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Abstrakt 

Cílem práce je analýza a následný návrh zlepšení procesního řízení společnosti  
PPI – protipožární dveře s.r.o., s	ohledem na definovanou strategii podniku. Společnost 
se zabývá výrobou ocelových dveří a pohybuje se především na českém trhu.  

Navrhovaná strategie diferenciace společnosti pomocí vývoje nového produktu zo-
hledňuje	analýzy vnějšího okolí a vnitřního prostředí společnosti a vychází z	teorie	ge-
nerických konkurenčních strategií dle Portera. Společně se strategií definuje práce 
misi, vizi a strategické cíle společnosti.  

Navrhované zlepšení procesního řízení vychází z	popisu současného procesu, jeho 
zmapování a rozpracování do úrovně činností. Práce odhaluje zdroje neefektivity pro-
cesu a navrhuje nové řešení v	podobě přesunu či odstranění činností v	rámci procesu. 
Návrh zlepšení procesního řízení je podložen teoretickými zdroji o zavádění proces-
ního přístupu, mapování procesu a jeho zlepšování. 
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Podniková strategie, konkurenční strategie, procesní řízení, analýza vnějšího okolí pod-
niku, analýza vnitřního prostředí podniku 

 

 

  



 

Abstract 

The aim of the thesis is to analyze and subsequently improve the process manage-
ment of the company PPI – protipožární dveře s.r.o., with regard to the defined com-
pany strategy. The company is engaged in the production of steel doors mainly on the 
Czech market. 

The proposed strategy of differentiation of society through the development of a new 
product takes into account the analysis of the external environment and the internal 
environment of the company and is based on the theory of generic competitive strat-
egies defined by Porter. Together with the strategy, this thesis suggests the mission, 
vision and strategic goals of the company. 

The proposed improvement of process management is based on the description  
of the current process and it’s mapping and elaboration into the level of activities.  
The work reveals the sources of process inefficiency and proposes a new solution  
in the form of moving or removing process activities. The proposal for improvement  
of process management is supported by theoretical sources of process approach  
implementation, process mapping and its improvement. 

Key words 

Business strategy, competitive strategy, process management, analysis of the external 
environment of the company, analysis of internal company environment 
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Úvod 
Diplomová práce se věnuje návrhu podnikové strategie a procesního řízení ve společ-
nosti PPI – protipožární dveře s.r.o. Stěžejním východiskem je kapitola relevantní teo-
rie, která definuje tvorbu strategie a zavádění procesního řízení. Velkou a podstatnou 
část práce tvoří analýza současného stavu podniku, pomocí které jsou popsány vlivy 
působící na společnost a také její současný provoz.  

Navrhovaná strategie vychází z	předchozí analýzy vnějšího okolí a vnitřního prostředí 
podniku. Vnější vlivy jsou popisovány pomocí analýzy PESTLE a modelu pěti sil. Vnitřní 
okolí je zkoumáno analýzou VRIO a modelem 7 S. Strategie odráží cíle a směřování 
společnosti, které vymezil a definoval její majitel. Společně se strategií je vytvořen ná-
vrh mise, vize a strategické mapy cílů společnosti. 

Navrhované řešení procesního řízení vychází z	navrhované strategie a z	analytické 
části, která popisuje současný proces společnosti. Současný proces je zmapován a roz-
pracován až do úrovně činností jednotlivých subprocesů. K	činnostem jsou přiřazeny 
jejich vstupy, výstupy a zdroje a jsou definovány zdroje neefektivity. Z	nich vychází ná-
vrh zlepšení procesního řízení podniku, který obsahuje také návrh komplexní procesní 
mapy.  

Navrhovaná řešení jsou podrobena analýze potenciálních problémů a příležitostí, 
která definuje předběžná opatření, jež by společnost měla učinit. Opatření jsou vstu-
pem do poslední části práce, která obsahuje doporučení, vedoucí k	efektivní imple-
mentaci navrhované strategie a procesního řízení. 

  



| 6 

1 Cíl, úkoly a obsah práce 
Kapitola se věnuje popisu cíle diplomové práce a jeho následnému rozčlenění do jed-
notlivých úkolů, které je nutné pro splnění cíle splnit. Kapitola dále specifikuje obsah 
práce pomocí stručného popisu jednotlivých kapitol. 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je analýza a následný návrh zlepšení procesního řízení společnosti  
PPI – protipožární dveře s.r.o., s ohledem na definovanou strategii podniku. 

Pro návrh strategie je nutné analyzovat vnější okolí a vnitřní prostředí společnosti,  
definovat její silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se společnosti  
týkají. Následně je cílem formulovat misi, vizi a cíle podniku, které vyplývají z	jeho sou-
časného směřování a z	pohledu jednatele firmy. Tyto informace slouží jako vstupy 
k	naplnění návrhu strategie. Navrhovaná strategie by měla zohledňovat silné stránky 
podniku a jeho příležitosti k	eliminaci slabých stránek a hrozeb. Strategie dále musí 
zohledňovat vývoj tržního prostředí. Navrhovaná strategie by měla sloužit jako  
podklad pro tvorbu procesního řízení. 

Pro návrh procesního řízení je nutné popsat současný stav fungování podniku. Popsat 
organizační strukturu, kulturu společnosti a zmapovat současný proces. Vymezit části 
procesu a jeho činnosti. Následně by měly být k	činnostem přiřazeny jejich vstupy  
a výstupy. Na základě popisu současného stavu budou odhaleny zdroje neefektivit  
a následně navržen nový procesní přístup. 

S	ohledem na navrhovanou strategii společnosti a na návrh procesního řízení je nutné 
vymezit rizika, která obě z	těchto oblastí přinášejí. V	návaznosti na návrh řešení a defi-
nici rizik vyplynou doporučení vedoucí k	minimalizaci dopadu rizik a k	úspěšné imple-
mentaci návrhů. 

Pro splnění cílů práce je nezbytné se dobře seznámit se samotnou společností  
PPI – protipožární dveře s.r.o. a vycházet z	odborné literatury. 

1.2 Úkoly 

Cíl práce lze rozčlenit na úkoly, které z	něj vyplývají.  

1) Představení společnosti včetně jejích produktů a oboru, 

2) popis problému společnosti, 

3) analýza cílů a popis žádoucího směřování společnosti, 

4) analýza mikrookolí a makrookolí společnosti včetně vlivů, které na ni působí,  

5) analýza vnitřního prostředí společnosti s	ohledem na její zdroje, 
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6) shrnutí výstupů z	analýzy, 

7) popis současného fungování a procesu společnosti, 

8) definice a popis teoretických zdrojů stěžejních pro návrh strategie, 

9) definice a popis teoretických zdrojů stěžejních pro návrh procesního řízení, 

10) návrh formulace mise, vize a cílů společnosti, 

11) návrh strategie vyplývající z	analýz, cílů, vize a mise společnosti, 

12) přiřazení vstupů a výstupů procesu a sestavení referenčního modelu, 

13) mapování současného stavu procesu společnosti, 

14) analýza zdrojů neefektivity procesu společnosti, 

15) sestavení návrhu procesního mapy budoucího stavu, 

16) analýza rizik vyplývajících z	navrhované strategie, 

17) analýza rizik vyplývajících z	navrhovaného procesního řízení,  

18) definice doporučení k	minimalizaci rizik a k	úspěšné implementaci návrhů, 

19) definice vhodných dalších kroků. 

1.3 Obsah 

1. Cíl, úkoly a obsah práce 

První kapitola obsahuje popis cíle práce a jeho následné rozčlenění do jednotlivých 
úkolů. 

2. Charakteristika společnosti a vymezení problému 

Ve druhé kapitole je specifikována společnost PPI – protipožární dveře s.r.o., pro kterou 
je vypracováno navrhované řešení. Kapitola se věnuje popisu předmětu podnikání, 
produktů společnosti, organizační struktury a vymezuje problém společnosti. 

3. Analýza stávající situace 

Třetí kapitola je rozdělena na dvě části. První část se věnuje analýze stávající situace 
pro návrh strategie a druhá část analýze stávající situace pro návrh procesního řízení. 

V	první části analýzy pro návrh strategie je využito PESTLE analýzy, která zkoumá mak-
rookolí podniku a Porterova modelu pěti sil, který popisuje vlivy z	mikrookolí podniku. 
Mimo to je v	této části popsáno směřování včetně cílů společnosti, kterých chce do-
sáhnout její vedení. Vnitřní prostředí podniku je popsáno analýzou VRIO a modelem  
7 S. Výstupy z analýz pro návrh strategie jsou shrnuty do SWOT analýzy. 



| 8 

Druhá část analýzy stávající situace se věnuje popisu současného fungování společ-
nosti a jejího procesu a identifikuje základní informační dokumenty, manuály a certifi-
kace. 

4. Relevantní teorie 

Čtvrtá kapitola identifikuje teoretický základ využitý pro návrh řešení a lze ji také roz-
dělit na dvě části. 

První část se věnuje teorii tvorby strategie a provádění analýz. Popisuje jednotlivé ná-
stroje využité ve třetí kapitole k	analýze stávající situace. Dále definuje druhy konku-
renční strategie, popisuje závislost tvorby strategie na fázi životního cyklu společnosti 
a specifikuje proces tvorby a realizace strategie. 

Druhá část kapitoly se věnuje procesnímu řízení. Popisuje vztah struktury, manažer-
ského stylu a kultury organizace k	procesnímu řízení. Vymezuje procesní pyramidu  
a popisuje její jednotlivé stupně.  Specifikuje zdroje neefektivity a hospodaření se 
zdroji.  

5. Návrh řešení 

Pátá kapitola, která navrhuje řešení problému společnosti, je opět rozdělena na dvě 
části. 

První část se věnuje návrhu formulace mise, vize a cílů společnosti. Na základě analýz 
a těchto výstupů je navrhnuta strategie společnosti. Druhá část kapitoly se věnuje ná-
vrhu procesního řízení, které vychází z	popisu stávajících procesu a jeho zmapování. 
Následně jsou identifikovány zdroje neefektivit, ke kterým je navrženo jejich eliminace. 

6. Doporučení k	implementaci 

Kapitola doporučení k	implementaci popisuje nutná opatření a další kroky, které by 
společnost měla učinit k	efektivní implementaci navrhovaného řešení. 

7. Shrnutí výsledků 

Sedmá kapitola je také závěrem práce. Shrnuje obsah práce, a především navrhovaná 
řešení. 
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2 Charakteristika společnosti a vymezení 

problému 
Cílem kapitoly je seznámit se se společností PPI – protipožární dveře s.r.o. (dále jen 
PPI), pochopit její předmět podnikání a obeznámit se s	jejím produktovým portfoliem. 
Část kapitoly se věnuje popisu specifického produktu SIMPLEX. Následně je definován 
problém společnosti, který je řešen touto diplomovou prací. K	lepší	orientaci, v	provozu 
společnosti, je popsána a znázorněna organizační struktura, která je východiskem pro 
následnou práci s	procesem podniku. 

2.1 Základní informace o společnosti PPI – protipožární 

dveře s.r.o. 

Společnost PPI – protipožární dveře s.r.o. sídlí v	obci Kovářská, která se nachází v	Kruš-
ných horách v	okresu Chomutov v	Ústeckém kraji. V	této obci společnost provozuje 
také svůj výrobní závod. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dle zápisu v	obchodním rejstříku jsou služ-
bami společnosti zámečnictví a nástrojářství. PPI byla zapsána do obchodního rejstříku 
5. března 2003 a v	současnosti má společnost jednoho jednatele, který je jejím jedi-
ným statutárním orgánem. V	roce 2017 dosáhla společnost čistého obratu ve výši 
18	146 tis. Kč a EBT1 ve výši 257 tis Kč. (Rozvaha a výkaz zisku a ztráty, 2018) Účetní 
závěrka a výkaz zisků a ztrát za rok 2018 nebyl při vypracování této práce k	dispozici. 
Informace získané z	interních zdrojů uvádí obrat za rok 2018 ve výši 22	923 tis. Kč. 
V	době vypracování diplomové práce měla společnost 19 zaměstnanců. 

Společnost PPI se od počátku svého působení zabývá výrobou požárních i nepožárních 
uzávěrů stavebních otvorů, mezi které se řadí protipožární i nepožární dveře, poklopy, 
ocelová okna a stěny. Jedinečným výrobkem jsou protipožární dveře s	provětráváním 
obchodní značky SIMPLEX, jehož technické řešení je chráněno užitným vzorem. 

„V současnosti je společnost plně soběstačná v dopravě, výrobě i povrchové úpravě.“ 
(O nás, 2018) PPI zajišťuje montáž výrobků, záruční i pozáruční servis a také poraden-
ství v	oboru požární ochrany staveb. (O nás, 2018) 

„PPI je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů protipožárních produktů a řešení  
v České republice.“ (ppi.cz, 2018) A stala se tak „důležitým partnerem významných čes-
kých investorů, stavebních firem včetně projektantů a architektů.“ (ppi.cz, 2018) Mezi 

                                                        

 

 
1 EBT = Earnings before taxes neboli Zisk před zdaněním 
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reference společnosti patří například STRABAG a.s., Metrostav a.s. nebo ČEZ, a.s. (ppi.cz, 
2018) 

Za poslední dva roky investovala společnost PPI do CNC strojů, které rozšiřují možnosti 
výroby a urychlují výrobní proces. Firma je díky těmto strojům ještě méně závislá na 
externích dodávkách a může své produkty modifikovat dle možností stroje. Podnik 
v	rámci dotace nakoupil stroj na ohyb plechu neboli ohraňovací stroj, díky kterému 
bude moct v	budoucnu vyrábět i bezrámová dveřní křídla a plechové dveře. Druhým 
strojem je fréza, která urychluje a zjednodušuje proces frézování otvorů do dveřního 
křídla a rámu. Společnost také nakoupila novou pilu k	řezání profilů a vysekávací stroj, 
kterým je možné vyrábět různé otvory do plechu. Firma je díky tomuto stroji schopna 
vyrábět například krycí mřížky pro dveře SIMPLEX. Pořizovací ceny strojů jsou zazna-
menány v	následující tabulce. 

Stroj Cena bez DPH 
[EUR] 

Vysekávací stroj                  135 000     
Ohraňovací stroj                    80 000     
Fréza                    57 000     
Pila                    75 000     

Tabulka 1 Ceny strojů 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2.2 Produkty společnosti 

Produkty společnosti lze rozdělit na požární a nepožární uzávěry stavebních otvorů. 
Produkty jsou vyráběny dle požadavků zákazníka. Je tedy možné modifikovat rozměry 
nebo tvar výrobků podle stavebních otvorů. Maximální možný rozměr dveří a vrat je  
6 000 x 6 000 mm. Dále je možné kombinovat technická řešení výrobků. Typy produktů 
jsou rozděleny v	následující tabulce. 

Každé nové technologické řešení protipožárních produktů musí být podrobeno 
zkoušce požární odolnosti dle normy ČSN EN 1634-1. Výrobek (v tomto případě dveře) 
je osazen do rámu s	předem zvoleným typem zdění. Celý rám je následně připevněn 
ke zkoušecí peci s	plynovými hořáky. Ve zkoušecí peci je až 1000 °C a teplota z	ven-
kovní strany, kterou měří čidla připevněná k výrobku, nesmí přesáhnout 180 °C. Výro-
bek musí při zkoušce splnit kritéria po celou její dobu, na kterou je v	určitých kritériích 
testován (např. 30, 60 nebo 90 minut).  Výrobky společnosti PPI jsou testovány v	kritériu 
celistvosti, která je značena písmenem „E“, a Izolační schopnosti, která je značena pís-
menem „I“. Dále je testován mezní stav neboli radiace tepla, značená písmenem „W“. 
Kritérium celistvosti znamená, že „během požáru se nesmí v požárně dělicí konstrukci 
vytvořit trhlina, kterou by mohl plamen prošlehnout.“ (Požární bezpečnost staveb, 
2016) Toto kritérium se měří pomocí průhybu výrobku. K	měření se používá laser  
a metr. Izolační schopnost výrobku „zabraňuje nadměrnému ohřívání prostoru  
na straně odvrácené od požáru.“ „Mezní stav „W“ není schopen zabránit nárůstu teplot, 
pouze do určité míry omezuje tepelný tok sálající ze strany konstrukce odvrácené  
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od požáru.“ (Požární bezpečnost staveb, 2016) Pokud produkt (technologické řešení) 
při zkoušce obstojí, je následně certifikován dle příslušné normy.  

  S požární odolností Bez požární odolnosti 

Dveře 
/ 

Vrata 

Plné Plné 

Prosklené Prosklené 

Zvukotěsné Zvukotěsné 

S provětráváním (SIMPLEX) S provětráváním 

Posuvné* Posuvné 

S vloženým dveřním křídlem S vloženým dveřním křídlem 

Vchodové do bytů Vchodové do bytů 

Vchodové do domů Vchodové do domů 

Garážové Garážové 

	 Lámací 

Poklopy Pochozí Pochozí 

	 Nepochozí 

Okna a pro-
sklení 

Prosklené konstrukce Prosklené konstrukce 

Pevná okna Pevná okna 

	 Otvíravá okna 

	 Výklopná okna 
Tabulka 2 Rozdělení produktů 
Zdroj: Vlastní zpracování, ppi.cz 

*Společnost PPI v	současné době vyvíjí technologii posuvných protipožárních dveří. 
Tuto technologii je nutné následně otestovat pomocí výše zmiňované zkoušky, která 
prověří požární odolnost.  

Produkty jsou vyráběny z	ocelových profilů s	nebo bez přerušeného tepelného mostu. 
Dalším materiálem jsou plechy a izolační materiály mezi které patří například protipo-
žární desky. Dveře a vrata mohou být vyráběny v	jednokřídlé nebo dvoukřídlé variantě. 

2.2.1 SIMPLEX – Protipožární dveře s	provětráváním 

Specifickým a jedinečným produktem mezi požárními uzávěry jsou protipožární dveře 
s	provětráváním s	obchodní značkou SIMPLEX. PPI je představila na veletrhu FOR-ARCH 
v	roce 2008. Jedná se o produkt, který je chráněn užitným vzorem. Dveře SIMPLEX 
umožňují provětrávaní požárních úseků bez nutnosti použití elektromagnetů  
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a instalace EPS2. Dveře zůstávají v	provozu uzavřeny a provětrávání je uskutečněno 
otvorem v	konstrukci dveřního křídla. Otvor je prázdný nebo opatřený větrací mřížkou, 

která zabraňuje například průchodu škůdců. Dveře jsou opatřeny padací klapkou. 
„Klapka je v horní části dveřní výplně jištěna pomocí speciální šňůrky, která se v případě 
požáru důsledkem tepla (90–95 °C) uvolní, klapka spadne do spodní části pozice rá-
mečku vlastní váhou, kde je po obvodu a stranách utěsněna zpěňující páskou.“ (SIM-
PLEX, 2018) Do jednoho dveřního křídla lze umístit až dva větrací otvory. Dveře SIMPLEX 
zajišťují 95 % průvzdušnosti. Příkladem jejich využití jsou serverovny, kde vzniká velké 
teplo, sklady barev, technické prostory nebo kabelové kanály a kolektory. Prostory  
tohoto typu je vhodné provětrávat, ale také je nutné dodržovat zákazu vstupu nepo-
volaných osob či zamezovat průchodu hlodavců. Oba tyto faktory řeší dveře SIMPLEX. 
Produkt je vyráběn dle požadavků zákazníka. Je tedy možné vyrobit i atypické rozměry  
a možné je také dvoukřídlé provedení. Pro lepší orientaci je produkt zobrazen na ob-
rázku číslo 1 výše. 

2.3 Ceník produktů 

PPI má ceník, který ale plní pouze orientační funkci. Konečná cena vyráběných pro-
duktů je stanovena dle využitých materiálů, jejich rozměrů, dle použité barvy a jejího 
množství a podle ostatních komponentů, kterými je například kování, těsnění, pro-
sklení atd. Konečná cena je také závislá na objemu celkové objednávky. 

PPI nezveřejňuje žádný oficiální ceník produktů, jelikož požární i nepožární uzávěry 
jsou vyráběny dle požadovaných vlastností a rozměrů, získaných od koncového zákaz-
níka. 

                                                        

 

 
2 EPS – Elektronická požární signalizace, „Systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizo-
váno ohnisko nebo již vzniklý požár.“ (Bezpečnost, 2016) 

Obrázek 1 Dveře SIMPLEX 
Zdroj: avebo.net 
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2.4 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti PPI je v	této práci použita pro orientaci v organizač-
ních odděleních podniku a její lidské zdroje budou využity při popisu činností. Pro sa-
motné procesní řízení však bude stěžejní procesně orientovaná organizační struktura 
podniku. Jelikož, jak uvádí Fišer, jakékoliv zlepšení na úrovni organizační jednotky není 
spjato se zlepšením výkonu podniku jako celku, protože v	něm neexistují mechanismy 
zabezpečující koordinaci výkonu organizačních jednotek napříč celým podnikem. Pro-
cesní řízení vnímá pracovní pozici jako nástroj pro optimální uspořádání zdrojů a čin-
ností – procesu. (Fišer, 2014) S	teorií procesního řízení a procesně orientované organi-
zační struktury pracuje tato práce v	následující kapitole. 

Společnost PPI zaměstnává v	současné době 19 zaměstnanců včetně jednatele. Její 
organizační strukturu lze rozdělit na 4 oddělení, kterými je obchodní oddělení, reali-
zace zakázek, revize a údržba.  

Obchodní oddělení se stará o zpracování nabídek, působí také jako zákaznické oddě-
lení a se zákazníky mimo jiné zpracovává termíny a podmínky dodání zakázek. Do ob-
chodního oddělení patří také revizní technik. Ten odpovídá za provádění pravidelných 
revizí již dodaných zakázek a provádí jejich dokumentaci 

Oddělení realizace zakázek je výrobním oddělením. Přijímá zakázky od obchodního 
oddělení, případně se zákazníky definuje detaily zakázek a také u některých dodávek 
zaměřuje otvory pro následnou výrobu produktu. Další funkcí oddělení je vývoj nových 
technologických řešení. Hlavním procesem je výrobní proces, který zahrnuje rovněž 
balení produktu, jeho přepravu a montáž u zákazníka.  Do oddělení údržby patří provoz 
a údržba výrobního závodu a také jeho úklid. 
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Lidské zdroje jednotlivých oddělení jsou rozděleny v	následující tabulce. Činnosti po-
zic budou popsány v	podkapitole týkající se stávajícího procesu společnosti. 
Oddělení / pozice Počet 
Vedení společnosti 1 
Majitel / jednatel 1 
Obchodní oddělení 4 
Obchodní ředitel 1 
Obchodník 2 
Revizní technik 1 
Realizace zakázek 12 
Vedoucí technolog 1 
Mistr výroby 1 
Soustružník 1 
Přípravář 1 
Svářeč 4 
Lakýrník 1 
Pomocník 2 
Technolog 1 
Provoz budovy 2 
Pomocník 1 
Uklízečka 1 
Celkový počet 19 

Tabulka 3 Lidské zdroje rozdělené na oddělení, Zdroj: vlastní zpracování 

Schéma 1 Organizační struktura společnosti, Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 Popis problému 

Společnost nemá graficky zpracovaný stávající proces a nezohledňuje využití proces-
ního řízení. 

Společnosti chybí jasně definovaná a formulovaná strategie, mise a vize, které by od-
povídaly cílům společnosti. Cíle společnosti nejsou provázané a zmapované a nejsou 
jim přiřazeny odpovídající ekonomické ukazatele. Společnosti chybí celopodnikové 
povědomí o jejím směřování. 
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3 Analýza stávající situace 
Kapitola analýzy stávající situace je rozdělena na dvě části. První část se věnuje analýze 
cílů podniku, jeho vnějšího okolí a vnitřního prostředí. Tato část kapitoly je stěžejní pro 
návrh strategie podniku. Druhá část kapitoly se zabývá analýzou stávajícího procesu  
a interní dokumentace, což je důležité pro návrh procesního řízení.  

3.1 Analýza stávající situace pro návrh strategie 

Kapitola analýzy stávající situace pro návrh strategie se věnuje analýze cílů podniku, 
jeho vnějšího okolí a vnitřního prostředí. Analýza okolí podniku je rozdělena na analýzu 
makrookolí a mikrookolí. Pro analýzu makrookolí je využita analýza PESTLE a pro ana-
lýzu mikrookolí podniku je využit Porterův model pěti sil a je zde popsáno tržní pro-
středí podniku. Analýza vnitřního prostředí je provedena nástrojem VRIO a také mode-
lem 7 S	od poradenské společnosti McKinsey. Celou analýzu stávající situace pro návrh 
strategie shrnuje rozšířená SWOT analýza. 

3.1.1 Cíle podniku 

Společnost PPI nemá formulovanou misi a vizi podniku. Jejich formulace je navrhována 
touto prací v	části navrhované strategie. Cíle a dílčí cíle podniku jsou základem pro 
stanovení strategie. 

Cíle podniku 

Jednatel společnosti PPI definuje jako hlavní cíl podniku růst jeho zisku i v	období krize 
a minimalizace výkyvu výroby. Dalším cílem je rozšíření působení na zahraniční trhy 
pomocí realizace více zakázek v	zahraničí. Jednatel chce docílit většího povědomí  
o společnosti a jejích produktech. 

