 

naopak o 30 – 40% draţší neţ okna dřevěná. V následující tabulce můţeme vidět 

srovnání plastových a dřevěných oken z různých hledisek 

 

 Dřevěná okna Plastová okna 

hmotnost  vyšší neţ u plastových  niţší neţ u dřevěných 

údržba  vyšší neţ u plastových  niţší neţ u plastových 

průvzdušnost  vyšší neţ uţ plastových  niţší neţ u dřevěných 

požární odolnost  vyšší neţ u plastových  niţší neţ u plastových 

cena  vyšší neţ u plastových niţší neţ u dřevěných 

recyklace  snazší neţ plastových 
 obtíţnější neţ u 

dřevěných 

Tabulka 10: Srovnání dřevěných a plastových oken 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY  

 

 

Po analýze podnikatelského prostředí zvolenými metodami (SWOT analýza, 

Pasportizace a Porterova analýza pěti konkurenčních sil) bude podnikatelské prostředí 

zhodnoceno a navrhnuty řešení jak předejít hrozbám, které přináší podnikatelské 

prostředí , ve kterém se firma nachází a jak vyuţít příleţitosti, které nabízí.  

Od poklesu v roce 2009 česká ekonomika roste a v roce 2011 se očekává růst o 1,9% a 

v 2012 o 2,7%. 

Za poslední dvě desetiletí výrazně vzrostla ţivotní úroveň a bohatě se rozvinul sektor 

sluţeb. Tím Česká republika vytváří dobré předpoklady pro pokračování dynamiky 

svého vývoje.  

  

Ve SWOT analýze byly zhodnoceny slabé a silné stránky, příleţitosti a hrozby 

podnikatelského prostředí ve kterém se podnik nachází.  

Jako nejsilnější stránkou podnikatelského prostředí byla označena relativně levná 

pracovní síla. Cena práce ve srovnání s cenou práce v EU je v podstatě nesrovnatelná, to 

ale i ţivotní náklady. Za další silnou stránku by se dalo povaţovat poloha dodavatelů. 

Hlavní dodavatel euro hranolů se nachází necelých 5 km od firmy ALBO, takţe 

doprava materiálu není nákladná na spotřebu pohonných hmot ani náročná čas.  

  

Z analýzy slabých stránek jsem určila jako největší problém nízkou efektivnost 

vymáhání práva. Nejen v České republice je úzkým místem vymahatelnosti práva 

funkce soudů. Hlavním nedostatkem je dlouhé projednávání případů a někdy i přílišná 

rozdílnost rozsudků v podobných případech. Faktor vymahatelnosti práva patří mezi 

jeden z nejslabších ukazatelů, pokud jde o kvalitu podnikatelského prostředí.  

Podle údajů ze Světové banky totiţ získal věřitel ze své pohledávky za firmou 

v konkurzu – z přihlášené a správcem konkurzní podstaty schválené pohledávky – 

pouze 19% (tj. pouze 19 korun z 100 korunové  pohledávky), coţ bylo nejméně ze zemí 

EU 27. Např. v Japonsku získá věřitel pohledávku téměř celou (92%), podobně ve 

Finsku (90%). Jen o málo podíl v Irsku, Belgii, Nizozemsku či Velké Británii. 
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Podstatně delší byla i doba insolventního řízení, zejména ve srovnání s mnoha zeměmi 

EU. Průměrná délka konkurzního např. v Irsku, Belgii, Finsku a Norsku se pohybuje 

okolo půl roku. Ve střední Evropě je v průměru delší neţ pět let. Přitom ve 

vyjmenovaných zemích se firma dostane do konkurzního řízení mnohem snáze neţ 

v České republice.  

 

Jako největší příleţitost plynoucí z podnikatelského prostředí bych viděla 

v zjednodušení daňového systému. Pro firmu by to znamenalo zpřehlednění daňového 

systému a zjednodušení administrativy. Také by Česká republika měla eliminovat časté 

změny daňových zákonů. 

Jako další příleţitost bych viděla v moţnosti proniknout na zahraniční trhy díky 

otevřenému trhu EU. Firma ALBO má nyní několik obchodních zastoupení na 

Slovensku. Své obchodní zastoupení na Slovensku by mohla rozšířit a proniknout i do 

dalších zemí sousedící s Českou republikou.  

Velkou příleţitostí pro firmu ALBO® je nový výrobní areál v Nových Dvorech, který je 

v současné době ve fázi rozvoje. Tento nový areál poskytne firmě více výrobních 

prostorů a zvýší se díky němu objem produkce. Vyšší objem produkce přivede vyšší 

zisky. 

Další příleţitost je moţnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a pomocí této 

finanční podpory zmodernizovat či rozšířit výrobu. 

 

Velkou hrozbou je pro podnik nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V České 

republice sice stoupá vzdělanost obyvatelstva, ale bohuţel ubývá řadových dělníků, 

tedy i vyučených truhlářů a stolařů. Nedostatek pracovníků s odpovídající kvalifikací by 

pro firmu ALBO® znamenalo, ţe by se nemohla nadále rozvít jako doposud. Právě 

naopak by to mohlo způsobit neschopnost firmy uspokojit poţadavky všech zákazníků, 

kteří by posléze přešli ke konkurenci. Společnost ve své činnosti omezují různé zákony 

a regulace. Jsou to především zákony upravující podnikání, jako jsou Ţivnostenský 

zákon a Obchodní zákoník. Ale také zákony upravující ţivotní prostředí. 