Dílčí cíle podniku 

Dílčí cíle by měly zabezpečit vytyčené hlavní cíle. Jednatel společnosti jich chce do-
sáhnout těmito dílčími cíli: 

• Přestěhováním výrobního závodu do okolí většího města, a především mimo 
horský region. Tato změna by dle něj mohla společnosti přivést více pracovní 
síly a kvalifikovaných zaměstnanců. Přemístění by mohlo mít také pozitivní do-
pad na povědomí o společnosti. 

• Postupné zavádění alespoň částečné sériové výroby. Zavedení sériové výroby 
by eliminovalo výkyv výroby, zvýšilo produkci a snížilo provozní náklady. 

• Schopností reagovat na změnu požadavků trhu. Přizpůsobení se trhu může 
znamenat nárůst tržeb. 

• Vývojem vlastního řešení bezrámového (plechového) dveřního křídla a jeho za-
vedení na český trh. Tímto by společnost rozšířila své portfolio produktů. 
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3.1.2 Analýza makrookolí podniku pomocí PESTLE 

K	analýze makrookolí podniku je využita PESTLE analýza, která definuje externí vlivy, 
působící na společnost PPI. 

Společnost PPI se svou kovovýrobou pohybuje ve zpracovatelském průmyslu, nicméně 
produkty jsou využívány ve stavebnictví. Společnost je tedy ovlivňována oběma fak-
tory. 

Politické vlivy 

Každý podnik, a stejně tak i společnost PPI, je ovlivňován politickým rozhodnutím  
a vládním opatřením. Jedním z	nejdůležitějších faktorů jsou daňové sazby. Nicméně 
tyto sazby platí pro celý trh, tudíž velké změny by měly na podniky stejný dopad. 

V	České republice je daň z	příjmu právnických osob ve výši 19 %. Sazba platí od roku 
2010, lze předpokládat, že se do budoucna nebude měnit.  

Společnost PPI je plátcem daně z	přidané hodnoty, tudíž se jí týkají její sazby. Základní 
sazba daně je 21 %, první snížená sazba daně z	přidané hodnoty je 15 %, druhá snížená 
sazba je 10 %. V	budoucnosti lze očekávat regulaci sazeb či úpravu struktury zboží, 
které do jednotlivých sazeb patří.  

V	České republice byla v	prosinci roku 2016 realizována první fáze zavedení elektro-
nické evidence tržeb (EET). Tato situace se stala klíčovou pro mnoho firem a podniků. 
PPI se však zavedení nedotklo, jelikož společnost nepřijímá žádné platby v	hotovosti. 

Pro stavebnictví je důležitá politická stabilita a podpora. V	roce 2021 by mohl být 
schválen nový stavební zákon, který by vstoupil v	platnost od roku 2023. Zákon by měl 
zjednodušit a urychlit přípravu realizace staveb. (V roce 2021 by mohl být schválen 
nový stavební zákon, 2018) Urychlení výstavby by mohlo znamenat nárůst stavebních 
projektů a tím i nárůst zakázek pro společnost PPI. 

Příležitostí pro rozvoj společnosti PPI je například Operační program Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschopnost. Příkladem je výzva 01_19_277 Nemovitosti - V. Výzva 
– Uhelné regiony určená k	modernizaci zastaralých, prostorově a technologicky nevy-
hovujících budov v	uhelných regionech, mezi které patří i Ústecký kraj, ve kterém  
se nachází obec Kovářská. 

Ekonomické vlivy 

Průmyslová produkce v lednu 2019 meziročně klesla o 1,1 %. (Komentář k výsledkům 
průmyslu a stavebnictví za leden 2019, 2019) Důvodem byl podle náměstka ministryně 
pro řízení sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ing. Eduarda Muřického zejména po-
kles v	automobilovém průmyslu a oslabení německého a evropského průmyslu.  
Ze sekcí stavebnictví vykázalo pokles pozemní stavitelství o 13,1 %, nicméně dle Ing. 
Muřického hraje v	tomto srovnání velkou roli vysoká srovnávací základna. Pokles sta-
vební produkce by znamenal nižší objem zakázek pro společnost PPI. Většinu zakázek 
společnosti tvoří především průmyslové budovy. Pokud bychom se zaměřili na počet 
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vydaných stavebních povolení nebytových prostor, je situace odlišná. V	následujícím 
grafu je vyjádřena orientační hodnota vydaných stavebních povolení pro novou neby-
tovou výstavbu pro celé území české republiky. Data hodnoty jsou srovnávány vždy za 
období leden–únor, aby bylo možné zobrazit hodnoty v	roce 2019. Za zmiňované ob-
dobí byl v	roce 2019 zaznamenán oproti roku 2018 nárůst o necelých 24 %. (Bytová 
výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady, 2019) 

Důležitým ekonomickým faktorem je Hrubý domácí produkt České republiky.  
Ten podle odhadu Českého statistického úřadu v	roce 2018 vzrostl oproti roku 2017 o 
3 %. (Databáze národních účtů, 2019) „K jeho růstu přispěla významně domácí po-
ptávka, zvláště tvorba hrubého fixního kapitálu a výdaje na konečnou spotřebu do-
mácností.“ (Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2018, 2018) Ministerstvo financí České 
republiky uvádí odhad nárůstu HDP v	roce 2018 ve výši 2,8 %. „Pro rok 2019 se predikce 
růstu snižuje, a to z 2,9 % na 2,5 %. Nejvýznamnějším růstovým faktorem by měla být 
spotřeba domácností, jež bude odrážet stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně 
nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení důchodů.“ (Makroekonomická predikce, 
2019) Pro rok 2020 očekává Ministerstvo financí České republiky zpomalení ekonomic-
kého růstu na 2,4 %. 

     Aktuální predikce 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
HDP  

(mld. Kč, b.c.)  4 314      4 596      4 768      5 047      5 313      5 590      5 823     

HDP   2,7 %        5,3 %        2,5 %        4,4 %        2,8 %        2,5 %       2,4 %     

Tabulka 4 Porovnání a predikce HDP 
Zdroj: mfcr.cz, Vlastní zpracování 
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Graf 1 Orientační hodnota stavebních povolení pro nebytové budovy za období leden-únor 
Zdroj: czso.cz, Vlastní zpracování 
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Dalším makroekonomickým faktorem je míra nezaměstnanosti. Obecná míra neza-
městnanosti byla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 2,0 %. „Nedostatek zaměstnanců je 
primární bariérou pro další extenzivní růst produkce, což by firmy mělo motivovat  
k investicím zvyšujícím produktivitu práce.“ (Makroekonomická predikce, 2019) Prostor 
pro další pokles je již vyčerpaný a Ministerstvo financí České republiky snižuje predikci 
míry nezaměstnanosti na rok 2019 a 2020 na 2,2 %. V	Ústeckém kraji dosáhla k	31. 
lednu 2019 míra nezaměstnanosti výše 4,74 % (tj. o 1,48procentních bodů více než činil 
republikový průměr). V	okresu Chomutov, kde sídlí společnost PPI, dosahovala míra ne-
zaměstnanosti na konci ledna hodnoty 5,26 %, což je druhá nejvyšší hodnota v	kraji. 
(Raušerová, 2019) Lze říci, že tato situace je pro společnost příznivá, jelikož se v	okrese 
nachází disponibilní pracovní síla, ovšem opak je pravdou. Společnost má nouzi o nové 
zaměstnance, jelikož ti nechtějí za svou prací dojíždět a místní pracovní síla hledá 
uplatnění v	Německu. 

Sociálně-kulturní vlivy 

V	návaznosti na vyhodnocení míry nezaměstnanosti lze říci, že tato situace je pro spo-
lečnost PPI příznivá, jelikož se v	okrese nachází disponibilní pracovní síla, ovšem opak 
je pravdou. Společnost má nouzi o nové zaměstnance, jelikož ti nechtějí za svou prací 
dojíždět a místní pracovní síla hledá uplatnění v	Německu. V	Ústeckém kraji byl dle 
webu kr-ustecky.cz v	roce 2018 nejvyšší podíl občanů ČR v	exekuci (18 %). Tento fakt 
koresponduje s	tím, že většina zaměstnanců nemá zájem o žádné pracovní benefity  
a upřednostňují co nejvyšší výdělek. 

Společnost PPI se od roku 2018 hlásí k	principům sociálního podnikání a využila projekt 
Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie, jehož cílem je vznik a rozvoj podnika-
telských aktivit v	oblasti sociálního podnikání. „Přímým posláním nového sociálního 
podniku je mj. naplňování sociálních principů, společenský přínos a významný envi-
ronmentální aspekt.“ (PPI – Dveře k integraci, 2019) Cílem projektu je tvorba nových 
pracovních míst pro zaměstnance z	cílových skupin, mezi které patří osoby se zdravot-
ním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním s	cílem zlepšit sociální situaci v	regi-
onu. 

Faktor, který ovlivňuje společnost PPI je počet kvalifikovaných kandidátů na pracovní 
pozice. Společnost vyrábí ocelové dveře na míru, mezi pozice, jak již bylo zmíněno v	or-
ganizační struktuře, patří zámečníci, nástrojáři, lakýrníci nebo obráběči kovů. Počet ab-
solventů adekvátních středoškolských oborů s	výučním listem a jeho meziroční změna 
jsou vyčísleny v	následujících tabulkách. Tato data byla čerpána ze statistických roče-
nek školství z	webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z	tabu-
lek je zřejmé, že počet absolventů oboru Klempíř, klempířské práce ve strojírenství 
dlouhodobě klesá. Od školního roku 2013/2014 však roste počet absolventů oborů  
Nástrojář a nástrojářské práce a Obráběč kovů, obráběčské práce. Tento fakt koreluje 
s	trendem průmyslu, kterým je vyšší automatizace výrobních procesů. Na trhu práce je 
vyšší poptávka po absolventech, kteří umí ovládat CNC stroje. 
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Školní rok/  
Obor 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Zámečník, zám. 
práce, údržba (1) 

          180               154               192               189               214               200     

Zámečník, zám. 
práce, údržba (2) 

       1 076               916               885               951               872               981     

Nástrojař,  
nástrojař. práce 

          321               137               240             276               284               341     

Klempíř, klemp. p. 
ve stroj. 

          537               566               473               431               335               339     

Obráběč kovů,  
obráb. práce           844               564               664               761               944               999     

Lakýrník, lakýr-
nické práce             98               108               129               126               110               105     

Celkový počet  
absolventů        3 056            2 445            2 583            2 734            2 759            2 965     

Tabulka 5 Počet absolventů výučních oborů adekvátních pro společnost PPI 
Zdroj: msmt.cz, Vlastní zpracování 

Obor / Školní rok 2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Zámečník, zám. práce, 
údržba (1) -14 % 25 % -2 % 13 % -7 % 

Zámečník, zám. práce, 
údržba (2) -15 % -3 % 7 % -8 % 13 % 

Nástrojař,  
nástrojař. práce -57 % 75 % 15 % 3 % 20 % 

Klempíř, klemp. p. ve 
stroj. 

5 % -16 % -9 % -22 % 1 % 

Obráběč kovů,  
obráb. práce 

-33 % 18 % 15 % 24 % 6 % 

Lakýrník, lakýrnické 
práce 

10 % 19 % -2 % -13 % -5 % 

Změna za všechny  
obory -20 % 6 % 6 % 1 % 7 % 

Tabulka 6 Meziroční změna počtu absolventů výučních oborů adekvátních pro společnost PPI 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro Ústecký kraj počet absolventů středního vzdělání s	výučním listem dlouhodobě 
klesá a teprve ve školením roce 2016/2017 byl zaznamenán růst 8 % oproti roku pře-
dešlému. 

Vzdělání 2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Počet absolventů      2 177          2 039          1 920          1 780          1 639          1 773     

Změna oproti přede-
šlému roku 

-11 % -6 % -6 % -7 % -8 % 8 % 

Tabulka 7 Počet absolventů středních škol s výučním listem v Ústeckém kraji 
Zdroj: czso.cz, Vlastní zpracování 
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Technologické vlivy 

Technologické novinky znamenají pokrok pro celý zpracovatelský průmysl. Ve zpraco-
vatelství kovů se jedná především o investice do CNC strojů, které nabízí vyšší produkci 
a menší zmetkovitost. Stroje nahrazují lidskou práci a člověk je pouze řídí. Fenoménem 
současností je tzv. Průmysl 4.0, který nabízí automatizaci výrobního procesu, imple-
mentaci IoT3 a efektivní reporting procesů. Průmysl 4.0 však nesouvisí pouze se stroji, 
ale patří k	němu také implementace chytrých softwarů a metodik. Mezi ne patří napří-
klad tzv. Digital Twin neboli digitální továrna. Jedná se o dynamické modelování výroby 
a provozu firem, díky kterému je možné simulovat a posoudit plánované změny pro-
cesu, identifikovat potenciál úspor, optimalizovat a efektivně využívat zdroje nebo eli-
minovat rizika špatných rozhodnutí. (Dynamická simulace výroby a logistiky sníží riziko 
neočekávaných nákladů při náběhu nových projektů., 2019) Tyto nástroje přináší do 
průmyslu nové možnosti a výrobní společnosti by se měly snažit je implementovat  
a efektivně využívat, a to i z	pohledu konkurenčního boje. Pro investici do nového vy-
bavení je možné využívat dostupné dotace. Příkladem může být dotace Operačního 
programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Společnost PPI v	minulosti nakoupila nové CNC stroje, které byly definovány výše. Spo-
lečnost má tendenci nadále nové technologie využívat a implementovat. Důvodem je 
především vyšší produktivita a nahrazení lidské práce. Nové stroje také přinášejí nová 
řešení, která mohou být využita pro nové výrobky. 

Legislativní vlivy 

Pokud se zaměříme na legislativu, pak je důležité zmínit, že produkty společnosti musí 
být v	souladu se zákonem č. 22/1197 Sb., o technických požadavcích na výrobky,  
a se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 

Společnost mohou ovlivnit legislativní změny týkající se BOZP (Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci) a směrnice Evropské unie, upravující ochranné systémy pracovišť. Tyto 
směrnice musí splňovat všechna strojní zařízení a pracoviště vedená v	EU. Jedná se 
například o směrnice 2014/34/EU nebo DIRECTIVE 1999/92/EC. Cílem této směrnice je 
zavést a harmonizovat minimální požadavky na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců, kteří mohou být ohroženi výbušnou atmosférou (Directive 99/92/EC – 
risks from explosive atmospheres, 2019) Regulace přímo souvisí s	výrobou produktů 
pomocí svařování. 

  

                                                        

 

 
3 IoT = internet of Things. „Trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití 
mezi sebou nebo s člověkem, a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu 
dat a internetu.“ (Co je IoT, 2019) 



| 22 

Společnost se dále řídí například následujícími zákony: 

• Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže); 	

• Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona návr-
zích,  

• Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových ve znění pozdějších před-
pisů;  

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně̌ spotřebitele	
Environmentální vlivy 

Společnost PPI provádí povrchovou úpravu svých výrobků pomocí technologie Koma-
xit4, která je následně vytvrzena při teplotě 180 °C ve vypalovací peci. Stěžejním fakto-
rem z	tohoto pohledu je zákon č. 201/2012 Sb. neboli zákon o ochraně ovzduší, který 
upravuje přístupné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, způsob posuzování pří-
pustné úrovně znečištění a znečišťování a nástroje k	jeho snižování. Dále upravuje 
práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, a na-
konec práva a povinnosti osob, které uvádějí benzíny nebo naftu do daňového oběhu 
ČR a členských států EU a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování 
emisí skleníkových plynů z	pohonných hmot. (Zákon č. 201/2012 Sb., 2019) 

Shrnutí PESTLE Analýzy 

PESTLE analýza pro společnost PPI působí pozitivním dojmem, a to i přes mírný pokles 
stavební produkce. Počet stavebních povolení pro nebytové prostory totiž vzrostl, 
a právě administrativní a průmyslové objekty jsou tvořitelem velké části tržeb společ-
nosti PPI. Ve světě se ale stále častěji hovoří o začátku nové ekonomické krize. Právě ta 
by mohla společnosti přivést velké problémy, podobně jako při předešlé ekonomické 
krizi v	letech 2008–2010. Jedním z	indikátorů nové krize by mohl být například propad 
HDP a zpracovatelského průmyslu Německa z	března roku 2019. (Walker, 2019) Pokud 
by se propadl německý automobilový průmysl, tak lze předpokládat také složitou si-
tuaci v	České republice, jelikož automotive v	naší zemi hraje obrovskou roli. Pokud se 
zaměříme na nezaměstnanost, která v	Ústeckém kraji k	31. 1. 2019 dosahovala hod-
noty 4,74 %, pak můžeme konstatovat, že by v	regionu mělo být oproti celé České re-
publice relativně velké množství volné pracovní síly, jelikož nezaměstnanost v	Ústec-
kém kraji je dlouhodobě jednou z	nejvyšších v	České republice. Faktem ale zůstává,  
že společnost sídlí v	obci v	Krušných horách, kam potenciální zaměstnanci nejsou 
ochotni dojíždět nebo hledají své uplatnění v	sousedním Německu. Pozitivním vlivem 
pro společnost je nárůst počtu absolventů výučních oborů nástrojář a obráběč.  

                                                        

 

 
4 Komaxit = Práškový lak nanášený na výrobky pomocí elektrostatického nabití prášku a lako-
vaného výrobku protikladnými náboji. (Co je KOMAXIT?, 2019) 
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Právě tyto pozice budou pro společnost klíčové v	kombinaci s	nákupem CNC strojů.  
Z hlediska technologických vlivů jde společnost PPI správným směrem a bude pro ni 
přínosné v	nákupu nových technologií pokračovat. 

3.1.3 Analýza mikrookolí podniku 

Mikrookolí podniku je analyzováno pomocí popisu klíčových trhů, distribučních kanálů 
a současné situace na trhu. Dále je pro analýzu využit Porterův model pěti sil. 

Klíčové trhy 

Společnost PPI se pohybuje, jak na spotřebitelském (B2C), tak na průmyslovém (B2B) 
trhu. Rozdílem mezi těmito trhy je forma zprostředkování. Na trhu B2C prodává PPI své 
produkty koncovému uživateli, který je uvádí přímo do spotřeby. Na trhu B2B se pro-
dukty společnosti prodávají jako součást staveb. Zakázky se v	tomto případě neuzaví-
rají přímo s	koncovým uživatelem. V	současnosti působí společnost především na čes-
kém trhu s	občasnými zakázkami na Slovensku. V	minulosti PPI dodalo své produkty 
zákazníkovi do Francie, ale zahraniční zakázky jsou spíše výjimečné. 

Spotřebitelský trh B2C 

Typickým zákazníkem ze spotřebitelského trhu je pro společnost PPI vlastník rodin-
ného domu, který by využil ocelové dveře (s	nebo bez požární odolnost) do provozních 
místností jako je například kotelna nebo dílna. Dveře také mohou být využity do za-
hradních budov a přístavků. Podobné účely splňují ocelová okna. Typickým produktem 
společnosti pro spotřebitelský trh jsou otvíravá garážová vrata. 

Důležitějším zákazníkem spotřebitelského trhu jsou společnosti nebo osoby vlastnící 
či provozující administrativní, průmyslové nebo bytové budovy. V	těchto objektech je 
nutné zabezpečit únikové cesty a oddělit požární úseky. Právě zde jsou uplatňovány 
produkty s	požární odolností. Do technických místností jsou využívány také produkty 
bez požární odolnosti. V	průmyslových objektech nebo také skladech jsou využívána 
vrata s	požární odolností i bez ní.  

Průmyslový trh B2B 

Na průmyslovém trhu se společnost PPI pohybuje pomocí uzavírání zakázek s	doda-
vateli staveb. V	praxi se jedná o stavební projekty, na které je vyhlášena veřejná za-
kázka a ta je následně přidělena generálnímu dodavateli stavby. Generální dodavatel 
stavby je pověřen dodat stavbu jako celek a zajišťuje tedy také výběrová řízení doda-
vatelů dveří, oken, prosklených konstrukcí apod.  

Dalším typem je využití veřejných zakázek, které vypisují obce. PPI se v	tomto případě 
stává dodavatelem například pro nemocnice, administrativní budovy nebo mateřské 
školy. 

Současné trendy a situace na trhu 

Trh s	ocelovými dveřmi a s	produkty s	požární odolností je vysoce závislý na trhu sta-
vebnictví, které	roce 2018 navázalo na růst z	roku 2017 a posílilo o 8,4 %. Tento růst 
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budí pozitivní očekávání v	roce 2019. Stavební firmy mají sjednané zakázky i na 9 mě-
síců dopředu. Ministerstvo průmyslu a obchodu očekává růst stavebnictví v	roce 2019 
ovšem s	nižším tempem než v	roce 2018. (Analýza vývoje ekonomiky ČR) 

Průmyslová produkce zpracovatelského průmyslu v	roce 2018 rostla ve většině odvětví 
stejně jako tržby ve zpracovatelském průmyslu. Ovšem bariérou, která brání růstu prů-
myslu je trh práce, který je na straně nabídky vyčerpaný. Průměrná hrubá měsíční 
mzda pracovníků v	průmyslu vzrostla v	roce 2018 na 31	861 Kč. V	roce 2019 očekává 
Ministerstvo průmyslu a obchodu další zpomalení růstu. 

Získat informace o trendech trhu výrobků s	požární odolností je složité, jelikož se ne-
jedná o medializované téma. Z předchozích analýz je možné říci, že výrobní společ-
nosti se soustředí na investice do nového strojního vybavení. Na trhu tedy pokračuje 
trend automatizace výroby a nahrazení lidské práce. V	současnosti se v	mnoha odvět-
vích a podnicích implementují chytrá příslušenství, mezi které patří také například 
chytré detektory požáru. Dle mého názoru by bylo vhodné udělat průzkum chytrých 
produktů, které se vztahují k	problematice požární odolnosti a s	dodavateli se pokusit 
navázat spolupráci.  

Distribuční kanály 

Společnost PPI zprostředkovává prodej svých produktů skrze obchodní oddělení nebo 
obchodní zástupce. 

Obchodní oddělení v	současnosti především zpracovává přijaté poptávky. Ty přichá-
zejí například v	elektronické podobě emailem, přes webové stránky anebo telefonicky. 
Zákazníky lze rozdělit na 3 typy: 

1. Generální dodavatelé staveb 

2. Společnosti a firmy 

3. Soukromé osoby 

Generální dodavatelé staveb poptávají výrobce do výběrových řízení nebo přímo pro 
realizaci zakázek. V	tomto případě se jedná o zakázky s	větším množstvím poptáva-
ných produktů. Společnost PPI pro zakázky tohoto typu zajišťuje dopravu i montáž 
svých produktů. 

Společnosti a firmy často poptávají produkty společnosti PPI do svých administrativ-
ních či provozních budov. Soukromé osoby nakupují produkty do svých rodinných 
domů, přístavků a garáží. Pokud má zákazník zájem, může k	němu být produkt dopra-
ven přepravní službou a lze ho namontovat svépomocí na základě montážního návodu 
a prohlášení o montáži. V	opačném případě je produkt dopraven a namontován spo-
lečností PPI. 

Společnost PPI nemá v	České republice, kromě sídla společnosti, žádné pobočky. Stále 
se ale snaží navazovat nová obchodní zastoupení. Počet obchodních zastoupení se 
v	posledních dvou letech rozrostl a nyní má společnost své obchodní zástupce v	Plzni, 
Hradci Králové, Uherském Brodě, Čelákovicích a ve Zdibech. Tito zástupci společnosti 
zprostředkovávají zakázky ve svých regionech nebo od svých zákazníků.  
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Zakázky následně kalkuluje obchodní oddělení společnosti PPI, které na zastupiteli 
zprostředkovaný obchod poskytují slevu. Zástupci si stanovují marži. Ve výrobním pro-
cesu mají zakázky zprostředkované obchodními zástupci přednost. Obchodní zástupci 
jsou proškolení v	oblasti vlastností produktů i jejich montáže. Produkty vyrobené pro 
tento typ zakázek jsou k	obchodnímu zástupci dopraveny přepravní službou. Ob-
chodní zástupce je oprávněn produkty namontovat nebo případně poskytnout konco-
vému zákazníkovi montážní návod a prohlášení o montáži. 

Dodavatelé 

Následující text popisuje dodavatelské vztahy s	výrobci komponentů, které přímo sou-
visí s	produktem společnosti PPI. 

Profily a plechy 

Uzavřené profily neboli jäkly z	černého materiálu a plechy nakupuje PPI prostřednic-
tvím společnosti Ferona a.s. Ceny materiálu jsou stanoveny dle odběru. Ferona a.s. má 
širokou síť poboček mezi nimiž je pobočka v	blízkém Chomutově. Ferona a.s. zajišťuje 
dopravu materiálu do výrobního závodu. Materiál lze také vyzvednout osobně na po-
bočkách. Dostupnost materiálu je vysoká.  

Speciální profily 

PPI nakupuje kromě profilů od Ferony také profily speciální, které jsou specifické svým 
tvarem a vlastnostmi. Mezi ně patří tzv. VA profily neboli profily Voestalpine s	i bez po-
žární odolnosti. Dodavatelem je společnost Mechel Service Stahlhandel Czech Repub-
lic z	Pardubic. 

Dalším nakupovaným typem jsou profily Janisol ze systému Jansen. Tyto profily jsou 
požárně odolné a vyrábí se s	přerušeným tepelným mostem i bez přerušeného tepel-
ného mostu. Dodavatelem je firma KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. z	Modletice u Prahy. 

U obou dodavatelů se pohybuje doba dodání okolo patnácti dnů, ale spolehlivost do-
dání je vysoká. 

Barvy 

Pro povrchovou úpravu výrobků jsou používány práškové a „mokré“ barvy. PPI se v	sou-
časnosti snaží minimalizovat povrchovou úpravu mokrou barvu a její tendencí je tuto 
technologii vyřadit úplně. 

Barvy jsou nakupovány u více dodavatelů, jimiž jsou firmy Rembrandtin s.r.o. z	Brna, 
MATRIX 2000 s.r.o. z	Plzně, PCT ČR s.r.o. z	Ledče nad Sázavou a OK-Color spol. s	r.o.  
z Plzně. Doba dodání je krátká, většinou se pohybuje okolo dvou dnů. Barvy lze naku-
povat i z	jiných zdrojů nebo kombinovat více dodavatelů. 

Kování a zámky 

Kování je nakupováno od dodavatele TWIN s.r.o. z	Plzně, ASSA ABLOY Czech & Slovakia 
s. r. o. z	Prahy a od ROLTECH spol. s	r.o. z	Kadaně. Doba dodání je krátká,  
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většinou se jedná o dva dny od objednání. ROLTECH je z	nedaleké Kadaně, tudíž je 
možné zásilku vyzvednout osobně. 

Dodavatel zámků je ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. 

Protipožární dveře jsou certifikované pouze s	tím kováním a zámky, se kterými byly vy-
zkoušeny. Zde existuje jistý tlak a závislost na dodavateli. 

Výplně dveřních křídel 

Dveřní křídla jsou vyplňována sádrokartonovými deskami, protipožárními deskami  
a deskami ze skelné a minerální vaty. Materiál je nakupován především v	síti Staveb-
niny DEK a.s. a u obchodního partnera Petr Siegl – Izolační materiály Jirkov s.r.o. Jirkov 
se nachází v	krátké dojezdové vzdálenosti, je tedy možné materiál vyzvednout osobně 
a doba dodání ze DEK je krátká. Materiály je možné nakupovat v	běžných stavebninách. 
Případné problémy ze strany dodavatelů je tedy možné vyřešit bez problému.  

Pro některé výrobky s	požární odolností nakupuje společnost PPI izolační sendvičové 
panely od partnerské společnosti Kingspan a.s. z	Hradce Králové. Dopravu si společ-
nost PPI obstarává svépomocí. Panely jsou nakupovány jako zbytkové kusy nebo zku-
šební kusy z	výrobní linky v	první jakostní kvalitě. Lze je nakupovat i u jiných dodava-
telů, ale bylo by nutné vyjednat podobně výhodné partnerské podmínky.  

Skleněné výplně pro prosklené produkty jsou nakupovány od dvou dodavatelů. Sklo 
s	požární odolností dodává Vetrotech Saint-Gobain Poland z	polského města  
Namysłów. Dodací doba je dlouhá a může trvat až 3 týdny, než bude sklo doručeno.  
Je tedy nutná skla objednávat s	dostatečným předstihem. Dodavatel je však spolehlivý 
a PPI má s	touto spoluprací dobré zkušenosti. 

Skla bez požární odolnosti dodává AGC Fenestra a.s. ze Sokolova. Dodání skel je možné 
do týdne od objednání. 

Pásky a těsnění 

Součástí výrobků jsou různé typy těsnících prvků a protipožárních pásek. Prvky jsou 
nakupovány od OKENTĚS, spol. s r.o. z	Valašského meziříčí s	pobočkou v	Praze, i v	Brně. 
Těsnění a pásky jsou dodávány do tří dnů od objednání. Lze je však nakupovat i od 
jiných dodavatelů či v	různých prodejnách. 
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Konkurence 

Tato podkapitola se zabývá zmapováním konkurence a její produkce. Analýza konku-
rence je vstupním materiálem pro Porterovu analýzu pěti sil. Konkurenční firmy jsou 
stanoveny jednatelem společnosti PPI a doplněny podobnými podniky, zabývající se 
výrobou ocelových dveří. 

Jednatel společnosti považuje za konkurenční především tyto společnosti: 

• Morávek CZ, s.r.o. 

• DASIP, s.r.o. 

• HAPINES holding a.s. 

• Zapletal – Kovo a.s. 

• ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. 

• BB Kovo s.r.o. 

• Vipax a.s. 

Analýzu konkurence doplňují následující firmy, které se také zabývají výrobou ocelo-
vých dveří: 

• ADOR CZ s.r.o. 

• SPEDOS Holding a.s. 

• KAVAN spol. s	r.o. 

• HASMAT s.r.o. 

Přehled firem je vyobrazen následující tabulkou, kde je uvedeno také sídlo společností, 
jejich webové stránky, IČO a počet zaměstnanců. Ten vychází z	výkazů dostupných na 
portálu justice.cz. 

Produkty konkurenčních společností jsou porovnávány pomocí matice v	příloze, která 
je založena na produktech společnosti PPI a je doplněna o některé další produkty kon-
kurence. Matice nezohledňuje výrobu dřevěných dveří, jelikož PPI neplánuje směřovat 
výrobu tímto směrem. Je zde však zohledněna výroba produktů z	hliníku, protože roz-
šíření portfolia o produkty z	tohoto materiálu je možné. Z	matice konkurenčních pro-
duktů je zřejmé, že společnost PPI nabízí oproti větší části konkurence tyto produkty: 

• Dveře s	požární odolností a provětráváním 

• Vchodové dveře do domů a bytů 

• Garážová vrata 

• Lámací vrata 

• Poklopy 

Již dvě analyzované konkurenční společnosti nabízejí své řešení provětrávání a spo-
lečnosti PPI končí platnost užitného vzoru. Proto je nutné tento produkt také podpořit 
z	hlediska marketingu. Vchodové dveře do bytů a domů konkurenční společnosti v	na-
bídce na svých webových stránkách neuvádí, nic méně je pravděpodobné, že je také 
nabízejí jako své běžné produkty. Společnost PPI však tyto produkty od ostatních dveří 
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odlišuje především jejich vzhledem a příslušenstvím. Stejná situace nastává u garážo-
vých dveří. Určitou konkurenční výhodu oproti zkoumaným společnostem představují 
poklopy. Ty vyrábí, kromě společnosti PPI, pouze jedna konkurenční společnost. 

Konkurence má naopak konkurenční výhodu díky těmto produktům: 

• Teleskopické posuvné dveře 

• Kyvné dveře 

• Dveře se zapuštěným kováním 

• Hliníkové dveře 

• Hliníkové stěny, fasády a okna 

Lze pozorovat, že trh se ubírá směrem produktů z	hliníku a některé společnosti vyvíjejí 
své specifické produkty. Společnost PPI by měla rozhodnout, zda bude v	budoucnosti 
také vyrábět hliníkové produkty. 

Konkurence -  
ocelové dveře Sídlo Webová stránka IČO 

Počet  
zaměst-

nanců 

Morávek CZ, s.r.o. Náchod - 
Bražec 

www.moravekcz.cz 25999184 13 

DASIP, s.r.o. Praha www.dasip.cz 63675307 6 

HAPINES holding a.s. Praha www.hapines.cz 25700022 Nedohledáno 

Zapletal - Kovo a.s. Brno www.zapletal-kovo.cz 26248026 47 
ASSA ABLOY Door 
Czech Republic a.s. Praha www.hasil.eu 27244946	 82 

BB Kovo s.r.o. Skomelno www.bbkovo.cz 29107903	 Nedohledáno 

Vipax, a.s. Lukov u 
Plzně 

www.vipax.cz 26245841 25 

ADOR CZ s.r.o. Lanškroun www.ador.cz 25292331 62 

SPEDOS Holding a.s. Valašské 
meziříčí 

www.spedos.cz 5652774 Nedohledáno 

KAVAN spol. s r.o. Praha 
www.bezpecnostni-

dvere-mrize-kavan.cz 

25077295	 1 

HASMAT s.r.o. Praha www.hasmat.cz 27367053 1 
Tabulka 8 Přehled konkurence  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Morávek CZ, s.r.o. 

Společnost Morávek CZ, s.r.o. sídlí v	Náchodě v	části Bražec. Jedná se o společnost  
s	13 zaměstnanci a EBT z	roku 2016 ve výši 1	912 tis. Kč. Z	dostupných výkazů je zřejmé, 
že společnost v	roce 2017 navýšila hodnotu dlouhodobého hmotného majetku o cca 
1	000 tis. Kč. Účetní závěrka a výkaz zisků a ztrát od roku 2015 do roku 2017 nejsou 
k	dispozici. Společnost ve svých výkazech taktéž nezveřejňuje tržby. Společnost nemá 
pobočky v	jiných městech ČR a neuvádí žádné obchodní zastoupení. (Ministerstvo 
spravedlnosti ČR, 2019) 
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Skladba produktového portfolia Morávek CZ, s.r.o. je podobná jako portfolio PPI. Tato 
společnost však nevyrábí poklopy. Naopak vyrábí dveře se zapuštěným kováním, po-
žárně odolné celoskleněné stěny a požární fasády. Společnost poskytuje na své vý-
robky pětiletou záruku. Kromě výrobků, které jsou konkurenční pro PPI vyrábí společ-
nost navíc světlíky a ocelové konstrukce. Nabízí také stříhání a ohraňování plechů.  
(Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2019) 

DASIP, s.r.o. 

DASIP, s.r.o. sídlí v	Praze a ve svých výkazech uvádí 6 zaměstnanců. Společnost měla, 
dle dostupných výkazů, za rok 2017 obrat ve výši 28	509 tis. Kč a EBT ve výši 1	049 tis. 
Kč. Na svých webových stránkách neuvádí jiné pobočky nebo obchodní zastoupení. 
(Sbírka listin, 2019) 

Společnost DASIP, s.r.o. také nevyrábí poklopy a nenabízí dveře s	provětráváním.  
Naopak vyrábí dveře otočné, dřevěné protipožární dveře a stěny nebo hliníkové vý-
robky. 

HAPINES holding a.s. 

HAPINES holding a.s. sídlí v	Praze. Poslední dostupné výkazy společnosti, které jsou 
zveřejněny, se týkají roku 2011. Proto není tato společnost zahrnuta v	porovnání obratu 
a EBT. (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2019) 

HAPINES na svých webových stránkách uvádí pouze prosklené a plné dveře s požární 
odolností, prosklené konstrukce a dřevěné dveře s	požární odolností. 

Zapletal – Kovo a.s. 

Společnost pochází z	Brna, její obrat byl v	roce 2017 ve výši 54	436 tis. Kč. EBT ve stej-
ném roce dosáhl výše 2	911 tis. Kč a společnost se tak poprvé od roku 2015 stala zis-
kovou. V	roce 2017 dle výkazů zaměstnávala 47 zaměstnanců. (Sbírka listin, 2019) 

Společnost Zapletal – Kovo a.s. neměla v	době tvorby práce dostupné webové stránky. 

ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. 

Tato společnost je původně známá jako HASIL společnost s	ručením omezeným, která 
se specializovala na požární uzávěry stavebních otvorů. „V	roce 2013 se společnost 
HASIL stala součásti skupiny ASSA ABLOY, světového lídra ve výrobě a dodávce kom-
plexních řešení zamykacích systémů a systémů otevíraní dveří. ASSA ABLOY je mezi-
národní skupina, která působí ve více než 70 zemích, zaměstnává 43 000 lidí, skupinové 
tržby dosahují 5,5 miliard EUR.“ (ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.) 

V	roce 2017 měla tato dceřiná společnost skupiny ASSA ABLOY specializující se na vý-
robu požárních uzávěrů obrat ve výši 299	086 tis. Kč a EBT v	hodnotě -38	333 tis. Kč. 
V	tomto roce přestěhovala společnost výrobní závod v	Ostravě a původní budovu pro-
dala. Obchodní pobočky se nacházejí v	Praze, Brně, Ostravě. V	roce 2017 zaměstnávala 
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82 zaměstnanců. Ultimátním vlastníkem společnosti je ASSA ABLOY AB. Společnost je 
součástí cash poolingu5. (Sbírka listin, 2019) 

ASSA ABLOY také nevyrábí poklopy, ale vyrábí hliníkové dveře s	i bez požární odolnosti, 
teleskopické posuvné dveře a hliníkové stěny. Nabízí také kyvné dveře, gravitační vrata 
a kouřotěsné řešení. 

BB Kovo s.r.o. 

BB Kovo s.r.o. sídlí ve Skomelnu a má své zastoupení v	Praze i ve středních Čechách. 
Na portálu justice.cz nejsou dostupné výkazy z	roku 2017 a není známý ani počet za-
městnanců. V	roce 2016 měla společnost obrat ve výši 42	199 tis. Kč a EBT v	hodnotě 
2	016 tis. Kč. (Sbírka listin, 2019) 

BB Kovo s.r.o. vyrábí mimo jiné dveře s	provětráváním, ale pouze ve variantě bez po-
žární odolnosti. Nenabízí poklopy, ale ve svém produktovém portfoliu uvádí výřezové 
dveře. 

VIPAX, a.s. 

Společnost VIPAX sídlí v	Lukově u Plzně a na svých webových stránkách neuvádí žádné 
obchodní pobočky či zastoupení. V	roce 2017 zaměstnávala 25 zaměstnanců. Společ-
nost poskytuje na portálu justice.cz pouze zkrácenou podobu rozvahy, není tedy 
zřejmé, jaký byl čistý obrat a EBT. Jediným ukazatelem, který je zřejmý, je výsledek hos-
podaření běžného období. Ten byl v	roce 2017 ve výši 4	293 tis. Kč. Z	webové stránky 
merk.cz je čitelné, že společnost v	roce 2017 využila dotaci na inovaci požárních, bez-
pečnostních a speciálních průmyslových uzávěrů objektů. Je tedy zřejmé, že společ-
nost bude intenzivně pracovat na vývoji nových produktů. Hodnota dotace je 
21	300	tis. Kč. V	roce 2017 využila společnost 9	500	000 Kč. (VIPAX, a.s., 2019) Dlouho-
dobý hmotný majetek byl v	tomto roce navýšen o přibližně 12	000	000 Kč. (Sbírka listin, 
2019) 

Společnost VIPAX vyrábí jak protipožární dveře s	provětráváním, tak poklopy. Z	tohoto 
pohledu se jedná o vysoce konkurenční firmu, jelikož nabízí stejné výrobky jako PPI. 
Prozatím však nevyrábí posuvné dveře, nicméně vyrábí dveře plynotěsné a rozvadě-
čové skříně. 

ADOR CZ s.r.o. 

ADOR CZ s.r.o. sídlí v	Lanškrouně a obchodní pobočky provozuje v	Brně, Praze, Dolní 
Dobruči, Lanškrouně, Novém Jičíně a Ostravě, přičemž obchodní zastoupení má po celé 
České republice. V	roce 2017 zaměstnávala 62 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 
123	783 tis. Kč. EBT v	tomto roce dosáhl 547 tis. Kč. Společnost za tento rok zaplatila 

                                                        

 

 
5 Cash pooling = „Zavedený nástroj k zajištění finančních zdrojů a současně výhodného úročení 
prostředků vložených na bankovních účtech společností v rámci koncernu.“ (Sochor, 2015) 
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zálohu na olepovací stroj v	celkové výši 4	758 tis. Kč a zhodnotila nemovitost o 630 tis. 
Kč. Společnost prochází etapami obměny a nákupu strojů. V	roce 2018 plánovala vyu-
žít dotaci na inovace pro zvýšení konkurenceschopnosti k nákupu nových výrobních 
strojů v	hodnotě 4	000 tis. Kč. U této společnosti lze tedy předpokládat snížení provoz-
ních nákladů, zvýšení kapacit nebo inovace produktů. (Sbírka listin, 2019) 

ADOR se specializuje více na dřevěné dveře a vyrábí také dveře oplechované. Z	tohoto 
pohledu se nejedná o vysoce konkurenční společnost. Vyrábí ovšem ocelové plné  
a prosklené dveře s	požární odolností a je nutné brát tuto společnost v	potaz. 

SPEDOS Holding a.s. 

Jednou z	konkurenčních společností, kterou je nutné zmínit, je SPEDOS Holding a.s. 
z	Valašského Meziříčí. Tato společnost však nezveřejňuje své účetní výkazy, a tak není 
možné ji porovnat s	ostatními konkurenčními společnostmi v	ohledu na obrat nebo 
EBT. SPEDOS Holding a.s. má však svou další obchodní pobočku v	Žilině na Slovensku  
a zastoupení v	každém kraji ČR a SK. (Sbírka listin, 2019) 

SPEDOS se soustředí především na průmyslové výplně stavebních otvorů. Vyrábí na-
příklad sekční nebo rolovací vrata či turnikety. Dále plné a prosklené dveře s	požární 
odolností i bez ní nebo posuvné a lámací dveře. Za zmínku stojí nabídka plechových 
bezrámových dveří a automatických dveří s	požární odolností. 

KAVAN spol. s	r.o. 

KAVAN spol. s	r.o. sídlící v	Praze dosáhla v	roce 2017 obratu ve výši 13	457 tis. Kč a EBT 
280 tis. Kč, čímž překonala ztrátu z	předchozích dvou let. Není jasné kolik zaměstnanců 
společnost zaměstnává. Na svých webových stránkách neuvádí žádné obchodní po-
bočky ani jiné zastoupení, a také nejsou známé informace o investicích. (Sbírka listin, 
2019) 

HASMAT s.r.o. 

HASMAT s.r.o. sídlí v	Praze a neuvádí žádné obchodní pobočky či zastoupení. Není jasný 
počet zaměstnanců. V	roce 2017 dosáhla společnost obratu 5	903 tis. Kč a EBT 658 tis. 
Kč. (Sbírka listin, 2019) 

Společnost HASMAT nevyrábí žádné produkty. Nabízí pouze služby a prodej zboží, mezi 
kterým jsou požární dveře a revizní dvířka. 
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Porovnání obratu a EBT konkurenčních společností 

Aby bylo možné porovnávat společnost PPI s	konkurencí, je nutné vyčíslit její obrat  
a zisk. Tyto hodnoty jsou definovány výkazy firem, dostupnými na portálu justice.cz. 
Pro porovnání je zvoleno období od roku 2015 do roku 2017. Výsledky jsou zobrazeny 
v	následujících tabulkách a grafech. 

Konkurence Obrat 2015 
[tis. Kč] 

Obrat 2016 
 [tis. Kč] 

Obrat 2017  
[tis. Kč] 

DASIP, s.r.o. 26 791 33 763 28 509 
Zapletal – Kovo a.s. 48 336 55 669 54 436 
ASSA ABLOY Door Czech Republic 
a.s. 221 663 215 487 299 086 

BB Kovo s.r.o. 35 255 42 199 	 
ADOR CZ s.r.o. 118 651 124 079 123 783 
KAVAN spol. s r.o. 13 815 14 208 13 457 
HASMAT s.r.o. 	 5 608 5 903 
PPI – protipožární dveře s.r.o. 14 227 16 057 18 146 

Tabulka 9 Porovnání obratu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pro lepší přehlednost je přiložen graf porovnání bez ASSA ABLOY Door Czech Republic 
a.s., jelikož tato společnost se oproti zbývající konkurenci pohybuje ve vyšších jednot-
kách obratu, protože se jedná o nadnárodní koncern. 

Z	tohoto pohledu je především zajímavé, že obrat společnosti PPI za poslední 3 ob-
dobí, které jsou v	porovnání obsaženy, stále rostl. U konkurence lze pozorovat pokles  
i stagnaci. 
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V	následující tabulce a grafech je porovnán zisk ve formě EBT. Za společnost Vipax, a.s. 
je uveden namísto EBT výsledek hospodaření za běžné období. 

Konkurence EBT 2015 
[tis. Kč] 

EBT 2016 
[tis. Kč] 

EBT 2017 
[tis. Kč] 

Morávek CZ, s.r.o. 1 220 1	912 	 
DASIP, s.r.o. 241 3 070 1 049 
Zapletal – Kovo a.s. -2 686 -801 2 911 
ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. -25 438 -30 509 -38 333 
BB Kovo s.r.o. 423 2 016 	 
Vipax, a.s. 4 377 1 098 4 293 
ADOR CZ s.r.o. 4 243 4 805 547 
KAVAN spol. s r.o. -401 -371 280 
HASMAT s.r.o. 	 -8 658 
PPI – protipožární dveře s.r.o. 2 234 2 343 257 

Tabulka 10 Porovnání EBT  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro lepší čitelnost grafu je opět přiložena jeho verze bez ASSA ABLOY Door Czech Re-
public a.s., jelikož tato společnost je v	cash poolingu a tak je zřejmé, že odvádí zisk do 
jiné dceřiné společnosti skupiny ASSA ABLOY. 

Ze srovnání je patrné, že společnost PPI měla v	roce 2017 vysoké náklady, které souvi-
sely také s	investicemi. Pozornost si zaslouží KAVAN spol. s	r.o., která zaznamenala 
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kladný zisk stejně jako Zapletal – Kovo a.s. Za zmínku stojí velký nárůst zisku společ-
nosti Vipax, a.s. 

Porterův model pěti sil 

Následující text popisuje Porterův model pěti sil, který je vytvořen dle teoretického 
podkladu ze čtvrté kapitoly. Model je rozdělen na následujících pět sil: 

1. Vyjednávací síla dodavatelů 

2. Vyjednávací síla kupujících 

3. Hrozba substitutů 

4. Hrozba vstupu nových konkurentů 

5. Rivalita mezi existujícími podniky 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Jak již bylo popsáno v	podkapitole s	názvem Dodavatelé, dodavatele lze rozdělit dle 
materiálů, které jsou součástí produktů společnosti PPI. Těmi jsou: 

1. Profily a plechy 

2. Speciální profily 

3. Barvy 

4. Kování 

5. Výplně dveřních křídel 

6. Pásky a těsnění 

Dodavatelem profilů a plechů je Ferona a.s., která má široké zastoupení. Tohoto doda-
vatele lze nahradit a společnost na něm není závislá 

Speciální profily jsou nakupovány od společností Mechel Service Stahlhandel Czech 
Republic z	Pardubic a KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. Tyto profily jsou součástí výrobků s	po-
žární odolností a nelze je nahradit. Produkty s	požární odolností jsou certifikovány 
pouze v	takové materiálové skladbě, s	jakou byly testovány. V	tomto případě existuje 
velká závislost na dodavateli, jelikož profily lze v	ČR nakupovat od jiných dodavatelů 
velice obtížně.  

Barvy pro povrchovou úpravu jsou nakupovány u čtyř různých dodavatelů, ale lze je 
nakupovat i z	jiných zdrojů. V	tomto případě je vyjednávací síla dodavatelů malá. 

Kování a zámky jsou nakupovány od tří dodavatelů a lze je nakupovat i z	jiných zdrojů 
S	dodavateli jsou však nasmlouvány partnerské podmínky, které by bylo nutné u no-
vých dodavatelů nově vyjednat. Závislost na těchto dodavatelích existuje v	případě 
produktů s	požární odolností, jelikož ty musí být vyráběny pouze s	komponenty se kte-
rými byly otestovány. V	tomto případě se jedná o vysokou vyjednávací sílu dodavatelů. 

Výplně dveří lze nakupovat i u jiných dodavatelů, a to včetně těch, se kterými byly cer-
tifikovány produkty s	požární odolností. To ale neplatí pro skleněné výplně. Ty jsou pro 
produkty s	požární odolností nakupovány od polského dodavatele a dodací doba je 
dlouhá. Stejně jako kování a profily není možné sklo u těchto produktů nahradit. Zde 
je síla dodavatele velká. Skla pro ostatní produkty jsou nakupována od dodavatele, 
který má v	ČR větší síť poboček a je možné je zakoupit i od jiných dodavatelů. 

Pásky a těsnění jsou nakupovány od OKENTĚS, spol. s r.o. a lze je nakupovat i od jiných 
dodavatelů. Bylo by ale nutné vyjednat si minimálně podobné obchodní podmínky. 

Vyjednávací síla kupujících 

Kupující jsou popsáni v	podkapitolách o klíčových trzích a distribučních kanálech.  

Jedná se o: 

1. Generální dodavatelé staveb 

2. Společnosti a firmy 

3. Soukromé osoby 
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Kupující nemají informace o konkurenčních nabídkách, jelikož nabídky jsou často kal-
kulovány dle požadavků. Výjimkou jsou společnosti, které vyrábí produkty sériově  
a kupující nepožaduje řešení na míru. Z	toho pohledu je vyjednávací síla kupujících 
malá. 