Další podstatnou hrozbou je rostoucí konkurence a substituty. Mezi substituty patří 

především plastová euro okna a euro dveře, pro které příznivě „nahrává“ cena. Na 
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českém trhu působí v současnosti více neţ 350 výrobců otvorových výplní. Firmu 

ALBO ® nejvíce ohroţuje holdingová společnost Window holding, a.s. V této 

společnosti působí přibliţně 1000 zaměstnanců.  Celkový objem trhu otvorových výplní 

dosáhl v roce 2010 14 miliard korun, z toho obrat společnost Window holding činil 2,2 

miliardy korun coţ je téměř 16%. V následujících letech hodlá společnost Window 

holding navýšit svůj trţní podíl na 30% a dosáhnout tak obratu 5,5 miliardy korun, coţ 

pro společnost znamená, ţe bude bojovat s ještě větší konkurencí. 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, ţe v podnikatelském prostředí, ve kterém se podnik 

nachází, převládají silné stránky nad slabými a příleţitosti nad hrozbami. Silné stránky a 

příleţitosti získaly 22 bodů a slabé stránky a hrozby 20 bodů (znázorněno na grafu 

v příloze 2). 

 

Jelikoţ firma ALBO okna – dveře má své vzorkovny nebo prodejní zastoupení po celé 

České republice působí na společnost konkurence nejen nacházející se v blízkosti sídla 

firmy, ale i konkurence celorepubliková.  

Aby si firma udrţela pozici na trhu, musí odvádět co nejkvalitnější práci, neustále 

inovovat a drţet krok s konkurencí. Důleţitá je také spolupráce s kvalitními a 

spolehlivými dodavateli, protoţe kvalitní materiál je základem kvalitního výrobku. 

Vstup potenciální nové konkurence by mohl být omezen vývojem, inovací, zákony a 

regulací nebo také jiţ vysokou konkurencí v daném odvětví.  

Jak jiţ bylo řečeno, hrozba substitutů ve formě plastových euro oken a dveří je celkem 

podstatná. Firma by měla být schopna přesvědčit zákazníky k výběru přírodního 

dřevěného materiálu. Firma ALBO okna – dveře, s.r.o. přesvědčuje své zákazníky 

především ţivotností. Ţivotnost dřevěných oken je mnohem větší, neţ je tomu tak u 

plastových oken. Dále přesvědčují ekologickými, estetickými a prodyšnými 

vlastnostmi. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části byly vymezeny hlavní pojmy týkající se podnikatelského prostředí. 

V další části teoretické části práce byl vysvětlen pojem podnikatelské prostředí. 

Nakonec byly uvedeny metody, kterými bylo následně analyzováno podnikatelské 

prostředí firmy ALBO okna –dveře, s.r.o. Kaţdá metoda byla stručně charakterizována 

včetně jejich výhod, nevýhod a přínosu.  

 

V praktické části byla popsána firma ALBO®, která má více neţ 100 zaměstnanců ve 

výrobních halách v Oseku nad Bečvou a Nových Dvorech. Zhruba 10 zaměstnanců 

pracuje ve firemních pobočkách v Praze, Brně a Ostravě. Hlavním výrobním 

programem firmy ALBO® jsou stavební výplně, tedy okna a dveře. Konkrétně se jedná 

o okna vyráběné z eurohranolů. V druhé části praktické části práce byly aplikovány 

vybrané metody a pomocí nich zanalyzováno podnikatelské prostředí, ve kterém se 

firma nachází. SWOT analýza přinesla zhodnocení silných a slabých stránek a 

příleţitostí a hrozeb podnikatelského prostředí. Díky pasportizaci došlo ke zhodnocení 

hlavních faktorů, které vytvářejí podnikatelské prostředí. Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil analyzovala především konkurenci, ale také dodavatele, odběratele, 

potenciální konkurenci a substituční produkty. 

 

V návrhové části byly zhodnoceny výsledky jednotlivých metod. Identifikovány 

příleţitosti a hrozby, které přináší podnikatelské prostředí firmě ALBO ®. 

 

Cílem této práce byla analýza podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, 

s.r.o, především pak identifikace příleţitostí a hrozeb. Podnikatelské prostředí se 

neustále mění, proto musí firma jeho vývoj sledovat a přizpůsobovat se. Kaţdý podnik 

musí být připravený vypořádat se s pozitivními, ale i negativními vlivy, které na něj 

zvenku působí.  
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Příloha č. 1 – Organizační struktura 

[Zdroj: vlastní tvorba] 
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Příloha č. 2 – Graf SWOT analýzy 

 

 

Příloha 2: Graf SWOT analýzy 

 

[Zdroj: vlastní tvorba]
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Příloha č. 3 – Porterův model pěti konkurenčních sil                                    [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

 

Konkurence v odvětví 
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Příloha 3: Porterův model pěti konkurenčních sil 