Ovšem typ kupujících, kterým jsou generální dodavatelé staveb, má velkou vyjedná-
vací sílu, jelikož často poptává velké množství výrobků. Generální dodavatelé staveb 
mohou preferovat dodavatele dveří, se kterými mají již dobré zkušenosti. Existují zde 
tedy nepsaná partnerství. Lze předpokládat, že pokud bude zakázka splněna dle jejich 
požadavků, mohou pro svou další zakázku vybrat stejného dodavatele. Ztráta tako-
vého partnera by mohla mít vysoké negativní dopady na společnost PPI. 

Hrozba substitutů 

V	případě prosklení a oken může cílový zákazník zvolit například okna plastová stejně 
jako v	případě vchodových dveří do obytných či administrativních budov. Garážová či 
průmyslová vrata mohou být nahrazena vraty sekčními či rolovatelnými. V	tomto oh-
ledu je hrozba vysoká. Ovšem u produktů s	požární odolností, kde je nutné splnit určité 
požadavky, hrozba substitutu není. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Odvětví není pro vstup natolik atraktivní, avšak je nutné uvažovat, že se na trhu pohy-
bují osoby samostatně výdělečně činné nebo společnosti, které se zabývají výrobou 
dveří a vrat, a mohly by zvažovat vstup na trh s	produkty s	požární odolností. Příkladem 
může být společnost MONTKOV, spol. s r.o. Pokud by chtěla tato společnost vstoupit 
na zmiňovaný trh, tak musí certifikovat své výrobky pomocí zkoušky. Ta se jeví jako 
nákladná bariéra vstupu na trh. Dále by si na tomto trhu musela společnost vybudovat 
svou partnerskou síť, aby získávala větší zakázky. K oslovení kupujících, kteří již poptá-
vají produkty u svých ověřených dodavatelů, by se musela společnost odlišit buďto 
nízkou cenou za vysokou kvalitu anebo inovativním řešením. Hrozba vstupu konku-
rentů na trh produktů s	požární odolností je tedy nízká. 

Rivalita mezi existujícími podniky 

V	podkapitole o konkurenci bylo popsáno jedenáct konkurenčních společností, které 
se pohybují na trhu výroby ocelových dveří. Přičemž velkou převahu ve výši obratu vy-
kazuje společnost ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. Druhou nejvyšší konkurencí 
z	pohledu obratu je společnost ADOR CZ s.r.o., ta se však věnuje především výrobě dře-
věných dveří. V	odvětví jsou zřejmé vysoké investice a využívání dotačních programů 
k	nákupu nových strojů. Cílem je minimalizace nákladů na jednotkový kus a automati-
zace výrobních procesů. Trh je vysoce homogenní a je těžké produkty odlišit. Společ-
nosti PPI v	roce 2019 skončí platnost užitného vzoru pro produkt SIMPLEX. Je tedy 
možné, že některá konkurenční firma tuto možnost využije a začne vyrábět produkty 
s	podobným řešením. 

Trh s	ocelovými dveřmi, a především s	dveřmi s	požární odolností, se jeví spíše jako 
oligopolní. Na trhu se pohybuje pouze menší množství výrobců, kteří nabízejí stejný 
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produkt s	drobnými odlišnostmi. Pro vstup na trh existují určité bariéry, které předsta-
vují zkoušky požární odolnosti a nutnost budování partnerské sítě. Ceny produktů, 
které splňují stejné požadavky a zároveň jsou vyráběny na míru jsou si podobné. 

Z	Porterova modelu pěti sil vyplývá, že cílem podniku by mělo být nalézt způsoby, jak 
omezit vyjednávací sílu kupujících a dodavatelů nebo v	lepším případě ji získat na svou 
stranu. (Tyll, 2014) Je důležité, aby společnost udržovala partnerské vztahy se svými 
dodavateli, a to především s	těmi, na kterých je vysoce závislá. Dále by se společnost 
měla zaměřit na svou zákaznickou strukturu a upevňovat vazby s	kupujícími, kteří pro-
dukty poptávají opakovaně. 

3.1.4 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Předchozí část práce se věnuje analýze vnějšího okolí podniku a jeho vlivu na společ-
nost PPI. Schopnost společnosti na trhu „přežít“ závisí především na jejích vnitřních 
zdrojích a schopnostech na externí vlivy reagovat. (Tyll, 2014) 

K	analýze vnitřního prostředí je využita Analýza VRIO a Model 7 S.  

Analýza VRIO 

Pro vnitřní prostředí společnosti PPI prostřednictvím analýzy VRIO je využito rozdělení 
zdrojů dle Tylla: 

• Finanční zdroje 

• Lidské zdroje 

• Materiální zdroje (hmotný majetek, suroviny, zboží apod.) 

• Nemateriální zdroje (znalosti, informace, image, know-how apod.) (Tyll, 2014) 

Zdroje Hodnotné? Vzácné? Těžko napo-
dobitelné? 

Organizačně 
využitelné? 

Konkurenční 
důsledky 

Finanční 
zdroje Ano Ne 	 	 Konkurenčně 

neutrální 

Lidské 
zdroje Ano Ano Ne 	 

Dočasná kon-
kurenční vý-
hoda 

Materiální 
zdroje Ano Ne  	 Konkurenčně 

neutrální 

Nemateri-
ální zdroje Ano Ano Ne 	 

Dočasná kon-
kurenční vý-
hoda 

Tabulka 11 VRIO Analýza zdrojů společnosti PPI 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Finanční zdroje 
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Pomocí finančních zdrojů je společnost schopna neutralizovat některé hrozby, ale 
zdroje nejsou vzácné. Konkurence disponuje minimálně stejnými finančními pro-
středky. 

Lidské zdroje 

Lidské zdroje společnosti PPI jsou konkurenčně neutrální. Společnosti a zákazníkovi 
tvoří a přináší hodnotu. V	současné situaci jsou tyto zdroje také vzácné z	toho pohledu, 
že je velmi obtížné v	regionu obsadit pracovní pozice svářeč nebo lakýrník. Ovšem 
konkurence má také ve svých řadách tyto pracovníky. Vzácné lidské zdroje se ve spo-
lečnosti nachází na pozicí obchodního oddělení a na pozici mistra výroby. Určití pra-
covníci jsou vysoce kvalifikovaní a mají dlouholeté zkušenosti v	oboru. Pokud si však 
konkurence dokáže udržet nebo přijmou stejně zkušené a kvalifikované zaměstnance, 
pak je tento zdroj pro ně lehce napodobitelný. Vnímám tedy, že společnost má v	tomto 
ohledu dočasnou konkurenční výhodu. 

Materiální zdroje 

Společnost vlastní několik výkonných strojů, které pro ni a zákazníky vytvářejí hodnotu 
stejně jako nakupuje materiál za výhodných podmínek od dodavatelů. Ale stroje ani 
materiály nejsou vzácné. Konkurence také nakupuje podobné stroje a jistě má také 
uzavřená partnerství s	dodavateli. Společnost je v	tomto pohledu konkurenčně neut-
rální. 

Nemateriální zdroje 

Mezi nemateriální zdroje společnosti patří dlouholeté zkušenosti v	oboru a velké 
množství získaných znalostí. Má výbornou image, díky které ji někteří odběratelé pre-
ferují. Společnost stále vlastní užitný vzor na produkt SIMPLEX, který je známkou urči-
tého know-how. Platnost vzoru však končí v	roce 2019 a konkurence následně může 
řešení využít. Pokud konkurence vyrábí kvalitní produkty a přináší dobrou zákaznickou 
zkušenost, pak pro ni není těžké nemateriální zdroje společnosti PPI napodobit. Spo-
lečnost PPI má v	tomto ohledu dočasnou konkurenční výhodu. 
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Model 7 S 

Dalším nástrojem pro analýzu vnitřního prostředí je Model 7 S	od poradenské společ-
nosti McKinsey. Model slouží k	odhalení klíčových faktorů úspěchu, které ovlivňují na-
plnění definované strategie. Mezi faktory patří strategie, struktura, systém řízení, styl 
manažerské práce, spolupracovníci a schopnosti. Jejich aplikace na společnost PPI je 
předmětem následujícího textu. 

Strategie 

Společnost v	současnosti nemá pevně vymezenou misi a strategii, je však zřejmé, že 
se snaží o vyšší produktivitu a konkurenceschopnost. Společnost pomocí investic rea-
guje na hrozby a snaží se využívat příležitosti trhu. O tom svědčí práce na vývoji nových 
produktů. 

Struktura 

Společnost má jasně definovanou organizační strukturu. Hierarchie je zřejmá a tok in-
terní komunikace jí odpovídá. Každé oddělení má svého nadřízeného. 

Systém řízení 

Společnost nevyužívá žádné speciální kontrolní nebo informační prostředky. Komuni-
kace je většinou mezi pracovníky přímá. Společnost využívá pouze základní systémy 
k	organizaci obchodní činnosti. 

Styl manažerské práce 

Ve společnosti neexistují směrnice a předpisy vedení. Ve výrobním procesu je apliko-
ván především direktivní styl vedení. Manažerské pozice určují cílový stav a provedení 
práce. V	procesu zakázkování je styl více demokratický.  

Spolupracovníci 

Lidské zdroje společnosti jsou zkušení a kvalifikovaní pracovníci. Ve výrobním procesu 
však nedochází k	velkým rozvojům. Naopak spolu s	novými technologiemi se rozvíjí 
odbornost na pozici mistra výroby. Rozvoj lidských zdrojů je dán především přiřazením 
nové odpovědnosti. Motivace lidských zdrojů je dána především formou odměňování. 
Například svářeči jsou odměňováni dle produkce. Pracovníci prakticky nemají možnost 
růstu, jelikož společnost nemá velké množství zastřešujících pozic. 

Schopnosti 

Pracovníci společnosti jsou zkušení ve svém oboru a někteří jsou také dostatečně kva-
lifikovaní. Vedoucí pozice jsou obsazeny kvalifikovanými a vysoce zkušenými pracov-
níky, kteří zajišťují jasnou a fungující organizaci práce. Jsou stěžejními osobami spo-
lečnost. 

Sdílené hodnoty 

Směřování společnosti je jasně následováno jejím vedením, obchodním oddělením  
a vedením výrobního procesu. Dle mého názoru však není směřování společnosti a její 
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cíle zcela jasně komunikováno mezi pracovníky výrobního procesu, tudíž celý podnik 
nesdílí stejné hodnoty. 

Marketingový mix – Model 4P 

Pro upřesnění informací o společnosti je vhodné popsat její marketingový mix mini-
málně na úrovni 4P.  

Product – Produkt 

Produkty byly popsány v	kapitole charakteristiky společnosti. Jak již bylo zmíněno, spo-
lečnost vyrábí ocelové dveře, a to s	i bez požární odolnosti. Dále produkuje také pro-
sklené konstrukce a poklopy. Specifickým produktem jsou protipožární dveře s	pro-
větráváním, na které má společnost užitný vzor. Společnost vyrábí všechny produkty 
na míru dle požadavků zákazníka. 

Price – Cena 

Cena produktu je závislá na objednávaném množství a složitosti řešení. Není tedy 
pevně definovaná a řídí se podle interního ceníku jednotlivých složek produktu, který 
není veřejný. Oproti konkurenci bývají ceny společnosti PPI vyšší. 

Place – Distribuce 

Společnost používá pro komunikaci především své webové stránky, kde lze nalézt pře-
hled produktů, které z	nějakého důvodu nebyly namontovány u zákazníka. Nemá 
žádné obchodní pobočky, ale má svá obchodní zastoupení v	různých regionech České 
republiky. Aktivně své produkty nenabízí, většina zakázek přichází ve formě poptávky 
od zákazníků.  

Promotion – Propagace 

Společnost již několikrát publikovala články v	odborných časopisech a v	minulosti  
se účastnila stavebních veletrhů. Společnost má zkušenosti s	online marketingem,  
ale v	současnosti jej nevyužívá.  
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3.1.5 SWOT 

SWOT analýza slouží jako nástroj shrnující analýzy okolí podniku a jeho vnitřního pro-
středí. V	její rozšířené podobě definuje strategie vyplývající z	kombinací jednotlivých 
částí analýzy. SWOT analýzu společnosti PPI v	přehledné a stručné podobě zobrazuje 
následující schéma, které je více popsáno v textu pod ním. 

Schéma 2 SWOT Analýza 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky
•Kvalita produktu
•Spolehlivost produktu
•Atypická výroba
•Prozákaznický přístup
•Záruka 60 měsíců
•Produkt SIMPLEX
•Dodržování termínů
•Reference
•Značka
•Zkušení pracovníci

Slabé stránky
•Cena

•Poloha výrobního závodu
•Absence sériové výroby

•Nízká nabídka pracovní síly
•Nekvalifikovaná pracovní síla
•Žádné zastoupení v zahraničí

•Interní komunikace
•Nejasné směřování

Příležitosti
•Sériová výroba
•Nové technologie
•Samostatnost
•Zahraniční trhy
•Nová řešení produktu
•Plechové dveře
•Nový stavební zákon
•Operační program podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

•Růst počku kvalifikovaných absolventů
•Spolupráce s podniky věnujícími se IoT
•Interní informační a kontrolní systém
•Rozvoj pracovníků

Hrozby
•Nová konkurence

•Málé množství zakázek
•Přísnější normy

•Nízká nezaměstnanost
•Zánik / problémy dodavatelů
•Pokles průmyslové produkce

•Pokles stavební produkce
•Vysoká fluktuace zaměstnanců

•Ztráta klíčových partnerů
•Konkurenční produkt pro SIMPLEX

•Závislost na klíčových dodavatelích

SWOT
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Silné stránky 

Mezi silné stránky podniku se řadí především vysoká kvalita produktů, možnost aty-
pické výroby a pro-zákaznický přístup. Velkou výhodou je výroba protipožárních dveří 
s	provětráváním SIMPLEX. Pro stavební průmysl je velmi důležité včasné doručení, 
které PPI dodržuje. Silnou stránkou je také spolehlivost výrobků a záruka 60 měsíců. 
Společnost má dobré reference a dodavatelé veřejných zakázek vybírají dodavatele 
dveří dle dobrého jména společnosti. Silnou stránkou společnosti jsou pracovníci na 
vedoucích pozicích, s	dlouholetou zkušeností v	oboru, kteří jsou pro svou práci dosta-
tečně kvalifikovaní. 

Slabé stránky 

Produkty společnosti nepatří k	nejlevnějším, proto musí podnik dbát na dobré jméno 
a šířit povědomí o kvalitě. Výroba některých produktů je vysoce závislá na dodavate-
lích. Tyto faktory jsou popsány v	Porterově modelu pěti sil. Slabou stránkou podniku je 
poloha výrobního závodu. V	místě, kde se závod nachází není dostatek kvalifikované 
pracovní síly a lidé z	měst pod horami nejsou tolik ochotni dojíždět. Díky své poloze 
firma není v tak vysokém povědomí veřejnosti, jaké by bylo možné realizovat v	blíz-
kosti většího města s	vyšší nabídkou pracovní síly. Společnost vyrábí pouze na základě 
přijatých objednávek a na míru zákaznickým požadavkům. Sériová výroba prozatím 
není možná z	technologického ani z	kapacitního hlediska. Společnost se chce do bu-
doucna rozšířit na zahraniční trhy, ale zde dosud nemá žádné obchodní partnery nebo 
své zastoupení. Společnost nemá jasně definované směřování podniku a vytyčené cíle 
a hodnoty nejsou dostatečně komunikovány mezi řadové pracovníky. PPI se snaží in-
vestovat do nových technologií, ale bohužel pro jejich obsluhu nemá dostatečně kva-
lifikované pracovní síly. 

Příležitosti 

Mezi příležitosti podniku patří především možnost sériové výroby a nastupující nové 
technologie, díky kterým by bylo možné ji realizovat. Nové technologie by také ovliv-
nily příležitost stát se plně, nebo alespoň z	větší části samostatným podnikem. Mezi 
příležitosti se také řadí vývoj nových řešení produktů, kam lze zařadit vývoj nového 
produktu, kterým jsou plechové bezrámové dveře. Na tomto vývoji již podnik pracuje. 
Značnou příležitostí, kterou podnik vnímá, je vstup na zahraniční trhy. Další nové příle-
žitosti přináší plánovaný Nový stavební zákon, který by zkrátil dobu výstavby. V	tom 
případě by společnost od svých odběratelů dostávala rychlejší platby a s tím lze oče-
kávat vyšší stavební produkci. Příležitost investovat do rekonstrukce výrobního závodu 
nebo nákupu technologií přináší Operační program podnikání a inovace pro konku-
rence schopnost. V	poslední době hraje ve společnosti velkou roli aplikace IoT neboli 
internet věcí. Na trhu se čím dál častěji objevují nové produkty tohoto typu a začínají 
se dotýkat také požární bezpečnosti. Společnost PPI by mohla využít tohoto trendu  
a navázat spolupráci s	dodavateli IoT řešení. Další příležitost představuje implemen-
tace interního informačního a kontrolního systému, který by umožňoval kontrolu vý-
robního procesu, sledování zakázek nebo ekonomických ukazatelů. Poslední 
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příležitost tvoří rozvoj stávajících zaměstnanců, kteří jsou již zkušení v	oboru a před-
stavují aktivum společnosti, které přináší hodnotu podniku i zákazníkům. Pokud se 
bude pracovník rozvíjet například v	práci s	novými technologiemi, bude více motivo-
ván pro společnost pracovat delší dobu a zároveň se může ovlivnit slabá stránka pod-
niku, která se týká nedostatku kvalifikovaných pracovníků.  

Hrozby 

Hrozbou podniku je vstup nové konkurence. V	roce 2019 končí platnost užitného vzoru 
dveří SIMPLEX a je možné, že tohoto faktu konkurence využije. Hrozbou, která může 
podnik významně ovlivnit je nízký objem zakázek. Pokud se v	regionu sníží nezaměst-
nanost, je možné, že podnik nebude mít dostatek kapacit na výrobu. Podnik také může 
ovlivnit přísnější norma. V	tomto případě by podnik musel inovovat své stávající port-
folio produktů. Společnost PPI je stále do značné míry závislá na dodavatelích a pří-
padné výpadky výroby nebo zánik některých klíčových dodavatelů by mohl způsobit 
problémy s	výrobou nebo včasným doručení produktů PPI. Hrozby plynoucí z	PESTLE 
analýzy jsou například pokles průmyslové produkce v	ČR a pokles stavební produkce. 
Tyto faktory by výrazně ovlivnily produkci společnosti PPI. Další hrozbou je vysoká fluk-
tuace zaměstnanců a ukončování pracovního poměru ze strany zaměstnanců. Pracov-
níci výrobního procesu jsou klíčovým aktivem, který tvoří hodnotu podniku i zákazní-
kům. Hrozbou, která může nastat je ztráta klíčových partnerů v	pozici zákazníků. Spo-
lečnost má určitou síť partnerů, kteří odebírají její produkty opakovaně.  

Strategie plynoucí ze SWOT Analýzy 

Rozšířený model SWOT analýzy kombinuje její jednotlivé složky a spojuje je do strate-
gií, které mají následující definici: 

• SO – využít silné stránky na získání konkurenční výhody 

• WO – překonat slabé stránky využitím příležitostí 

• ST – využít silné stránky k	odvrácení hrozeb 

• WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 

SO – Strategie plynoucí ze silných stránek a příležitostí 

1. Využít kvalitu a spolehlivost produktu, pro-zákaznický přístup, dobu záruky, re-
ference a značku jako hlavní vlastnosti společnosti a komunikovat je na zahra-
ničním trhu. 

2. Při návrhu řešení nových produktů vycházet z	kvality, spolehlivosti současných 
produktů a z	inovativnosti produktu SIMPLEX. 

3. Využít současného dodržování termínů i při rychlejším procesu výstavby díky 
novému stavebnímu zákonu. 

4. Využít zkušenosti pracovníků pro žádost o operační program, definici interního 
systému a pro rozvoj ostatních pracovníků. 

WO – Strategie plynoucí ze slabých stránek a příležitostí 

1. Zavést sériovou výrobu k	odstranění slabé stránky absence sériové výroby a vý-
razně tak ovlivnit náklady na produkt a tím i jeho cenu. 



| 45 

2. Využít nové technologie a jejich pomocí ovlivnit náklady na produkt a tím i jeho 
cenu a také snížit závislost na dodavatelích. 

3. Vyvinout nové řešení produktů, které by ovlivnilo jeho náklady a také snížilo zá-
vislost na dodavatelích. 

4. Využít zmiňovaný operační program pro nákup nových technologií, které by 
umožňovaly sériovou výrobu nebo snižovaly náklady na produkt. 

5. Využít růstu počtu kvalifikovaných pracovníků k	odstranění jejich nedostatku  
v podniku. 

6. Implementovat interní informační a kontrolní systém, který by bylo možné na-
vázat na dodavatelské systémy k	jejich lepšímu řízení. Implementace systému 
by také ovlivnila slabou stránku podniku, kterou je interní komunikace. 

7. Využít zkušené a kvalifikované zaměstnance pro rozvoj ostatních pracovníků. 
Interní rozvoj pracovníků bude mít pozitivní dopad na absenci nekvalifikované 
pracovní síly. 

ST – Strategie plynoucí ze silných stránek a hrozeb 

1. Zachovat si konkurenční výhodu pomocí vysoké kvality produktu, atypické vý-
roby, nadstandartní doby záruky, dobré značky a referencí. 

2. Využít zkušených pracovníků k inovaci produktů pro přísnější normy. 

3. V případě poklesu průmyslové a stavební produkce využít referencí, pro-zákaz-
nického přístupu a dobré značky pro navázání spoluprací. 

4. Stále produkovat kvalitní produkty s dodržováním termínů, aby nenastala ztráta 
partnera. 

5. Stále využívat kvalitu produktu, spolehlivost, dodržování termínů, nadstan-
dartní záruku a atypickou výrobu jako konkurenční výhodu. 

WT – Slabé stránky, které podporují hrozby 

1. Nízká nabídka pracovní síly na trhu souvisí s nedostatkem kvalifikované pra-
covní síly. 

2. Zánik nebo problémy dodavatelů by mohly být pro PPI kritické, jelikož společ-
nost je na některých dodavatelích vysoce závislá. 

3. Vysoká fluktuace souvisí se sídlem společnosti a může být ovlivněna interní ko-
munikací a nejasným směřováním společnosti. 

3.2 Analýza stávající situace pro návrh procesního řízení 

Analýza stávající situace pro návrh procesního řízení se věnuje popisu fungování stá-
vajícího procesu a identifikace základních informačních dokumentů, certifikací a ná-
vodů. 

3.2.1 Stávající procesy – popis fungování 

Společnost PPI nemá v	současnosti graficky znázorněné procesy podniku. Zpracování 
je jedním z	výstupů této práce. Aby je však bylo možné zmapovat, je důležité procesy 
a k	nim náležité činnosti popsat. Popis je obsažen v	následujícím textu. Rozdělení 
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náplní činností do jednotlivých tabulek je zahrnuto v	přílohách. Jednotlivé procesy  
a subprocesy se týkají všech produktů společnosti, jelikož postup je stejný. 

Proces vedení podniku 

Proces vedení podniku představuje plánování, tvorbu cílů a vedení oddělení. Zodpo-
vídá za směřování podniku. Tento proces provádí jednatel společnosti. 

Proces podpory vedení 

Jedná se o proces, který slouží jako podpora pro směřování podniku. Proces podpory 
vedení zahrnuje subproces marketingu, účetnictví, právního poradenství a obchodu. 

Obchodní subproces je proces, kdy podnik aktivně vyhledává nové příležitosti. Ve spo-
lečnosti je tento subproces pouze minimálně využívaný, jelikož podnik převážně zpra-
covává přijaté poptávky. Patří sem také činnosti, jimiž je například navazování nových 
obchodních zastoupení. Proces vykonává obchodní ředitel případně obchodníci. 

Právní podporu pro společnost vykonává obchodní ředitel, jelikož má vzdělání práv-
ního směru. 

Subproces marketingu, do něhož patří komunikace s agenturou či zadávání práce 
agentuře, vykonává taktéž především obchodní ředitel společnosti. 

Obchodní ředitel se také stará o drobné účetnictví a o komunikaci s	externí účetní fir-
mou. 

Proces provozu podniku 

Jedná se o podpůrný proces, který zahrnuje úklid společných prostor, údržbu budovy 
a vytápění. O úklid společných prostor se stará uklízečka. Vytápění zajišťuje pomocník, 
který zaváží štěpku do kotelny. Údržbu budovy provádí pracovníci s	volnou kapacitou. 
V	tomto případě se jedná například o malování, zdění, stěhování apod. 

Proces vývoje 

Proces vývoje lze chápat jako projekt. Jedná se o vývoj nových produktů nebo pří-
pravků, či inovaci stávajících produktů. Nelze zde definovat jednotlivé činnosti, jelikož 
se vždy liší. O vývoj se stará vedoucí technolog a jednatel společnosti. Podřízeným je 
technolog, který rýsuje nová řešení a pomáhá při vývoji. Do procesu také patří řešení 
atypických požadavků, které zákazník požaduje. 

Proces zakázkování 

Samotné obchodní oddělení v	současnosti nové potenciální zakázky příliš aktivně ne-
vyhledává, a především zpracovává velké množství příchozích poptávek. Poptávky při-
cházejí do společnosti formou e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím poptávko-
vého formuláře, který se nachází na webových stránkách společnosti. 

Do procesu zakázkování spadá také subproces revize. Společnost PPI provádí revize 
svých produktů s	požární odolností nainstalovaných u zákazníka. 
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Subproces tvorba nabídky a přijetí objednávky 

Činnosti:  

1. Přijetí poptávky 

Cílem činnosti je, aby obchodník zpracoval přijatou poptávku a společně s	potenciál-
ním zákazníkem upřesnil nejasnosti či definoval další požadavky jako je například 
přesný rozměr, povrchová úprava a termín dodání. Upřesnění slouží jako podklad pro 
tvorbu cenové nabídky. 

2. Tvorba cenové nabídky 

Na základě poptávky a upřesněných požadavků je vytvořena cenová nabídka, která 
blíže specifikuje jednotlivé komponenty výrobku a jeho cenu. Cena je variabilní a odvíjí 
se od požadovaného příslušenství, rozměrů a objednávaného množství. 

3. Přijetí objednávky a předání zakázky mistrovi výroby 

Pokud zákazník nabídku přijme, pak je vytvořena objednávka. Objednávku obchodník 
zpracuje a předá ji jako zakázku mistrovi výroby. 

Délka doby mezi přijetím poptávky a přijetím objednávky je různě dlouhá. Závisí na 
složitosti provedení, různorodosti poptávaných výrobků v	objednávaném množství  
a také na přesnosti informací od poptávajícího. 

Subproces revize 

Činnosti: 

1. Kontaktování zákazníka 

Revizní technik pomocí interní dokumentace hlídá, kdy se má u zákazníka uskutečnit 
revizní kontrola. Ta se u produktů s	požární odolností musí uskutečnit každých 12 mě-
síců od instalace. Když se blíží datum kontroly, revizní technik kontaktuje zákazníka  
a domluví s	ním termín revize. 

2. Revize 

Revizní technik provede revizní kontrolu u zákazníka. V	případě, že se u zákazníka in-
stalovalo více výrobků, pak je revizní technik doprovázen pomocníkem. Při revizi je 
kontrolována provozuschopnost produktu, jeho správná funkčnost a celistvost. Kon-
trolováno je také kování a koordinátor dveřního křídla. Dále protipožární pásky a těs-
nění. 

3. Dokumentace 

Na základě výsledku revizní kontroly je vytvořena odpovídající dokumentace a potvr-
zení kontroly. Dokumentace je zaslána zákazníkovi. V	případě zjištění větších poruch 
je domluven termín opravy. Menší poruchy se často řeší na místě při kontrole. 

Doba kontroly a tvorby dokumentace je závislá na počtu kontrolovaných produktů.  
Trvání kontroly závisí také na přístupnosti k	produktům. 
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Výrobní proces 

Společně s	vyráběným produktem koluje výrobním procesem také jeho výrobní list  
a nářezný plán. Dokumenty jsou vytvářeny v	subprocesu zadání do výroby. Dokumenty 
jsou po každé činnosti podepisovány tím pracovníkem, který dané operace na výrobku 
provedl. 

Subprocesy výroby jsou stejné pro všechny produkty společnosti, jelikož výrobní po-
stup je pro okna, dveře, vrata i poklopy shodný a v	popisu je dostatečně obsažen. 

Subproces zadání do výroby 

Činnosti:  

1. Upřesnění objednávky 

Po přebrání zakázky mistrem výroby je nutné specifikovat zákazníkovy technické po-
žadavky. Mistr výroby může zaměřit stavební prostor, kde bude výrobek nainstalován. 
Dále je se zákazníkem upřesněn způsob ukotvení výrobku, řešení prahové spojky dle 
možností stavebního otvoru atd. 

2. Tvorba výrobního listu a nářezného plánu 

Na základě nabídky a upřesněných informací vytvoří mistr výroby nářezný plán, který 
specifikuje rozměry řezaných profilů a výrobní list, který si společně s	výrobkem pra-
covníci v	procesu výroby předávají. 

3. Zadání zakázky do výroby 

Výrobní list a nářezný plán je předán přípraváři, který je prvním pracovníkem, zahajují-
cím proces výroby.  

Délka doby mezi přijetím zakázky a předáním do výroby je různě dlouhá, jelikož závisí 
na přesnosti dostupných informací a poptávaném množství. Každý výrobek je však do 
výrobního procesu zadáván samostatně. 

Subproces příprava 

Činnosti: 

1. Řezání profilů 

Přípravář dle nářezného plánu nařeže profily dveřního křídla, zárubně, případně lišty na 
upevnění plechů nebo v	případě produktu SIMPLEX také nařeže potřebný materiál pro 
požární klapku. Po nařezání potřebného materiálu se přípravář, který materiál nařezal, 
podepíše do nářezového plánu. 

Doba řezání je závislá na složitosti výrobku. Jednokřídlové dveře jsou nařezány za cca 
25 minut, dvoukřídlové za 40–50 minut. 

2. Frézování profilů 

Přípravář vyfrézuje dle výrobního listu do nařezaných profilů otvory pro kotvení pro-
duktu, pro instalaci kování, zámku, lišt a další potřebné otvory. Dále je vyfrézováno logo 
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společnosti, výrobní číslo produktu. Přípravář, který provedl frézování se podepíše do 
výrobního listu. 

Doba frézování je u jednokřídlových dveří v	rozsahu cca 50–60 minut. Frézování dvou-
křídlových dveří trvá cca 60-80 minut. 

3. Odmašťování a chemická úprava povrchu profilů 

Po vyfrézování otvorů je důležité profily odmastit ve vaně s	chemickým přípravkem po 
dobu 2O minut pro jednokřídlové dveře a 30 minut pro dvoukřídlové. Následuje che-
mická úprava povrchu profilů pro správné přilnutí práškové barvy. Úprava probíhá ve 
vaně s	chemickým roztokem a trvá 25 minut v	případě, že jsou profily z „černého“ ma-
teriálu a 40 minut, pokud jsou profily ze zinku. Pracovník, který umývá a chemicky upra-
vuje povrch profilů se podepíše do výrobního listu. 

Subproces sváření 

Ve společnosti PPI je na pozici svářeče více pracovníků, každý ale pracuje na jednom 
kusu výrobku sám. Zadání svářečům přiděluje mistr výroby tak, aby byla složitost  
a množství rovnoměrně rozložena. 

Celý subproces sváření trvá různě dlouhou dobu, jelikož se odvíjí od velikosti výrobku, 
typu jeho výplně a složitosti řešení. Jednokřídlové dveře jsou svařovány v	rozsahu 4-6 
hodin a dvoukřídlové v	rozsahu 6–24 hodin. 

Činnosti: 

1. Sváření rámu a dveřního křídla 

Svářeč přebírá nařezané a připravené profily pro sváření výrobku z	přípravny. Násle-
duje sestavení dveřního rámu a svaření jednotlivých profilů dle výrobního listu. Stej-
ným způsobem je svařeno dveřní křídlo. Ke svařeným rámům a křídlům jsou navařeny 
panty. V	případě produktu SIMPLEX je před broušením svařena požární klapka, na kte-
rou je nutné nařezat požární výplň a sestavit požární klapku. Poté jsou zbroušeny sváry 
a nerovnosti, aby byla zajištěna hladkost a rovnost povrchu a také aby bylo možné do 
křídla osadit výplň a krycí plechy. 

2. Stříhání plechů / řezání sendvičových panelů 

Pokud je výplň výrobku kryta plechem, pak následuje stříhání plechu dle rozměrů sva-
řeného polotovaru a specifik ve výrobním listu. Stříhání je prováděno ručně a svářeč 
musí označit jaký plech patří do jakého prostoru výplně. 

Pokud je výplň výrobku řešena sendvičovými panely, pak následuje řezání těchto pa-
nelů. Řezání je prováděno na kotoučové pile. 

3. Výstupní kontrola 

Když je výrobek kompletně svařen a má připravené plechy případně panely, pak je se-
staven a umístěn do kontrolního stojanu. Mistr výroby zkontroluje rozměry, úhly, sváry, 
zbroušení, pohyb křídla a další náležitosti dle výrobního listu. V	případě správného pro-
vedení potvrdí mistr výroby kontrolu razítkem a podpisem do výrobního listu. Svářeč 
podpisem do výrobního listu potvrdí, že výrobek svařil. 
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Subproces lakování 

Činnosti: 

1. Příprava 

Po přebrání výrobku ze svařovny včetně plechů a sendvičových panelů probíhá pří-
prava na lakování. Do činnosti přípravy patří očištění povrchu výrobku a případné za-
krytí závitů a částí, které nebudou lakovány. Pro produkt SIMPLEX je vyzvednuta krycí 
mřížka, která je také očištěna. Přípravu vykonává pomocník lakýrníka, případně sám 
lakýrník. Připravený výrobek je zavěšen na kolejnice a nosné háky.  

Doba přípravy je závislá na složitosti řešení a většinou se provádí pro více výrobků na-
jednou. Příprava jednokřídlových dveří trvá cca 10 minut. Dvoukřídlové dveře jsou pře-
praveny během cca 15 minut. 

2. Lakování 

Následuje nástřik práškové nebo „mokré“ barvy. Barva je specifikována výrobním lis-
tem. Samotný nástřik trvá jen pár minut, ale většinou se provádí ve chvíli, kdy na něj 
čeká větší množství výrobků a kompletuje se dle shodných barev. Nástřik výrobků 
mokrou barvou se často provádí ke konci směny nebo v	době, kdy nebude následovat 
nástřik dalších výrobků, jelikož výrobky opatřené mokrým nástřikem zasychají v	pro-
storách lakovny. Lakýrník ve výrobním listu podepíše, že provedl nástřik barvy. 

3. Vypalování / schnutí 

Výrobky s	práškovou povrchovou úpravou jsou následně vypalovány v	peci. Je vždy žá-
doucí, aby byla pec co nejvíce zaplněna. Pokud to není nutné, tak se nevypaluje malé 
množství výrobků. Výrobek určený k	vypalování může v	peci „čekat“ i do druhého dne, 
aby nebyl vypalován samostatně. Samotná doba vypalování je závislá na druhu barvy. 
Průměrná doba vypalování je cca 30 minut. 

Výrobky s „mokrou“ barvou se nevypalují a pouze schnou několik hodin. Po vypálení 
barvy nebo zaschnutí mokré barvy je povrchová úprava zkontrolována a výrobek je 
předán na dokončování neboli kompletaci. 

Doba, kdy je výrobek z	lakovny předán na dokončování nejvíce závisí na tom, kdy je 
barva vypálena, popřípadě kdy je barva suchá.  

Subproces dokončování 

Po předání výrobku z	lakovny následuje kompletace neboli interně řečeno dokončo-
vání výrobku. Subproces dokončování vykonávají většinou dva pracovníci (i více v pří-
padě velkého množství a v	časovém tlaku) a většinou se provádí v	době, kdy je k	do-
končování připraveno více výrobků nebo se kompletuje celá zakázka najednou. Kom-
pletace jednokřídlových dveří trvá 30–120 minut a dvoukřídlových dveří 60–180 minut. 
Doba kompletace závisí na tom, jaké příslušenství má výrobek obsahovat. 
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Činnosti: 

1. Příprava 

Výrobky určené ke kompletaci jsou rozmístěny na kompletační stojany neboli „kozy“. 
Následuje protažení závitů závitníkem, vyčištění otvorů a spár 

2. Instalace požární klapky 

Pokud se jedná o produkt SIMPLEX, tak následuje instalace požární klapky. 

3. Instalace výplně a osazení příslušenství 

Výrobní list specifikuje druh výplně výrobku. Tu tvoří sklo, minerální vata, sádrokarto-
nové desky, požární desky nebo sendvičové panely. Pokud je část nebo celá výplň ře-
šena prosklením, pak je sklo osazeno na podložky. Pokud jsou výplní sendvičové pa-
nely, tak jsou pouze osazeny. V	případě výplně minerální vatou či deskami, je nutné 
tento materiál nařezat dle rozměrů výrobku. Způsob zakrytí výplně definuje výrobní 
list. Pokud se jedná o výrobek bez požární odolnosti, může být výplň zakryta nalepe-
ním krycího plechu. Ostatní výrobky jsou zakryty plechem, který je upevněn lištami,  
na které je nutné nalepit těsnící pásku. Lišty jsou uchyceny na speciální vruty, které 
jsou předem do výrobku namontovány. Pokud se jedná o produkt SIMPLEX, tak je v	této 
fázi namontována také krycí mřížka. 

Výrobek je dále opatřen těsněním a v	případě výrobku s	požární odolností také požár-
ními páskami. Následuje osazení příslušenství, které je specifikováno ve výrobním 
listu. Mezi příslušenství patří například zástrče, kartáče na spodní hranu dveřního kří-
dla, čepy zabraňující vysazení křídla, panikové kování apod. Součástí je také montáž 
kování a zámku, promazání střelky, zbroušení otvoru pro střelku a mazání pantů. 

4. Výstupní kontrola 

Když je výrobek kompletní a obsahuje veškeré komponenty specifikované výrobním 
listem, pak je zkontrolován mistrem výroby. Mistr výroby podepíše výrobní list a mon-
tážník podpisem ve výrobním listu potvrdí, že výrobek zkompletoval. 

5. Balení 

V	případě správného provedení je výrobek zabalen a připraven k	expedici. 

Subproces výroby mřížek a pantů 

Separátním subprocesem je výroba mřížek pro produkt SIMPLEX a výroba pantů. Toto 
příslušenství je vyráběno do zásoby. 

Výroba pantů 

Panty do zásoby vyrábí soustružník, který ve společnosti pracuje na částečný úvazek. 
Jeden pant je vyroben za 15 minut. 
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Činnosti: 

1. Nařezání kulatiny 

Kulatinu pro výrobu pantů řeže přípravář. Většinou se najednou nařeže celá kulatina, 
která je k	dispozici. 

2. Soustružení pantu 

Soustružník postupně vyrábí obě části pantu a dovnitř horní části umisťuje kuličku, 
která zajišťuje hladký pohyb. 

3. Předání pantů 

Soustružník na konci své pracovní směny odevzdává vyrobené panty mistrovi výroby 
a nahlásí vyrobený počet. 

Výroba krycí mřížky 

Krycí mřížky v	současnosti vyrábí pouze mistr výroby, který umí pracovat s	příslušnými 
stroji. Hotové mřížky jsou naskladněny. 

1. Stříhání plechu 

Mřížky se vyrábí z	plechu, který je nutné nejdříve nastříhat. Plech se stříhá na stroji 
buďto před výrobou mřížky nebo také do zásoby. 

2. Děrování plechu 

Nastříhaný plech je následně zpracován pomocí tzv. vysekávacího CNC stroje. Stroj 
pracuje s	výkresem, který je ve většině případů  stejný. Ovšem v	případě potřeby je 
schopen pracovat s	jinými výkresy. 

3. Ohýbání plechu 

Okraje plechu s „vysekanými“ otvory jsou ohýbány pomocí ohraňovacího stroje. 

Proces montáže 

Zákazník si může zakoupený produkt do stavebního otvoru nainstalovat sám. V	tomto 
případě Je předem proškolen a od společnosti PPI dostává montážní návod a prohlá-
šení o montáži. Produkt si buďto může v	sídle společnosti vyzvednout sám, nebo je mu 
předán přepravní službou. 

Pokud cílový zákazník nechce produkty montovat své pomocí, tak si může službu za-
platit. Větší zakázky a zakázky od generálních dodavatelů staveb jsou standardně na-
montovány společností PPI. Společnost produkty na místo určení také svépomocí do-
praví. 

Před samotnou montáží je nutné kontaktovat zákazníka, a ještě jednou domluvit ter-
mín montáže a také upřesnit datum příjezdu. 
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Činnosti: 

1. Instalace rámu a zavěšení křídla 

Před samotnou montáží se kontrolují rozměry stavebního otvoru, který je následně 
nutné v	případě potřeby upravit. Standardně se provádí hrubé očištění prostoru, vyse-
kání nerovností apod. Větší úpravy otvoru zajišťuje zákazník. Ještě před začátkem 
montáže je důležité si se zákazníkem vyjasnit jeho požadavky, které se týkají osazení 
apod. 

Pokud je v	zakázce specifikováno, že rám bude opatřen zpěňující páskou, pak je tato 
páska před ukotvením na rám aplikována. Následuje uchycení rámu pomocí kotvícího 
bodu. Poté je rám vyrovnán a ukotven pomocí zbývajících bodů. 

Na namontovaný rám je zavěšeno křídlo produktu, které je v	případě potřeby znovu 
promazáno v	pantech. Pokud při dokončování nebylo nainstalování kování, tak je na-
montováno nyní. 

2. Instalace koordinátoru dveřního křídla 

Pokud má být produkt osazen koordinátorem6 dveřního křídla, tak je jeho instalace 
provedena po zavěšení křídla a osazení kování. Je nutné vyvrtat uchycení do ostění  
a do křídla produktu. Poté je koordinátor osazen a následuje ladění jeho síly a rychlosti. 

3. Kontrola a finalizace 

Tato činnost zahrnuje kontrolu funkčnosti zámku. V	případě problémů je znovu zbrou-
šen otvor pro střelku nebo je zámek promazán. Součástí je také případně vyplnění 
spáry kolem rámu pomocí montážní nebo protipožární pěny či silikonem. Společnost 
PPI neprovádí zednické začištění spáry. Poté následuje úklid pracoviště a umytí osaze-
ného produktu. 

4. Předání do užívání 

Zodpovědný montážník sepíše všechny náležitosti do stavebního deníku. Zákazník  
si zkontroluje namontovaný produkt a podpisem ve stavebním deníku ho přebere do 
užívání. Zodpovědný montážník předá zákazníkovi produkt do užívání prostřednictvím 
podpisu do stavebního deníku. 

  

                                                        

 

 
6 Koordinátor dveřního křídla = „samozavírač“ – mechanické dovírání dveřních křídel 
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3.3 Základní informační dokumenty, certifikace, návody 

Základními interními dokumenty jsou výrobní list a nářezový plán. Tyto dokumenty 
jsou vystavovány zvlášť pro každý jednotlivý výrobek a slouží jako podklad pro jednot-
livé činnosti výrobního procesu. Na výrobním listu jsou uvedeny následující informace: 

• Typ výrobku (dveře jednokřídlové, dvoukřídlové, okno, poklop, …) 

• Objednavatel 

• Číslo akce (objednávky) 

• Přiřazené výrobní číslo produktu 

• Datum vyhotovení 

• Druh výrobku (s nebo bez požární odolnosti, typ odolnosti) 

• Pole pro podpis svářeče, montážníka výplní a montážníka příslušenství 

• Typ kování 

• Typ koordinátoru dveřního křídla 

• Povrchová úprava 

• Typ prahové spojky, utěsnění křídla, způsobu uchycení 

• Orientační obrázek 

• Rozměry výrobku 

• Orientace křídla 

• Označení pro zákazníka 

• Informace o zástrčích 

• Informace o materiálech a uchycení výplně 

• Informace o příslušenství 

• Tvar profilu rámu a křídla 

• Poznámky 

Nářezný plán obsahuje tyto informace: 

• Typ výrobku (dveře jednokřídlové, dvoukřídlové, okno, poklop, …) a informace  
o profilech 

• Výrobní číslo 

• Typ prahové spojky, utěsnění křídla, profil rámu, profil křídla, prahu, usazení 
prahové spojky 

• Šířka profilu rámu, výška prahu 

• Poznámky pro správné vyplnění nářezného plánu 

• Orientační obrázek 

• Celkové rozměry 

• Výška osy kliky 

• Výška osy štítku 
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• Výška osy otvoru pro čep 

• Výška osy čepu 

• Tabulka rozměrů jednotlivých komponentů dle orientačního obrázku 

Každý výrobek s	požární odolností musí být testován zkouškou požární odolnosti. 
Každý výrobek, který splní podmínky zkoušky je následně označen certifikátem o slo-
žení zkoušky. Tyto certifikáty jsou následně vystavovány Technickým a zkušebním ús-
tavem stavebním v	Praze. Společnost PPI vlastní tyto certifikáty na veškeré produkty 
požární odolností, jenž nabízí. 

V	případě, že si zákazník nepřeje montážní služby společnosti PPI, může si produkty 
nainstalovat sám. Společně s	produktem je mu doručen také montážní návod  
a prohlášení o montáži. S	každým produktem je zákazníkovi doručen také návod  
na údržbu produktu. 

Důležitou interní komunikací je přehled realizovaných zakázek a sledování revizních 
dat. Produkt s	požární odolností musí projít každý rok revizní kontrolou. Tato kontrola 
je potvrzena revizním dokumentem, který je předán zákazníkovi. 
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4 Relevantní teorie 
Kapitola se věnuje popisu teoretických definic a zdrojů, které jsou v	práci využity.  
Je rozdělena na tři části. První část se věnuje teorii, která podporuje analýzu stávající 
situace podniku. Popisuje analýzu okolí podniku i jeho vnitřního prostředí a také SWOT 
analýzu. Druhá část kapitoly popisuje teorii definice strategie, druhy konkurenčních 
strategií a závislost strategie na životním cyklu podniku. Třetí část kapitoly definuje 
procesní řízení a tři proměnné, které ho ovlivňují. Dále vymezuje úrovně procesního 
řízení a jejich implementaci. Poslední část se věnuje popisu analýzy potenciálních pro-
blémů a příležitostí. 

4.1 Analýza stávající situace podniku 

Cílem analýzy stávající situace podniku je se seznámit s	jeho fungováním a současnou 
pozicí na trhu, a to z	toho důvodu, aby bylo možné navrhnout a aplikovat podnikovou 
strategii. „Každá strategie, pro kterou se podnik rozhodne by měla vést ke zvýšení jeho 
výkonnosti.“ (Dedouchová, 2001) Výkonnost podniku se dříve měřila pomocí finančních 
ukazatelů, následně se k	finančním ukazatelům přidala metodika, vycházející z	poža-
dovaného růstu bohatství vlastníků podniku. (Dedouchová, 2OO1) Dle Dedouchové 
musí podniková strategie uspokojit zájmy vlastníků podniku a zároveň jeho zaměst-
nanců. Požadavky obou skupin definuje poslání podniku. (Dedouchová, 2001) Z	poslání 
podniku následně vyplývají cíle podniku. (Jakubíková, 2008) Poslání se v	praxi často 
spojuje nebo nahrazuje misí podniku. 

Když je jasné poslání podniku a jeho směřování, je vhodné přejít k	tzv. strategické ana-
lýze. Strategická analýza podniku zahrnuje analýzu okolí podniku a analýzu zdrojů  
a schopností podniku. (Dedouchová, 2001) Tyll pojmenovává tyto nástroje jako analýza 
vnějšího okolí podniku a analýza vnitřních zdrojů podniku. (Tyll, 2014) Okolí podniku je 
zdrojem rizika, které přináší nejistotu budoucího vývoje. (Tyll, 20014) Analýza vnějšího 
okolí se dále dělí na makroekonomický a mikroekonomický pohled. 

V	následujících podkapitolách jsou teoreticky popsány analýzy vnějšího okolí a vnitř-
ních zdrojů, také poslání a cíle podniku. 

4.1.1 Poslání a cíle podniku 

Poslání podniku 

Jedním z	cílů této práce je stanovit strategii podniku, která musí dle Dedouchové uspo-
kojit dvě zájmové skupiny – vlastníky podniku a zaměstnance. K	posouzení požadavků 
obou skupin složí tzv. poslání podniku. (Dedouchová, 2001) Podle Druckera platí,  
že podniková sféra má vždy ve svém poslání ekonomickou výkonnost, jelikož ta je 
v	podniku základním prvkem a účelem jeho existence. (Drucker, 2002) Martinovičová 
spojuje poslání podniku s	jeho misí, která „vyjadřuje účel a význam a význam podniku, 
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jeho tradice, zaměření, kritéria dosažení úspěchu, zásady a hodnoty uplatňované pod-
nikem.“ (Martinovičová, 2014) 

„Poslání podniky vymezuje, na co se má podnik soustředit a jakým směrem jít.“ (De-
douchová, 2001) 

Komponenty, které zahrnuje poslání podniku: 

• Definice podnikatelské aktivity – Jaká skupina zákazníků bude uspokojována, 
čím a jak. 

• Stanovení základních cílů podniku 

• Stanovení podnikové kultury – ovlivňuje způsob myšlení a chování lidí uvnitř 
podniku a obsahuje jeho hodnoty. (Dedouchová, 2001) 

Cíle podniku 

Dle Tylla závisí podnikové cíle na fázi životního cyklu podniku. Cíle jednotlivých fází, 
které jsou definovány rozdílně, však vždy v	konečném důsledku směřují k	růstu hod-
noty podniku. (Tyll, 2014) Je důležité, aby každý cíl měl vymezený jeho ukazatel, který 
se bude měřit. (Cokinc, c2009) 

Životní cyklus podniku dělí Tyll na: 

1. Fáze vzniku 

2. Fáze růstu 

3. Fáze stabilizace 

4. Fáze zániku/revitalizace (Tyll, 2014) 

Následný text popisuje Tyllovo rozdělení cílů do fází životního cyklu podniku. 

Ve fázi vzniku podniku je jeho cílem „přežít“ k	čemuž slouží udržení kladného cash 
flow. K	dosažení cíle slouží strategie rychlé penetrace. 

Ve fázi růstu začne podnik využívat hodnocení na základě výše zisku nebo na základě 
ukazatelů, které jsou na zisku závislé (Rentabilita vlastního kapitálu, Rentabilita aktiv). 

Ve fázi stabilizace je cílem tvorba hodnoty společnosti jako celku. Podnik generuje do-
statečné cash flow a zisk, může tedy investovat do dlouhodobého majetku za účelem 
dalšího rozvoje podniku a zvýšení užitku je stakeholderů7. (Tyll, 2014) 

Při revitalizaci podniku se společnost potřebuje „nejdříve opět vrátit ke kladným hod-
notám svého cash flow.“ (Tyll, 2014) Cílem je nastartovat opětovný růst například od-
prodejem aktiv nebo investicemi do rozvoje. Pokud podnik zaniká, je cílem 

                                                        

 

 
7 Stakeholder – Zájmové skupiny svázané s	podnikem. Stakeholdrem může být zákazník, za-
městnanec, manažer, vlastník nebo také dodavatel podniku. (Zájmové skupiny (Stakeholders), 
2017) 
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managementu získat maximum peněžních prostředků k	vypořádání dluhů a vytvořit 
co nejvyšší likvidační zůstatek pro majitele podniku. (Tyll, 2014) 

Podle Dědiny je nutné rozlišovat cíle velkého a malého podniku. V	případě malého 
podniku je cílem maximalizace hodnoty firmy, ale z	důvodu závislosti majitele na pod-
nikání, patří mezi cíle také například samostatnost podnikání nebo udržení rodinné 
tradice. (Dědina, 2005) U velkého podniku tyto cíle často odpadají, jelikož je rozděleno 
vlastnictví a management podniku. 

Při definici cíle je nutné odpovědět na tři otázky: Co? Proč? Jak? (Dědina, 2005) 

Pro tvorbu strategie je vhodné zobrazovat strategické cíle s	cíli dílčími do strategické 
mapy cílů dle metodologie Balanced scorecard. Strategická mapa cílů je známa také 
jako Roadmap8. Strategická mapa cílů specifikuje cesty podniku ke stanoveným cílům 
přes definované milníky. Mapa je rozdělena na 4 perspektivy, které umožňují nahlížet 
na strategický plán a jeho cíl prostřednictvím vyvážených ukazatelů. Perspektivy dle 
metodologie Balanced scorecard: 

1. Finanční 

2. Zákaznická 

3. Procesní 

4. Vnitřního potenciálu (Fotr, 2012) 

Stanovením milníků v	rámci podnikového plánování, předpovídají manažeři vztah 
mezi změnami výkonových ukazatelů a změnami v	jednom nebo více specifických cí-
lech. (Kaplan, 2007) 

Podle Cokinse je hlavním cílem strategických map Balanced scorecard slazení priorit 
společnosti s	prací zaměstnanců. Díky čemuž lze dosáhnout dané strategie a zároveň 
maximální hodnoty majitelů. (Cokins, 2012) Mapy a metodika Balanced scorecard však 
nepomáhají strategii definovat, ale mají ji vykonávat. (Cokins, c2009) 

4.1.2 Analýza makrookolí podniku 

Vlivy makrookolí podnik nemůže nijak ovlivnit a musí na ně být dostatečně připraven. 
Podnik tyto vlivy přijímá a musí se jim přizpůsobit. (Tyll, 2014) Pro popis vlivů se často 
používá PESTLE Analýza, která je využita také v	této práci. PESTLE analýza vznikla rozší-
řením PEST analýzy, která je metodou analýzy klíčových vnějších makroekonomických 
prvků. (Shabanova, 2015) Jedna z prvních zmínek o PEST analýze lze dohledat v	knize 
Scanning the Business Environment z	roku 1967, kterou napsal Francis J. Aguilar. (Del 
Marmol, 2015) PEST analýza definuje politické, ekonomické, sociálně-kulturní  

                                                        

 

 
8 Roadmap = „Anglický termín používaný pro stanovení dílčích cílů, milníků a kroků k	jejich do-
sažení na cestě k	naplnění dlouhodobých strategických cílů.“  
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a technologické vlivy, které mohou mít dopad na podnik. PEST analýza se začala pou-
žívat v	různých odvětvích, díky čemuž se začala přetvářet do nových podob, mezi které 
patří SLEPT, STEEPLE a následně vznikla dnes nejvíce přijímaná varianta PESTLE, která 
společně s	původními zkoumanými vlivy analyzuje legislativní a environmentální vlivy. 
(Del Marmol, 2015) 

PESTLE Analýza 

Primárním cílem PESTLE analýzy není studie externího prostředí podniku, ale jedná se 
o podrobnou analýzu a identifikaci makroekonomických vlivů spjatých s	konkrétním 
podnikem, které mohou mít značný vliv na jeho rozvoj. (Del Marmol, 2015) Tyll ve své 
knize používá pojem PESTEL, ale jedná se o stejnou definici vlivů (faktorů), pouze v	ji-
ném pořadí.  

Zkoumané vlivy: 

• Politické vlivy 

• Ekonomické vlivy 

• Sociálně-kulturní vlivy 

• Technologické vlivy 

• Legislativní vlivy 

• Environmentální vlivy 

Politické vlivy 

Zahrnují trendy země (vládní tlak, měnová politika, stabilita vlády apod.) nebo dalších 
subjektů řídících obchodní politiky na mezinárodní úrovni (evropská komise, organi-
zace světového obchodu), které významně ovlivňují podnik. (Del Marmol, 2015) 

Ekonomické vlivy 

Podniky nemohou ovlivnit ekonomiku země, ale zcela jistě se mohou připravit na její 
výkyvy. (Del Marmol, 2015) Marmol popisuje pozorování vývoje HDP, daňových sazeb  
a vývoje kupní síly obyvatelstva jako klíčové pro manažerské rozhodování. Ekonomická 
úspěšnost dle něj také závisí na pozorování ekonomických údajů odvětví a analýze 
spotřebitelských trendů. (Del Marmol, 2015) Tyll jako další ukazatele uvádí vývoj mě-
nového kurzu nebo hospodářského cyklu. 
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Sociálně-kulturní vlivy 

Dle Marmola je pro dobytí trhu důležité znát charakteristiku populace včetně nákup-
ního chování. Do klíčových ukazatelů zahrnuje demografické údaje nebo věk zákaz-
níka. Dle Tylla do těchto vlivů patří například kulturní vlivy nebo stárnutí populace. 

Technologické vlivy 

Pro podnik je velice důležité stále sledovat trendy a inovace produktů, ale také procesů 
jejich výroby v	odvětví, ve kterém se podnik pohybuje. 

„Klíčem k	úspěšnému technologickému pozorování je neustálé zpochybňování pro-
duktu, jakož i procesů jeho přípravy a akvizice ze strany zákazníka.“ (Del Marmol, 2015) 

Legislativní vlivy 

Nejlepším způsobem, jak ochránit podnik od možných legislativních dopadů je dů-
kladné sledování změn a regulací. (Del Marmol, 2015) Mezi faktory, které by měly být 
podnikem sledovány patří např. zákony týkající se ochrany hospodářské soutěže, 
ochrany duševního vlastnictví apod. (Tyll, 2014) 

Environmentální vlivy 

Sledování a regulace vlivu produkce na životní prostředí získává v	posledních letech 
stále větší váhu. Příkladem může být sledování spotřeby energií na regionální nebo 
národní úrovni. Státy vydávají nové regulace, předpisy a zákony týkající se oblasti 
ochrany životního prostředí, odpadů apod. (Tyll, 2014) 

4.1.3 Analýza mikrookolí podniku 

„Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s	důrazem na konkurenční prostředí.“ 
(Sedláčková, 2006) Cílem analýzy je určit, jak je závislé odvětví na stavu ekonomiky jako 
celku. Další podstatou analýzy je definice charakteristik a rizik odvětví, ve kterém  
se podnik pohybuje. Vhodnou metodou k	určení struktury trhu je Porterův model pěti 
sil. (Tyll, 2014) 

Porterův model pěti sil 

Porterům model pěti sil neboli model konkurenčního prostředí vychází z	předpokladu, 
že strategická pozice podniku působícího v	určitém odvětví, resp. trhu je určována pře-
devším působením pěti základních činitelů: 

1. Vyjednávací silou dodavatelů 

2. Vyjednávací sílou kupujících 

3. Hrozbou substitutů 

4. Hrozbou vstupu nových konkurentů 

5. Rivalitou mezi existujícími podniky (rivalitou podniků působících na daném 
trhu) (Keřkovský, 2006) 
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Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavatelé jsou subjekty, které zkoumaný podnik zásobují materiálem, polotovary, 
zbožím nebo službami, které jsou potřebné pro chod podniku a uspokojování zákaz-
nických potřeb. (Tyll, 2014) Dodavatelské podmínky mohou mít dopad na profitabilitu 
podniku. (Michaux, 2015) 

Vyjednávací síla dodavatele je vysoká pokud: 

• Je na trhu velmi omezený počet a vysoký stupeň koncentrace dodavatelů dané 
služby nebo produktu 

• Jsou náklady na přechod k	jinému dodavateli nebo na využívání substituční 
služby nebo produktu příliš vysoké 

• Existuje možnost dopředné integrace (dodavatel by začal podnikat v	oboru 
svého odběratele nebo by začal zboží dodávat přímo koncovému zákazníkovi) 

• Se jedná o velice specializovaný produkt, který nelze lehce nahradit (Tyll, 2014) 

Keřkovský dále specifikuje, že vyjednávací síla dodavatele je také vysoká pokud: 

• Pro něj nakupující podnik není důležitým zákazníkem 

• Nakupující podnik nemá k	dispozici potřebné tržní informace 

• By nakupující podnik mohl jen těžce uskutečnit zpětnou integraci (zboží by  
se v	případném problému na straně dodavatele mohl vyrábět sám) 

• Nakupující podnik není nucen minimalizovat své náklady 

• Nakupující podnik není významným distributorem, který by mohl ovlivnit další 
obchodníky a zákazníky (Keřkovský, 2006) 

Vyjednávací síla kupujících 

„Kupujícím je jakýkoliv subjekt, který je v	přímém vztahu se zkoumanou firmou.“ (Tyll, 
2014) Přičemž se nejedná pouze o konečné zákazníky ale také o prostředníky a pro-
dejce. (Tyll, 2014) Vliv zákazníků v	konkurenčním prostředí závisí na jejich schopnosti 
vyjednávat. (Michaux, 2015) 

Vyjednávací síla kupujících je vysoká pokud: 

• je kupujících velmi omezený počet s	vysokým stupněm koncentrace, 

• jsou pro kupující náklady na přechod k	jinému dodavateli nízké, 

• je kupující schopen vynechat dodavatele a nakupovat produkt od prvovýrobce, 

• existuje vysoká míra informovanosti kupujících o ostatních tržních nabídkách. 
(Tyll, 2014) 

Keřkovský dále doplňuje, že vyjednávací síla kupujících je vysoká také v	případě pokud: 

• na trhu existují snadno dostupné substituty, 

• jsou kupující velmi citliví na cenové změny, 

• pro kupujícího nehraje kvalita nakupovaného produktu vysokou roli nebo ku-
pující nevnímá rozdíly mezi zbožím jednotlivých dodavatelů 

• je kupující nucen ke snižování nákladů 
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• je kupující distributorem, který může ovlivnit další obchodníky a zákazníky.  
(Keřkovský, 2006) 

Hrozba substitutů 

Substituty v	tomto případě znamenají produkty, které mohou být alternativou pro-
duktu zkoumaného podniku. „Při formulování konkurenční strategie manažeři často 
právě tuto skupinu opomíjejí a na místo toho se soustředí pouze na přímé konkurenty.“ 
(Tyll, 2014) Tyll specifikuje hrozbu substitutu z	pohledu zákazníka pomocí zhodnocení 
otázek: 

• Existuje substituční produkt? 

• Jaká je citlivost kupujícího na změnu ceny? 

• Jaké náklady kupujícího představuje přechod k	substitučnímu produktu? (Tyll, 
20014) 

Podle Keřkovského je hrozba substitutu snižována pomocí splnění následujících pod-
mínek: 

• výroba substitutů je více nákladná, 

• výrobci substitutů nezvyšují nabídku, 

• náklady na přestup k	substitutu jsou vysoké. (Keřkovský, 2006) 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup nových konkurentů zvyšuje tlak na ceny a politiky v	oblasti nákladů.  
(Michaux, 2015) Hrozba vstupu nových konkurentů je přímo úměrná atraktivitě trhu, 
která je dána vysokými maržemi, nízkou konkurencí, neuspokojenou poptávkou a níz-
kými bariérami pro vstup na trh. (Tyll, 2014) Cílem podniku by mělo být analyzovat ri-
zika, která mohou nastat a vymezit pravděpodobnost vstupu nových konkurentů. Sou-
částí je také úvaha o vytvoření bariér pro vstup, mezi které patří: 

• objem produkce a zkušenosti, kterých je pro novou konkurenci obtížné dosáh-
nout, 

• přístup k	distribučním kanálům, který si nový konkurent musí zajistit a vyjednat, 

• legislativní omezení a podpora, které mohou být součástí vládní regulace 
množství soutěžících v	odvětví, 

• diferenciace, která je dosažitelná vysokou kvalitou, dobrou značkou a dalšími 
faktory. (Tyll, 2014) 
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Rivalita mezi existujícími podniky 
Ve středu modelu se nachází rivalita existujících podniků v	odvětví, která může být 
ovlivňována a zhodnocována ostatními silami modelu. (Michaux, 2015) Jedná se o kon-
kurenční podniky, které na daném trhu poskytují stejný či podobný produkt jako zkou-
maný podnik. Míra konkurence závisí na: 

• počtu a velikosti konkurenčních subjektů v	odvětví, 

• disponibilitě výrobních kapacit, velikosti poptávky a růstu odvětví 

• výšce fixních nákladů 

• nízké míře diferenciace 

• výšce nákladů na odchod z	odvětví. (Tyll, 2014) 

Tyll dále uvádí, že podle počtu konkurentů a typů konkurence lze rozdělit odvětví  
na čtyři typy. 

1. Monopol – Čistý monopol se vyznačuje přítomností pouze jednoho vý-
robce/poskytovatele. Monopolní odvětví je ale také odvětví, kde má jeden pod-
nik monopolní sílu, tedy že je schopen diktovat ceny ostatním subjektům a do-
sahuje více jak 50 % podílu na trhu. 

2. Oligopol – Na trhu existuje omezený počet firem a některé z	nich jsou schopny 
ovlivňovat ceny v	odvětví, které se vyznačuje velkými bariérami pro vstup. 

3. Monopolistická konkurence – Velké množství soutěžících se substitučními pro-
dukty. Na trhu neexistují příliš velké bariéry pro vstup 

4. Dokonalá konkurence – Velké množství soutěžících firem s	velmi podobným 
produktem. Odvětví má nízké bariéry pro vstup a na trhu existuje dokonalá in-
formovanost jak mezi soutěžícími, tak mezi zákazníky. Žádný ze soutěžících 
není schopen ovlivňovat cenu ostatních podniků a marže jsou velmi nízké. V	re-
álném životě dokonale konkurenční trh v	plném rozsahu neexistuje. (Tyll, 2014) 

4.1.4 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Vnitřní prostředí podniku je souhrn aktiv, které má společnost k	dispozici, a schopnost 
tato aktiva využít a přetvořit je v	užitek pro zákazníka. (Tyll, 2014) Mezi zmiňovaná ak-
tiva patří: 

• Finanční zdroje 

• Lidské zdroje 

• Materiální zdroje (hmotný majetek, suroviny, zboží apod.) 

• Nemateriální zdroje (znalosti, informace, image, know-how apod.) (Tyll, 2014) 

Keřkovský a Vykypěl tato aktiva nazývají jako výrobní faktory, které se dělí na 3 hlavní 
skupiny: 

• Půda (přírodní zdroje, lesy, orná půda, …) 

• Práce (lidské zdroje ve výrobním procesu) 

• Kapitál (suroviny, materiál, polotovary, energie, …) (Keřkovský, 2006) 
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Tyto faktory ale nejsou tak blízké strategickému řízení, a tak je dále autoři dělí na fi-
remní faktory: 

• Vědecko-technického rozvoje 

• Marketingové a distribuční 

• Výroby a řízení výroby 

• Podnikových a pracovních zdrojů 

• Finanční a rozpočtové 

Analýza VRIO 

Analýza VRIO hodnotí konkurenční potenciál firmy z	toho	pohledu, jak se daří firmě ob-
starat zdroje, které definuje Tyll ve své knize a zda splňují klíčová kritéria. (Tyll, 2014) 
Klíčovými kritérii je: 

• value (hodnota), 

• rareness (jedinečnost), 

• inimitability (nenapodobitelnost), 

• organization (organizace, schopnost využití). (Tyll, 2014) 

Value 

Zdroje jsou považovány za hodnotné, pokud přináší hodnotu jak pro firmu, tak pro zá-
kazníka, a to při rozumných nákladech. (Tyll,2014) 

Rareness 

Jedinečnost a vzdácnost některých zdrojů by mohla pro firmu znamenat konkurenční 
výhodu. Ovšem vzácnost musí také přinášet hodnotu pro zákazníka, který je ochoten 
za ni zaplatit. Jedinečný zdroj může představovat například talentovaný pracovník,  
u kterého ale hrozí jeho odchod. (Tyll, 2014) 

Inimitability 

Pokud jsou zdroje firmy pro konkurenci jednoduše napodobitelné, pak je velmi rychle 
využije také konkurence a už se nebude jednat o konkurenční výhodu. Zdroje je složité 
napodobit, když jsou: 

• provázané mezi sebou navzájem, 

• součástí složitého celku, 

• chráněny autorskými právy, 

• procesy napodobení zdlouhavé, 

• předmětem neustálých inovací. (Tyll, 2014) 

Organization 

„Konkurenční výhoda pramení z	toho, jak firmy pracují a vzájemně propojují své stra-
tegické a nestrategické zdroje a využívají organizační procesy k	uspokojení potřeb 
svých zákazníků.“ (Tyll, 2014) K	dokonalému využívání strojů přispívají například 
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manažerské kontrolní systémy, reporting, systém odměňování, komunikace, firemní 
kultura. (Tyll, 2014) 

Pro analýzu je využíván Barneyho VRIO Model, který zobrazuje konkurenční důsledky 
pro každý typ zdroje a ukazuje, zda by mohl být zdrojem trvalé konkurenční výhody 
nebo ne. (Gupte, 2007) 

Hodnotné? Vzácné? 
Těžko  

napodobi-
telné? 

Organizačně 
využitelné? Konkurenční důsledky 

Ne 	 	 	 Konkurenční nevýhoda 

Ano Ne 	 	 Konkurenčně neutrální 

Ano Ano Ne 	 Dočasná konkurenční vý-
hoda 

Ano Ano Ano Ne Nevyužitá konkurenční 
výhoda 

Ano Ano Ano Ano Trvalá konkurenční vý-
hoda 

Graf 6 Hodnocení zdrojů pomocí analýzy VRIO 
Zdroj: Tyll, 2014, Vlastní zpracování 

„Zdroj, který nepřináší firmě hodnotu, by měl být z	výrobního procesu vyloučen, pro-
tože firmu poškozuje“ (Tyll, 2014) Konkurenčně neutrální je ten zdroj, který není vzácný 
a je využívaný také konkurencí. Často je pro firmu velice důležitý. Zdroje, které jsou 
napodobitelné přináší po jistou dobu dočasnou konkurenční výhodu. Pokud zdroj při-
náší hodnotu, je vzácný, těžko napodobitelný a firma jej dokáže využít, pak přináší tr-
valou konkurenční výhodu. Pokud jej firma není schopna správně využít, pak je zdroj 
přítěží. (Tyll, 2014) 
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Model 7 S 

„Jedním z	cílů strategické analýzy by mělo být odhalení rozhodujících faktorů, podmi-
ňujících úspěch firmy při realizací její strategie.“ (Keřkovský, 2006) K	odhalení klíčových 
faktorů úspěchu slouží model 7 S	poradenské firmy McKinsey. Dle McKinsey je nutno 
strategické řízení, organizaci, firemní kulturu a další faktory pojímat a analyzovat v	ce-
listvosti, ve vzájemných vztazích a působení, systémově. (Keřkovský, 2006)  

Dle modelu ovlivňuje naplnění definované strategie 7 faktorů: 

• strategy (strategie), 

• stucture (struktura), 

• system (systém řízení), 

• style (styl manažerské práce), 

• staff (spolupracovníci), 

• skills (schopnosti), 

• shared values (sdílené hodnoty). (Keřkovský, 2006) 

Popis faktorů je čerpán od Mallya a Keřkovského. 

„Strategie vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti 
v	daném oboru podnikání.“ (Mallya, 2007)  

Obrázek 2 Model "7 S" McKinsey 
Zdroj: Mallya, 2007 

 

Obrázek 3 Model "7 S" McKinsey 
Zdroj: Mallya, 2007 
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Struktura podle Keřkovského znamená obsahovou a funkční náplň organizačního 
uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce.  

Systémy řízení představují prostředky, které slouží k	řízení. Příkladem jsou komuni-
kační, kontrolní a informační systémy.  

Styl manažerské práce neboli styl vedení představuje přístup a řešení problémů ze 
strany managementu. Rozdílem je formální a neformální řízení. Formální řízení je dáno 
interními předpisy a směrnicemi a neformální řízení závisí na tom, jak se manažer 
chová.   

Spolupracovníci představují lidské zdroje a jejich rozvoj či vztahy a motivace.  

Schopnosti představují profesionální zdatnost kolektivu.  

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti nebo principy respektované organizací 
jako celku a také zainteresovanými stranami. Sdílené hodnoty jsou často přenášeny 
do mise organizace. (Mallya, 2007), (Keřkovský, 2006) 

Marketingový mix – Model 4P 

Z	pohledu analýzy současného stavu je také vhodné popsat marketingový mix společ-
nosti. „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které společ-
nosti používají k	úpravě nabídky podle cílových trhů.“ (Kotler, 2013) Model 4P vytvořil 
Jerom McCarthy a jeho podstata spočívá v	kombinaci čtyř složek modelu, kterými jsou: 

• product (produkt), 

• price (cena), 

• place (místo nebo distribuce) 

• promotion (propagace). (Kotler, 2013) 

Product představuje produkt společnosti, které slouží k	uspokojení potřeby spotřebi-
tele. Price je cena nebo také hodnota produktu za kterou je produkt prodáván ke spo-
třebě. Place představuje místo nebo přesněji formu distribuce produktu směrem  
ke spotřebiteli a promotion je forma komunikace, jak je produkt zákazníkovi nabízen.  
(Jakubíková, 2013) 

4.2 SWOT Analýza 

SWOT analýza je obecně velmi známým a hojně využívaným nástrojem analýzy pod-
niku nebo jeho částí. Může být však využita například také pro osobní nebo nadnárodní 
analýzu. Jedná se o model, který shrnuje poznatky z	analýz okolí a vnitřního prostředí 
podniku. SWOT analýza tyto faktory podporuje a hodnotí jejich vzájemné působení. 
(Tyll, 2014) Dále je rozděluje na silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby trž-
ního odvětví. Podle tohoto rozdělení také vznikl název analýzy. V	původním modelu 
jsou složky pojmenovány následovně: 

• strenght – silné stránky, 

• weaknesses – slabé stránky, 
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• opportunities – příležitosti, 

• threats – hrozby. 

Základním principem analýzy je identifikace silných a slabých stránek, které vycházejí 
zevnitř podniku, a příležitostí a hrozeb, které na podnik působí zvenčí. (Tyll, 2014) Vý-
stupem analýzy je tvorba strategie, která využívá silné stránky a příležitosti k	odstra-
nění slabých stránek a minimalizaci dopadu ohrožení. (Tyll, 2014) 

Jednotlivé části se vypisují bodově do tabulky, která je zobrazena na následujícím ob-
rázku, který také popisuje strategie plynoucí z	analýzy. 

Přehled možných strategií, plynoucích ze SWOT analýzy, se často zobrazuje v	následu-
jící matici. 
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Strategie vyplývající z	matice jsou definovány jako kombinace jednotlivých složek 
SWOT analýzy. 

1. SO – využít silné stránky na získání konkurenční výhody, 

2. WO – překonat slabé stránky využitím příležitostí. 

3. ST – využít silné stránky k	odvrácení hrozeb, 

4. WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám. (Doležal, 2012) 

4.3 Podniková strategie 

Po provedení strategické analýzy a vyhodnocení SWOT analýzy je možné přistoupit 
k	formulaci strategie. (Keřkovský, 2006) Strategie podniku lze definovat jako dlouho-
dobý plán činností zaměřený na dosažení předem stanovených cílů. Strategie je dlou-
hodobé směřování firmy. (Tyll, 2014) 

„Konkurenční strategie je o tom být jiný. Znamená to vědomě zvolit odlišnou sadu 
činností a jejím prostřednictvím vytvořit unikátní kombinaci hodnoty“ 

Michael Porter (Zdroj: Tyll, 2014) 

Dle Keřkovského je nutné rozlišovat základní hierarchii firemních strategií: 

1. Corporate (firemní) strategie – základní rozhodnutí podnikatelů jako v	jakém 
odvětví či v	jaké zemi se bude podnik pohybovat, jaké budou strategické cíle. 

2. Business (obchodní) strategie – základní strategické cíle a cesty k	jejich dosa-
žení. 

3. Funkční strategie – dílčí strategická řízení jednotlivých specifických oblastí 
jako např. marketingu, lidských zdrojů apod. Cílem je rozpracovat nadřazené 
strategie do oblastí v	souladu s	celopodnikovými cíli.  

Obrázek 5 Strategie možných přístupů při využití závěrů analýzy SWOT 
Zdroj: Doležal, 2012 
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4.3.1 Procesy tvorby strategie 

Proces tvorby strategie se řídí dle logické návaznosti klíčových kroků, které není možné 
vynechat. (Tyll, 2014) A naznačuje cestu, kterou bude muset jít podnik ke svému cíli. 
(Charvát, 2006) Tyll popisuje proces tvorby následným schématem. 

4.3.2 Definování strategie 

Definice strategie vychází ze: 

1. základních cílů vyjádřených firemním posláním, misí, vizí a dílčími cíli, 

2. oblasti a rozsahu podnikání, 

3. konkurenční výhody, která umožní naplnit cíle. 

Poslání podniku a cíle podniku byly popsány v	předchozí podkapitole o analýze pod-
niku a jeho okolí. 
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Stanovení cílů organizace

Strategická analýza vnějšího 
okollí

Strategická analýza vnitřních 
podmínek firmy

Analýza strategických možností: Konkurenční 
strategie, Celopodniková strategie, Strategie 

diverzifikace, Internacionalizace, Integrace, Inovační 
strategie, CSR atd.

Návrh a testování strategických 
variant

Volba strategie k dosažení cílů 
a naplnění vize

Implementace a realizace
strategie

Monitoring, hodnocení
výkonnosti a návrhy 

korektivních opatření

Př
iz

p
ůs

ob
ov

án
í v

e 
sv

ět
le

 a
kt

uá
ln

í v
ýk

on
no

st
i, 

p
od

m
ín

ek
 n

a 
tr

hu
 n

ov
ýc

h 
p

ří
le

ži
to

st
í a

 n
áp

ad
ů

Schéma 3 Proces tvorby strategie 
Zdroj: Tyll, 2014, Vlastní zpracování 
 



| 71 

Základním cílem podniku je vždy tvorba hodnoty, která lze kvantifikovat více způsoby. 
(Tyll, 2014) Lze ji vyjádřit ukazateli zisku, rentability a dalšími ukazateli jako je například 
ekonomická přidaná hodnota EVA. (Tyll, 2014) 

Základní cíle podniku jsou naplňovány prostřednictvím dílčích cílů. Jedná se například 
o cíle v	oblasti inovací, marketingu, investic, nových trhů. (Tyll, 2014) Dílčí cíle mohou 
buďto přímo ovlivnit hlavní cíl podniku nebo jiné dílčí cíle, které hlavní cíl ovlivňují. 

Mise podniku vysvětluje, proč podnik existuje a měla by odpovídat na otázku, co pod-
nik dělá.  

Vize je dlouhodobým vyjádřením budoucí představy podniku, který by se měl v	čase 
vyvíjet a dosahovat žádoucích hodnot. (Tyll, 2014) 

Konkurenční výhoda představuje to, jakým způsobe chce podnik dosáhnout stanove-
ných cílů podniku a v	jakých faktorech je lepší než konkurence. (Tyll, 2014) 

4.3.3 Konkurenční strategie 

Podle Tylla je postavení firmy na trhu odrazem zvolené konkurenční strategie a záleží 
na tom, zda podnik volí jednoúrovňovou strategii nebo volí konkurenční strategie  
na úrovni skupin výrobků a služeb. „Zásadní pro toto rozhodnutí je celofiremní strate-
gie, velkost a šíře nabízeného portfolia výrobků a služeb, a především segmentace 
trhu.“ (Tyll, 2014) 

Generické konkurenční strategie 

Na nejširší úrovni můžeme, dle Portera, identifikovat tři interně konzistentní generické 
strategie, které mohou být použity jednotlivě nebo v	kombinaci pro vytvoření takové 
pozice, která by byla v dlouhodobém horizontu udržitelná a překonala konkurenty  
v odvětví. (Porter, c1980) Porter rozděluje generické strategie na: 

1. Celkové vedení v	nákladech, 

2. Diferenciace, 

3. Soustředění (Porter, c1980) 

Tyll tyto strategie překládá jako vůdčí postavení v	nízkých nákladech, strategie diferen-
ciace a strategie zaostření. (Tyll, 2014) 

Celkové vedení v	nákladech 

Celkové vedení v	nákladech vyžaduje agresivní přístup, sledování nákladů a jejich sni-
žování na základě zkušeností, řízení režijních nákladů a minimalizaci nákladů na vý-
zkum a vývoj, servis, prodejní síly, reklamu apod. Nízká cena oproti konkurentům je 
tématem, které se týká celé strategie. Ovšem nelze ignorovat kvalita, služby a další 
oblasti. (Porter, c1980) 

Z	pravidla se jedná o firmy, s	relativně velkým podílem na trhu, které musely vynaložit 
velké počáteční investiční náklady a jejich portfolio se skládá z	velkého množství pří-
buzných produktů. (Tyll, 2014) 
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Klíčovými faktory úspěchu jsou dle Tylla: 

1. Nízké náklady vstupů (Materiál, lidská práce) 

2. Úspory z	rozsahu (snížení nákladů na jednotku práce) (Tyll, 2014) 

Příkladem úspor z	rozsahu je tzv. efekt provozní páky, při kterém podniky více zapojují 
stroje, čímž rostou fixní náklady, ale také je zaměstnáváno méně lidí, čímž klesají ná-
klady variabilní. Fixní náklady jsou následně v	ohledu na náklady na jednotku snižo-
vány množstvím produkce. (Tyll, 2014)  

Dle Keřkovského lze úspor dosáhnout také např. strategickými změnami produktu, 
trhu, dodavatelů, preferencemi většího a stabilního objemu produkce před ziskovostí. 
(Keřkovský, 2006) 

Nákladová strategie je nejlepší volbou proti:  

• konkurentům,  

• novým vstupům do odvětví,  

• substitutům, přechodu zákazníkům ke konkurenci,  

• diktátu dodavatelů. (Keřkovský, 2006) 

Rizikem strategie je: 

• znehodnocení investic do velkoobjemových výrobních technologií v	důsledku 
nepředvídatelných technologických změn, 

• snadné napodobení technologie a organizace ze strany konkurence, 

• větší poptávka po diferencovaných produktech, 

• ostrý konkurenční boj, jelikož všichni konkurenti budou tlačeni ke snižování ná-
kladů. (Keřkovský, 2006) 

Diferenciace 

Druhou generickou strategií je diferenciace nabídky produktů nebo služeb firmy, která 
vytváří něco, co je v průmyslu vnímáno jako jedinečné. (Porter, c1980) Přístupy k dife-
renciaci mohou mít mnoho podob: design nebo image značky, technologie, funkce, 
zákaznický servis, dealerská síť nebo jiné dimenze a ideálně by firma měla tyty oblasti 
diferenciace kombinovat. (Porter, c1980) Nástrojem pro hledání správného faktoru je 
podle Tylla percepční mapa. „V zásadě jde o zjištění, jak zákazníci vnímají produkty 
v	daném odvětví a jaké vlastnosti a funkce jsou pro ně důležité.“ (Tyll, 2014) Firma ná-
sledně hledá svůj prostor, který je konkurencí nejméně obsažený. 

Klíčovými faktory úspěchu je: 

• segmentace trhu a zacílení na zákazníka, který vnímá odlišnosti od konkurence, 

• identifikace konkurence, vůči kterým se firma vymezuje. (Tyll, 2014) 

Strategie diferenciace je nejvhodnější z	následujících důvodů: 

• konkurence nebývá tak intenzivní, 

• vstup nových konkurentů bývá obtížný, 

• hrozba substitutů bývá malá, věrnost zákazníků vysoká. (Keřkovský, 2006) 
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Rizikem strategie je: 

• vysoká cena s	neodpovídající poptávkou díky možným vyšším nákladům na vý-
zkum a vývoj, 

• ztráta zájmů zákazníka o diferencovaný produkt, 

• napodobení produktů konkurencí. (Keřkovský, 2006) 

Ve srovnání s velkými firmami ve svém oboru mají malé firmy nevýhody v oblasti 
zdrojů, které omezují jejich schopnost uplatňovat strategii diferenciace. I přesto je di-
ferenciace pro malé firmy důležitá, protože usilují o posílení své pověsti mezi místními 
zúčastněnými stranami, aby mohly úspěšně soutěžit o lokálně dostupné zdroje, které 
jsou nezbytné pro jejich úspěch. (Panwar, 2016) 

Soustředění 

Strategie soustředění se zaměřuje na konkrétní skupinu kupujících, segment produk-
tové řady nebo geografický trh. Strategie je založena na předpokladu, že firma je 
schopna pomocí užšího zaměření naplňovat svůj strategický cíl efektivněji než konku-
renční firma, která působí na trhu v	širším měřítku. (Porter, c1980) 

Strategie soustředění vychází z	obou předchozích strategií, přičemž zásadní rozdíl 
spočívá ve velkosti segmentu zákazníků, na který firma cílí. Díky lepšímu zacílení zís-
kává firma z	menšího počtu zákazníků vyšší ziskovost.  Tyll dále specifikuje kombinaci 
strategií využívající nízké náklady a úzké portfolio zákazníků a dále kombinaci zamě-
ření na diferenciaci a úzké portfolio zákazníků. (Tyll, 2014) 

Udržitelnost konkurenční strategie 

Pro podnik je důležité, aby její strategie byla dlouhodobě udržitelná. (Tyll, 2014) Pro 
podporu udržitelnosti strategie se používá přístup „připoutání zákazníka“ k	firmě, je-
hož základem je přitažlivost výrobků/firmy pro zákazníka a jejich spokojenost a loaja-
lita. (Tyll, 2014) Dosáhnout závislosti zákazníka na firmě lze třemi strategickými mož-
nostmi, které vychází z	delta modelu, který specifikoval Hax. (Tyll, 2014) 

1. Nejlepší výrobek – konkurenční výhodou je postavení v	nízkých nákladech, 
funkcionalitách, značce,  

2. Komplexní zákaznické řešení – konkurenční výhodou je	poskytování služeb nad 
rámec produktu,  

3. Systémové propojení – konkurenční výhodou je silná dominance na trhu, kde 
zákazník v	podstatě nemá jinou možnost než volit produkt podniku. (Hax, 2010) 

„Relativně zásadním předpokladem úspěchu u všech zmíněných přístupů je být mezi 
prvními na trhu a poskytovat vynikající produkt nebo službu.“ (Tyll, 2014) 

Strategie stability 

Keřkovský specifikuje strategii stability, která je podle něj typická pro podniky, které se 
nacházejí ve fázi zralosti svého vývoje nebo produktů či trhů. (Keřkovský, 2006) Strate-
gie stability přináší segmentaci trhu a diferenciaci výrobků za účelem zvyšování zisku. 
Nástrojem je pak zvyšování efektivnosti výroby a dalších funkcí.  (Keřkovský, 2006) 
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Strategie expanze 

Tuto strategii využívají podniky, které mají výrobky a trhy před stadiem zralosti nebo 
na začátku životního cyklu. (Keřkovský, 2006) Strategie přináší nové produkty, trhy, 
funkce a s	tím spjaté velké investice a rizikovost financování. Díky této strategii mohou 
některé podniky přežít náročná období a jiné tak vstupují na neobsazené trhy. 

Ofenzivní a defenzivní strategie 

Efektivní konkurenční strategie je ofenzivní nebo defenzivní s	cílem vytvořit obhaji-
telný postoj proti pěti konkurenčním silám prostřednictvím řady možných přístupů: 

• umístění firmy tak, aby její schopnosti poskytovaly nejlepší obranu proti stáva-
jícímu poli konkurenčních sil, 

• ovlivňování rovnováhy sil strategickými kroky, čímž se zlepšuje relativní pozice 
firmy 

• předvídat vývoje faktorů, které jsou základem sil, reagovat na ně, a využívat je 
ke zvolení vhodné strategie. (Porter, c1980) 

4.3.4 Celopodniková strategie a život podniku 

Podnik může být aktivní ve více oblastech a provozovat více samostatných podnika-
telských jednotek, které se řídí svými rozdílnými strategiemi, které jsou v	souladu 
s	misí a vizí podnik v	závislosti na jeho rozvoji. (Tyll, 2014) Proces rozvoje podniku lze 
vyjádřit životním cyklem podniku. 

Fáze vzniku 

Ve fázi vzniku je pro podnik důležité přežít, což může být z	ekonomického hlediska 
specifikováno jako cíl udržet kladné cash flow. (Tyll, 2014) K	dosažení cíle slouží strate-
gie rychlé penetrace, kdy podnik uvádí na trh své produkty při rozumné, spíše nízké, 
ceně a motivuje zákazníky k	rychlé koupi. (Tyll, 2014) 

Obrázek 6 Životní cyklus organizace podle Millera 
Zdroj: Stěhulka, 2016 



| 75 

Fáze růstu 

„Ve fázi růstu začíná trh i vlastníci hodnotit společnost více prostřednictvím zisku nebo 
ukazatelů, které jsou na zisku závislé.“ (Tyll, 2014) Mezi tyto ukazatele patří například 
rentabilita vlastního kapitálu nebo rentabilita aktiv. (Tyll, 2014) 

Fáze stabilizace 

Ve fázi stabilizace neboli zralosti přechází vlastníci a management k	cíli tvorby hod-
noty podniku. (Tyll, 2014) Pokud podnik generuje dostatečně vysoké cash flow a zisk, 
je vhodné a účelné činnost podniku dále rozšiřovat a zvyšovat jeho hodnotu investi-
cemi do dlouhodobého majetku, který často slouží managementu a vlastníkům pod-
niku, ale také snižuje platby přímých daní ze zisku. (Tyll, 2014) 

Hodnotu podniku lze měřit prostřednictvím více metod oceňování, mezi které patří 
také metody diskontované cash flow (DCF) a ekonomické přidané hodnoty (EVA).  

Fáze zániku/revitalizace 

Ve fázi zániku nebo revitalizace je pro podnik důležité vrátit se zpět k	dostatečně vy-
sokým cash flow. Pokud se podnik chce pokusit o opětovný růst podniku, pak může 
získat peněžní prostředky například odprodejem některých aktiv. Pokud existuje dů-
vod, proč management a vlastníci podniku nestojí o další rozvoj a podnik míří k	zániku, 
pak je důležité vytvořit maximum peněžních prostředků určených k	uspokojení věři-
telů a k	vygenerování dostatečně velkého likvidačního zůstatku pro vlastníky. (Tyll, 
2014) 

Kalkulace hodnoty podniku 

Obecně známou definicí podnikání je, že podnikání je soustavná samostatná činnost 
určité osoby za účelem zisku. Proto je cílem každého podnikatele stále zvyšovat hod-
notu podniku. Hodnotu podniku lze měřit prostřednictvím více metod oceňování, mezi 
které patří mimo jiné metody výnosové. Ty jsou vyčísleny pomocí diskontovaného cash 
flow (DCF) a ekonomické přidané hodnoty (EVA).  

Metoda diskontovaného cash flow má více varianta, mezi které patří: 

• metoda DCF entity, 

• metoda DCF equity. (Mařík, 2011) 

Metoda DCF entity je v	současnosti nejrozšířenější metodou v	oceňovací praxi. „Vari-
anta je konstruována z	pohledu vlastníků a úročených věřitelů, tj. z	pohledu všech in-
vestorů poskytujících podniku explicitně zpoplatněný kapitál.“ (Mařík, 2011) Aby rostla 
hodnota DCF entity, pak musí růst EBIT (provozní výsledek hospodaření podniku) a při-
měřeně by se měl snižovat kapitál podniku. V	tomto případě hovoříme především  
o snižování oběžných aktiv. Volné peněžní toky představují toky, směřující k	vlastní-
kům a úročeným věřitelům. Pro tyto volné peněžní toky do firmy se používá pojem 
FCFF – free cash flow to firm. (Mařík, 2011) Výpočet FCFF je zobrazen v	následující ta-
bulce.  
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Korigovaný provozní výsledek hospodaření po dani (KPVH) 
 + Odpisy 
 + Ostatní náklady, které nejsou výdaji v daném období (např. změna náklado-
vých rezerv) 
 - Investice do provozně nutného pracovního kapitálu 
 - Investice do provozně nutného majetku 
 = Volné peněžní toky do firmy (FCFF) 

Tabulka 12 Výpočet FCFF 
Zdroj: Mařík, 2011, Vlastní zpracování 

„FCFF jsou peněžní toky, které zahrnují: 

• podíly na zisku (dividendy), které si pro sebe mohou z	podniku odebrat vlast-
níci,  

• platby pro věřitele, tj. nákladové úroky a splátky úvěrů.“ (Mařík, 2011) 

Lze je zjednodušeně zapsat touto rovnicí: 

!"!! = $%&' ∙ (1 − ,) + /01234 − 5á7ů3,	25:;3,2< − 5á7ů3,	17=<>:5íℎ>	A=12,áBC 

EBIT lze zjednodušeně vyjádřit jako rozdíl provozních tržeb a provozních nákladů. 
Jedná se tedy o provozní výsledek hospodaření. 

Diskontní míra je pro tuto variantu diskontovaného cash flow na úrovni průměrných 
vážených nákladů kapitálu (WACC – wighted average capital cost). „Jedná se o vážený 
průměr z	požadavků na zhodnocení vloženého kapitálu právě těch investorů, z	jejichž 
pohledu byly sestaveny volné peněžní toky.“ (Mařík, 2011) 

Výpočet WACC: 

DE"" =
"F
F
∙ 5GH ∙ (1 − 0) +

IF
F
∙ 5JH(K) 

• 5JH(K)	náklady vlastního kapitálu při konkrétním zadlužení,	

• 5GH	náklady cizího kapitálu,	

• 0	sazba daně z	příjmu,	

• "F	cizí úročený kapitál,	

• IF	vlastní kapitál,	
• F investovaný kapitál (F = "F + IF). 
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„Po diskontování volných peněžních toků, získáme ocenění provozně nutného inves-
tovaného kapitálu.“ (Mařík, 2011) Pokud se jedná o komplexní ocenění podniku, pak 
nastává druhá fáze ocenění prostřednictvím pokračující hodnoty, počítané na principu 
Gordonova vzorce. 

Výpočet diskontovaných volných prostředků: 

LM =N
!"!!O

∏ (1 +DE""Q)O
QRS

T

ORS

+
!"!!TUS

DE""TUS − V
∙

1
∏ (1 +DE""Q)T
QRS

 

• LM hodnota podniku brutto, tj. přeceněná hodnota investovaného kapitálu, 

• !"!!O volný peněžní tok do firmy (tj. pro vlastníky a úročené věřitele) v	roce ,, 

• DE""Q průměrné vážené náklady kapitálu v	roce 2, 

• ' počet let první fáze 

• V tempo růstu ve druhé fázi. 

4.3.5 Expanze podniku – integrační a diverzifikační strategie 

Strategické směřování 

„Ve chvíli, kdy se podnik začíná rozrůstat a stoupá po křivce životního cyklu podniku do 
fáze růstu a stabilizace, je vhodná doba uvažovat o dalších strategických možnostech 
rozvoje podniku.“ (Tyll, 2014) Tato strategie růstu lze vyjádřit pomocí Ansoffovi matice 
růstu., která vede ke změnám v	oblasti podnikání nebo k	expanzi aktivit podniku. 
(Mallya, 2007) 

  Výrobky a služby 

  Stávající Nové 

Tr
hy

 

St
áv

aj
íc

í 

 
A 
 

Proniknutí na trh 

 
B 
 

Nové výrobky a 
služby 

N
ov

é  

 
C 
 

Rozšíření trhu 

 
D 
 

Konglomerátní  
diverzifikace 

Tabulka 13 Ansoffova matice růstu 
Zdroj: Tyll, 2014, Vlastní zpracování 
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Při rozhodování se každý podnik nachází v	kvadrantu A. Matice dále nabízí podniku 
směry, kterými se může ubírat. Tyll strategie růstu popisuje následovně: 

1. Setrvání v	kvadrantu A – (penetrace) setrvat na stejném trhu se stejnými pro-
dukty a usilovat o růst tržního podílu. 

2. Přesun do kvadrantu B – (diverzifikace) rozšíření portfolia, které bude nabízeno 
stávajícím zákazníkům. 

3. Přesun do kvadrantu C – (diverzifikace) vstup na nové trhy se stávajícími pro-
dukty. 

4. Přesun do kvadrantu D – (konglomerátní diverzifikace) kombinace vstupu na 
nové trhy s	novými produkty. (Tyll, 2014) 

Pokud se zaměříme na strategie diverzifikace pak rozšíření trhu zahrnuje export pro-
duktů, vstup na zahraniční trhy nebo rozšíření do nového regionu, ale jedná se také  
o nabídku stávajících produktů na jiném segmentu trhu. (Mallya, 2007) 

Diverzifikace pomocí nových produktů přináší vyšší náklady vstupů, výzkum a vývoj 
nových produktů. (Mallya, 2007) Jedná se o strategii, při níž podniky využívají své zna-
losti trhu a díky novým produktům a inovacím současných produktů se snaží docílit 
konkurenční výhody. Diverzifikace portfolia může probíhat interně, kdy výroba nového 
produktu souvisí s	výrobou stávajících a podnik je tak schopen využívat své stávající 
zdroje. Druhým typem je diverzifikace, která probíhá externě. V	tomto případě podnik 
využívá služeb doposud nezávislých podniků a vyvíjí produkt s	jejich spoluprací.  
(Tyll, 2014) 

4.3.6 Výběr optimální strategie 

Výběr strategie je složitý rozhodovací proces, při němž dochází postupnou selekcí al-
ternativ k	výběru té strategie, u které existuje největší záruka dosažení cílů. (Keřkovský, 
2006) Ovšem pro podnik není efektivní vypracovat všechny možné alternativy a ná-
sledně vybírat tu nejlepší. Zároveň by to bylo pro podnik z	hlediska kapacit velmi ná-
kladné. Proto podniky vypracovávají ty strategie, které jsou schopny zformulovat, které 
si myslí, že by mohly fungovat a ty strategie, které nepřináší razantně velké změny 
vzhledem k	dosavadnímu vývoji. (Keřkovský, 2006) Výběr strategie souvisí na intenzitě 
závislosti podniku na jeho stakeholders a je ovlivňován postojem top managementu9 
a vlastníků podniku k	možnému riziku. (Keřkovský, 2006)  

• Pokud se vlastníci a top management podniku staví k	riziku tak, že je nezbytné 
pro úspěch, pak bude pravděpodobně aplikována strategie expanze.  

• V	případě, že je riziko vnímáno jako faktor, který je nutné eliminovat, jelikož ničí 
podnik, pak bude pravděpodobně implementována strategie stability.  

                                                        

 

 
9 Top management = Vrcholoví řídící pracovníci 
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• Pokud je riziko vnímáno jako součást života a jeho určitá úroveň je přijatelná, 
pak bude pravděpodobně využita kombinace strategií expanze a stability.  
(Keřkovský, 2006) 

Strategie jsou posuzovány z	hlediska: 

1. vhodnosti,  

2. přijatelnosti, 

3. uskutečnitelnosti. (Keřkovský, 2006) 

Vhodnost strategie 

Vhodnost strategie se posuzuje na základě následujících faktorů: 

• Strategie musí být v	souladu s	misí podniku a s	nadřazenými strategiemi. 

• Strategie musí vyplývat ze strategické analýzy, musí využívat silné stránky a pří-
ležitosti a eliminovat slabé stránky a hrozby. 

• Při analýze a návrhu strategie musí být kladen důraz na relevantní faktory a fak-
tory které budou ovlivňovat budoucnost podniku. 

• Návrh strategie musí využívat klíčové schopnosti, kterými podnik disponuje. 

• Návrh musí respektovat ekonomické zákonitosti, ekonomické a politické pro-
středí a etiku podnikání. (Keřkovský, 2006) 

Přijatelnost strategie 

Navrhovaná strategie musí uspokojovat rozhodující stakeholders podniku jimiž jsou: 

• zákazníci, 

• vlastníci, 

• management a ostatní pracovníci podniku. (Keřkovský, 2006) 

Uskutečnitelnost strategie 

Uskutečnitelnost strategie se hodnotí z	toho pohledu, zda podnik dokáže zajistit po-
třebné výrobní faktory jimiž jsou: 

• kapitál, 

• technologie, 

• pracovní síly s	požadovanou kvalifikací, 

• materiál, 

• know-how, … (Keřkovský, 2006) 

Strategie také musí být v	souladu s	dosavadní firemní kulturou a vývojem. 
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4.3.7 Realizace strategie 

Realizace strategie je podle Keřkovského závislá na těchto předpokladech: 

1. Pro realizaci musí být vytvořeny organizační podmínky pro detailní rozpraco-
vání strategie v	podobě dlouhodobých plánů, programů, rozpočtů apod. a musí 
být jasné kdo za činnost realizace odpovídá a jaké jsou jeho kompetence. 

2. Výše uvedená rozhodnutí a organizační prvky musí být jasně formulovány v	or-
ganizační směrnici o strategickém řízení. 

3. Pro realizaci je nutné stanovit roli top managementu – zda se budou, spolu 
s	podřízenými, na realizaci podílet nebo ji budou jen koordinovat a kontrolovat. 

4. Manažeři a řadoví pracovníci musí být o úkolech, vyplývajících z	realizace stra-
tegie, informováni. Na realizaci úkolů vyplývajících ze strategie se váže také mo-
tivace pracovníků, a to zejména těch řídících. 

5. V	důsledku měnících se podmínek se definované strategie mohou stát nevyho-
vujícími. Proto je nutné, aby byl průběh realizace a její plán kontrolován a v	pří-
padě potřeby upřesňován a revidován. 

Rozhodujícími indikátory úspěšnosti realizace strategie jsou analýzy vývoje vnějšího 
prostředí podniku s	ohledem na nové příležitosti, hrozby a analýzy vývoje silných a sla-
bých stránek. 

4.4 Procesní řízení 

Podle Šmídy existuje více definic pojmů proces a procesní řízení, které nejsou úplné 
nebo jsou méně přesné. (Šmída, 2007) 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností a/nebo subprocesů, 
které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou (podnikový proces) 
nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebová-
vají materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem je produkt, který 
má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“ (Šmída, 2007) Hammer klade dů-
raz na to, aby byl proces ve firmě kontinuální, tzn. vnímám jako jeden celek „od objed-
návky až k	zaplacení“. (Hammer, 2013) 

Procesní řízení lze podle Šmídy definovat jako systémy, postupy, metody a nástroje 
trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových a mezi-
podnikových procesů, vycházejících ze strategie organizace a jejichž cílem je naplnit 
strategické cíle organizace. (Šmída, 2007)  

Procesní řízení by mělo organizacím přinášet zásadní zvýšení efektivity a pružnosti, 
včetně zlepšení spolupráce zaměstnanců. Díky procesnímu řízení by měla být organi-
zace více schopna implementovat změny a reagovat na změny konkurenčního pro-
středí. (Fišer, 2014) 

Procesní přístup je základem organizace práce podniku a všech podnikových činností. 
(Šmída, 2007) 
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4.4.1 Tři proměnné ovlivňující procesní řízení 

Fišer definuje tři proměnné, které ovlivňují úspěšnost procesního řízení: 

1. Organizační struktura 

2. Kultura organizace 

3. Manažerský styl 

Organizační struktura 

Organizační struktura představuje síť formálních struktur managementu. S	rozvržením 
sítě souvisí také to, jak budou skrze ni distribuovány zodpovědnosti a právo rozhodo-
vat. (Friedli, 2014) Friedli v	definici cituje Jacoba a jeho knihu Quantitative Optimierung 
dynamischer Produktionsprozesse (2006), který zmiňuje, že zvolená organizační forma 
má značný dopad na zaujetí organizačních jednotek. Organizační uspořádání musí být 
navrženo tak, aby činnosti na funkční úrovni byly řízeny společně a mohlo být dosa-
ženo stanovených cílů. (Dedouchová, 2001) 

Fišer zmiňuje, že ve většině českých podniků převládá funkční přístup k	řízení, který 
řeší manažerské problémy změnami funkcí v	organizační struktuře, kde vytváří nebo 
ruší organizační útvary a pracovní pozice. Pro pozice a útvary následně jejich vedoucí 
vymýšlí pracovní náplně. Problémem je, že zlepšení na úrovni výkonu pracovní pozice 
nebo jednotky nepřenáší zlepšení výkonu organizace jako celku. A to z	toho důvodu, 
že v	tomto přístupu nejsou zabezpečeny mechanismy, které by zabezpečily koordinaci 
výkonu organizačních jednotek napříč celou organizací. Procesní řízení vnímá pracovní 
pozici a organizační jednotku jako nástroj pro optimální uspořádání zdrojů pro vyko-
nání efektivně uspořádaných činností – tedy procesu. Proto je důležité nejdříve navrh-
nout činnosti a uspořádat je tak, aby na sebe navazovaly a žádné nebyly zbytečné. Tyto 
činnosti jsou následně přiděleny příslušným pracovním pozicím nebo organizačním 
jednotkám. (Fišer, 2014) 

Kultura organizace 

Kultura organizace představuje soubor hodnot, norem, zvyků a rituálů, které se proje-
vují v	chování a jednání všech zaměstnanců. Kultura organizace je faktor, který ovliv-
ňuje chování lidí. (Fišer, 2014) 

Kultura moci 

Způsob řízení a chování lidí je ovlivňováno jedním autokratickým manažerem. V	pří-
padě problému se zaměstnanci obracejí s	žádostí o rozhodnutí na něj. Rozhodnutí 
nadřízeného má vždy přednost. Kultura je obvyklá u malých organizací, kdy je manažer 
současně také majitelem podniku. Výhodou je pružnost a nevýhodou závislost na pří-
tomnosti manažera. (Fišer, 2014) 

Kultura funkcí 

Kultura funkcí je založena na pravidlech, postupech, normách. Funkce je soubor cho-
vání jednotlivce v	konkrétní pozici. Kultura je úspěšná u organizací, kde je stabilní 
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prostředí, předvídatelný trh, dlouhý životní cyklus výrobku a tam, kde je specializace  
a technická odbornost důležitější než inovace a náklady. Příkladem je státní správa, 
armáda nebo velké komerční organizace. (Fišer, 2014) 

Kultura výsledků 

Tato kultura je orientována na úkoly a projekty, které musí být splněny a realizovány. 
„Nejdůležitějšími principy jsou zaměření na výsledky, přizpůsobivost, ztotožnění indi-
viduálních a skupinových cílů, dobře fungující vztahy spojené se vzájemným respek-
tem, založeným spíše na schopnostech a výkonnosti než na věku a postavení.“ (Fišer, 
2014) Kultura vyžaduje využití projektového řízení a týmové práce. Kultura výsledků je 
vhodná pro podniky, které musí být pružné a schopné reagovat na změny tržního pro-
středí. Příkladem jsou reklamní agentury nebo IT firmy. (Fišer, 2014) 

Kultura osobností 

Středem dění je jednotlivec. Kultura se využívá tam, kde se spojí více jednotlivců (práv-
níků, lékařů apod.) za účelem sdílet provozní náklady, vybavení, administrativu apod. 
(Fišer, 2014) 

Manažerský styl 

Manažerský styl představuje způsob, jakým manažer zadává úkoly podřízeným a jak 
hodnotí jejich splnění. (Fišer, 2014) 

Formální řízení 

„Formální styl řízení se vyznačuje minimálním zájmem o výsledek i minimálním zá-
jmem o lidi.“ (Fišer, 2014) Manažer mechanicky uplatňuje firemní pravidla, procedury. 
(Fišer, 2014) 

Direktivní řízení 

Tento styl uplatňují manažeři, kteří preferují dosažení výsledku a ochuzují se tak o ná-
zory podřízených. Direktivní styl vyžaduje vysokou míru kontroly a je pro manažera ča-
sově náročný. Styl má výhodu zejména tam, kde je třeba rychlých rozhodnutí nebo 
tam, kde by skupinové rozhodování bylo marněním času. (Fišer, 2014) 

Týmové řízení 

Styl dbá na výsledky a na to, aby lidé byli při jejich dosahování spokojení. „Zahrnuje 
takové zadávání a hodnocení úkolů, na kterém se podřízení manažera podílejí, rozumí 
účelu i smyslu své práce, fungují zde vztahy založené na spolupráci a vzájemné pod-
poře.“ (Fišer, 2014) Tento styl je potřebný k	vybudování kultury výsledku. (Fišer, 2014) 

Řízení venkovského klubu 

Vše je podřízeno zachováním dobrých vztahů a spokojenosti lidí, tudíž se v	podstatě  
o řízení nejedná. V	organizacích, které usilují o zvýšení výkonnosti jeho využití nena-
lezneme. (Fišer, 2014) 
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Trojúhelník SSK 

Všechny tři definované proměnné (struktura, styl, kultura) se navzájem ovlivňují a vy-
tvářejí organizaci podmínky, které umožní přínos očekávaného užitku z	procesního ří-
zení, nebo ještě zvýší neefektivitu a nepružnost organizace.  Tyto proměnné Fišer zob-
razuje v	tzv. trojúhelníku SSK. 

Struktura je způsob distribuce odpovědností a pravomocí na pracovní pozice. Procesní 
přístup identifikuje procesy a činnosti a následně je přiřazuje pracovním pozicím. Pro 
změnu struktury je vhodné popsat všechny procesy na úroveň činností a odstranit ty, 
které jsou neefektivní. Zbytek činností je přidělen pozicím. (Fišer, 2014) 

Styl řízení je způsobem zadávání a hodnocení úkolů. Změna této úrovně je složitá. Cí-
lem je, aby byl uplatňován týmový styl řízení a výjimečně styl direktivní. K	dosažení cíle 
je nutné změnit postoje manažerů a rozvíjet jejich sociální dovednosti. Změna této 
úrovně představuje největší úskalí zavádění procesního řízení. (Fišer, 2014) 

Kultura organizace ukazuje skutečné chování lidí při plnění úkolů. Pokud je žádoucí 
změna kultury organizace, pak je nutné stanovit, jak se nová kultura bude promítat 
v	každodenním chování lidí a jak se budou projevy měřit a hodnotit. Lidé v	organizaci 
by měli být motivováni a měli by na vytváření nové kultury aktivně spolupracovat.  
(Fišer, 2014) 

Skutečně měnit lze ale pouze strukturu organizace a styl řízení. Kultura se bude po-
stupně měnit v	závislosti na těchto dvou složkách. (Fišer, 2014) 

Obrázek 7 Trojúhelník SSK 
Zdroj: Fišer, 2014 
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4.4.2 Pyramida procesní maturity 

Dle Fišera lze procesní řízení zavádět po etapách, které je možné řídit podle dosažené 
úrovně zralosti procesu. Jednotlivé úrovně zralosti je možné zobrazit následujícím ob-
rázkem, který Fišer nazývá Pyramidou procesní maturity. (Fišer, 2014) 

Fišer zmiňuje, že jednotlivá patra procesní vyspělosti jsou budovány postupně od prv-
ního stupně (konektivity) a dosažení nižší úrovně je podmínkou pro budování stupně 
vyššího. Dále je dle něj důležité si uvědomit, že ne u všech procesů je žádoucí dosažení 
stupňů flexibility nebo dynamiky. A to z	toho důvodu, že v	organizacích existují pro-
cesy, kde je dostatečné dosažení úrovně efektivity nebo konektivity. (Fišer, 2014) 

Procesní slepota 

Na této úrovni nelze hovořit o procesech, jelikož podnik využívá funkčního řízení. Jejím 
principem je vykazovat velké množství činností a spotřebovávat co nejvíce zdrojů. (Fi-
šer, 2014) 

Konektivita 

V	tomto stupni pyramidy jsou procesům přiřazeny jejich vstupy a výstupy. Prostřed-
nictvím těchto činností vzniká procesní mapa podniku. Procesy jsou přiřazovány orga-
nizačním jednotkám a pozicím. Tato fáze neřeší vnitřní uspořádání procesů. (Fišer, 
2014) 

Efektivita 

V	tomto stupni jsou procesy popsány do úrovně činností. Jsou vypuštěny nepotřebné 
činnosti a povinnosti a pravomoci na jednotlivých pozicích jsou odvozeny z	požadavků 
procesů. Těm je přizpůsobena také organizační struktura a řízení výkonu organizačních 
jednotek procesu je realizováno jejich vedoucím. (Fišer, 2014) 

Obrázek 8 Pyramida procesní maturity 
 Zdroj: Fišer, 2014 
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Flexibilita 

Ve stupni flexibility je již proces řízen horizontálně napříč organizačními jednotkami  
a jeho výkonnost je měřena a hodnocena. V organizaci jsou zavedeny řídící mecha-
nismy pro kvantitativní i kvalitativní změny procesu jako celku, přičemž důraz je kladen 
na pružnost při zachování kvality a efektivity. Pro řízení procesu jsou uplatňovány prvky 
týmové práce a maticového řízení. (Fišer, 2014) 

Dynamika 

Proces již probíhá na bázi proaktivního a kontinuálního zlepšování. Proces je řízen  
i vykonáván týmově s	důrazem na inovace a maximalizaci přidané hodnoty pro zákaz-
níka procesu. (Fišer, 2014) 

Tato práce pracuje pouze se stupněm konektivity a efektivity, jelikož při implementaci 
procesního přístupu je dle Fišera nutné postupovat postupně a nelze vše vyřešit na-
jednou. Stupeň flexibility již vyžaduje vyšší zapojení organizace a vedoucích mana-
žerů, čehož práce není schopna docílit. 

4.4.3 Zavádění procesního řízení 

Konektivita 

Aby byl splněn stupeň konektivity je zapotřebí vymezit procesy organizace. Každý mo-
del by měl mít: 

1. Zákazníka, kterému poskytuje výstupy 

2. Dodavatele, od kterého dostává vstupy 

„Smyslem procesu je transformovat vstupy na požadované výstupy, které jsou určeny 
pro konkrétního zákazníka.“ (Fišer, 2014) Vymezení procesu tedy začíná u zákazníka, u 
kterého popisujeme jeho potřeby a definujeme, jakými výstupy procesu jsou jeho po-
stupy uspokojovány. Na tomto základě jsou definovány vstupy od externích dodava-
telů a interních procesů. Vstupy, kvůli kterým proces vznikl se označují jako primární. 
(Fišer, 2014) 

Abychom mohli správně vymezit proces, je zapotřebí se oprostit od organizační struk-
tury podniku a začít vnímat proces jako celek, který zahrnuje všechny činnosti od zís-
kání zakázky až po její realizaci a podílí se na něm všechny jednotky organizace. Vy-
mezit procesy na bázi organizačních jednotek je jednou z	největších chyb implemen-
tace procesního řízení. Cílem je dostat proces „získání a realizace zakázky“ pod kon-
trolu jako celek. (Fišer, 2014) 

Referenční model 

Fišer v	případě tvorby celkové procesní mapy doporučuje vycházet z	referenčního mo-
delu firmy. „Referenční modely se zabývají popisem funkcí nebo procesů podniku.“ 
(Řepa, 2012) Referenční model vymezuje typy procesů, které se v	organizacích vysky-
tují a zachycuje také vazby na okolí organizace, přičemž ukazuje typy zdrojů, vyžadu-
jících specifickou péči. (Fišer, 2014) 
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Na zákaznické straně referenčního modelu se nachází čtyři typy subjektů, které musí 
být uspokojeny: 

1. zákazníci, 

2. majitelé v	roli lídra, 

3. majitelé v	roli investora, 

4. veřejnost. (Fišer, 2014) 

Referenční model rozlišuje pět typů procesu: 

1. Zákaznické procesy – uspokojují zákazníky a financují provoz firmy, 

2. Řídící procesy – produkují výstupy určující směřování firmy, organizaci a způ-
sob fungování, koordinační a kontrolní zásahy, 

3. Podpůrné procesy – zajišťují obslužné funkce jako účetnictví, úklid apod., 

4. Projekty – jsou vykonávány pouze jednou a sdílí s	ostatními procesy zdroje, 

5. Zdrojové procesy – starají se o firemní zdroje sloužící pro ostatní procesy, 
měly by být rozvíjeny dle strategie organizace. (Fišer, 2014) 

Na úrovni konektivity by měla organizace identifikovat jak vstupy od zákazníka, doda-
vatele a interních procesů, tak výstupy pro zákazníka procesu, externí subjekty a interní 
procesy. Toto nastavení konektivity je podmínkou pro budování efektivity, která hledá 
optimální cestu, jak přeměnit vstupy na výstupy. (Fišer, 2014) 

Při nastavování konektivity nedochází k	zásadním změnám fungování organizace, Za-
cílení procesů na konkrétní zákazníky začne pozvolna ovlivňovat kulturu organizace 
směrem ke kultuře výsledku. (Fišer, 2014) 

Obrázek 9 Referenční procesní model 
Zdroj: Fišer, 2014 
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Efektivita 

Na úrovni efektivity je žádoucí, aby popisy pracovního místa byly odvozeny z	jedno-
značných odpovědností a pravomocí identifikovaných v	procesech. Je nutné si roz-
myslet, zda je nutné tvořit ihned popisy všech procesů organizace nebo jen procesů, 
které je nutné zdokonalit nebo nově zavést. (Fišer, 2014) 

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností, které ve svém sou-
hrnu vedou k	vytvoření hodnoty, již zákazník oceňuje.“ (Šmída, 2007) Činnosti, které vy-
tvářejí hodnotu, transformují vstupy na výstupy a spotřebovávají přitom zdroje.  
(Fišer, 2014) Tato definice je prakticky zobrazena na následujícím obrázku. 

Pokud se při analýze procesů objeví činnosti, které jsou nadbytečné, pak se pravděpo-
dobně z	procesu odstraní a měly by tak být stanoveny zdroje, které se tímto krokem 
uvolní. (Fišer, 2014) 

Rozdělení procesu na jednotlivé činnosti nebo jinak aktivity dále souvisí s	přístupem 
Activity based cost management (ABC), který popisuje Cokins. ABC představuje mezi 
náklady a nákladovými subjekty společnosti mezi nimiž je vykonávána činnost (akti-
vita). (Mikovcová, 2008) ABC kalkulace vyjadřuje vztah nákladů k	jejich příčině zvyku. 
Základem pro aplikaci přístupu ABC je právě identifikace a popis procesů a činností 
podniku. Postup přiřazování nákladů dle ABC je zobrazen na následujícím obrázku. 
(Cokins, 2001) 

Obrázek 10 Přidaná hodnota a zdroje procesu 
Zdroj: Fišer, 2014, Vlastní zpracování 
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Mapování současného stavu 

Pokud je žádoucí nadbytečné činnosti odstranit, pak je vhodné nejdříve zmapovat stá-
vající proces se všemi jeho činnostmi. Při této činnosti často manažeři popisují ideali-
zovanou a zjednodušenou skutečnost. Podřízení popisují, co skutečně dělají, ale nej-
sou schopni se s	manažery na podobě procesu shodnout. Na začátku mapování je 
nutné definovat do jakého detailu chceme proces zmapovat, protože popis procesů 
do nejmenšího detailu bývá častou příčinou neúspěchu procesního snažení. Detail 
mapování závisí na jeho účelu. Pokud je cílem vytvořit popis pracovních náplní, pak by 
měl být model rozpracován do takové úrovně, v	níž bude zřejmé, kdo kterou činnost 
vykonává – aby z	modelu vyplynuly jednoznačné pracovní vztahy mezi pracovníky.  
(Fišer, 2014) 

Tabulka 14 Activity-Based Cost management  
Zdroj: Mikovcová, 2008 
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 „Model by měl stanovit rozhraní mezi činnostmi, jež vykonávají jednotliví pracovníci.“ 
(Fišer, 2014) 

Z	obrázku je patrné, že činnost může mít také skupinový charakter a zde záleží na zvá-
žení, jestli tomu tak opravdu je, nebo jestli není nutné ji rozdělit na více činností, aby 
byla jasná odpovědnost každého pracovníka Nesprávné řízení činností, přílišná kon-
trola a zahlcení nadbytečnými informacemi bývají častými zdroji neefektivity v	proce-
sech. Proto je vhodné využít matici odpovědností na úrovni procesu jako celku.  
„Při detailním popisu činností v	procesním diagramu je vhodnější použít pouze vazbu 
„vykonává“, případně „zastupuje“.“ (Fišer, 2014) Díky tomu je možné odhalit zdroje ne-
efektivity. (Fišer, 2014) 

Zdroje neefektivity 

Proces musí být navrhován tak, aby neobsahoval žádné činnosti, které nepřidávají hod-
notu a činnosti, u kterých je to možné musí být sloučeny dohromady, aby bylo mini-
malizováno předávání práce. Činnosti, které nepřidávají hodnotu představují přerušení 
procesu. Zlepšování procesu musí dbát na plynulost a bezkonfliktnost procesu. 
(Šmída, 2007) Tok procesem musí být plynulý a činnosti musí navazovat bez zbyteč-
ného čekání. Proto je nutné odhalení a odstranění jeho překážek průtoku. Tři typy pře-
rušení:  

• logická, 

• řídící, 

• organizační. (Fišer, 2014) 

Logická přerušení představují mezisklady, zásobníky, které mohou být zbytečné nebo 
nevhodně umístěné. (Fišer, 2014) 

Řídící přerušení lze často snadno odstranit. Jedná se o řídící a schvalovací činnosti, 
které vykonává manažer z	vyššího stupně organizační struktury, který má často na sta-
rost více pracovišť, a tedy není vždy k	zastižení v	ten moment, kdy je jeho rozhodnutí 
potřebné. Pokud se nejedná o procesy, které mají řídící charakter, pak by manažer měl 

Obrázek 11 Lidé v	procesu 
Zdroj: Fišer, 2014 
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do těchto procesů zasahovat co nejméně a měl by delegovat rozhodovací, schvalovací 
a kontrolní činnosti na výkonné pracovníky procesu. (Fišer, 2014) 

Organizační přerušení vzniká tím, když proces „přeskakuje“ mezi organizačními útvary. 
V	rámci optimalizace by měl proces probíhat co nejmenším počtem organizačních 
jednotek a pracovišť. (Fišer, 2014) 

„Mezi typické činnosti, které nepřidávají hodnotu patří například: 

• kontrola, 

• přepisování, 

• schvalování, 

• předávání, 

• přeprava, 

• studium dokumentů a doplňování informací, 

• přepočítávání, 

• čekání, 

• špatné zpracování, 

• zbytečné pohyby, 

• korekce, 

• seřizování, 

• běh strojů naprázdno atd.“ (Šmída, 2007) 

Je zřejmé, že v	procesu se objevují tyto činnosti poměrně často, ale není cílem je 
všechny odstranit. Ovšem u každé této činnosti bychom se měli zeptat na otázku, zda 
je skutečně nutné ji vykonávat. Pokud tomu tak není, tak ji lze z	procesu vyjmout za 
účelem proces zrychlit a ušetřit zdroje. (Fišer, 2014) 

Hospodaření se zdroji 

Dalším krokem je zhodnocení, zda zdroje využívané procesem odpovídají tomu, jak je 
proces nebo jeho část náročná. Typickým typem nehospodárnosti bývají činnosti typu 
jednoduché administrativy, kterou vykonávají klíčoví zaměstnanci nebo vysoce posta-
vení manažeři. Vhodnou metodou ke sledování času práce těchto pracovníků je alo-
kace času shora dolů, kdy se pracovní úvazek pracovníka rozděluje na role, procesy, 
činnosti. (Fišer, 2014) 

Procesní model budoucího stavu 

Procesní model budoucího stavu představuje uspořádání procesů, které zohledňuje  
a napravuje nedostatky zjištěné při popisu současného procesu a tvoří základ pro bu-
doucí změnu procesu. Před vytvořením modelu je nutné si vyjasnit cíle, kterých má 
změna procesu dosáhnout a ujasnit si metodiku, kterou bude model tvořen.  
(Fišer, 2014) 
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Cíle změny by měly odpovídat také strategii firmy a požadavkům zákazníků. Měly by 
odpovídat na tyto otázky: 

• Co se musí změnit, aby byly dosaženy dlouhodobé cíle podniku? 

• Jaké problémy vyplývající z	analýzy mají být odstraněny? 

• Jaké změny procesu je nutné provést z	důvodu rozvoje technologií?  
(Fišer, 2014) 

Cíle je nutné diskutovat s	vedením podniku a se zainteresovanými stranami. 

Metodika vytváření modelu budoucího stavu zahrnuje typy činností, které se používají 
v	procesní mapě. (Fišer, 2014) 

• Procesní mapa – grafické znázornění procesů 

• Procesní model – procesní mapa doplněná o zdroje a další informace 

• Procesní strom – uspořádání procesů v	procesní mapě 

• Procesní diagram – grafická podoba popisu činností  

Procesní mapa podle Šmídy zobrazuje také organizační schéma procesně řízeného 
podniku. Její výhodou je, že je jednoduchá a stálejší než tradiční organizační struktura. 
Lidé v	organizacích se také, díky svým mezioborovým znalostem nebo s	cílem zvyšovat 
svou kvalifikaci, mohou pohybovat mezi jednotlivými procesními týmy. (Šmída, 2007) 
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Pro modelování lze využít různé softwary a metody, které ve své knize popisuje Řepa 
nebo Šmída. Pro účely této práce je však využit postup, který předkládá Fišer, jelikož je 
dostačující. Objekty pro tvorbu procesního modelu vycházejí z	následujícího obrázku. 

Implementace procesního modelu budoucího stavu nezasahuje do přístupu řízení  
a organizování a využívá existující organizační strukturu. Jedná se pouze o změny ná-
plně lidí, podílejících se na procesech a o uspořádání vztahů mezi organizačními jed-
notkami. (Fišer, 2014) 

Pro úspěšné zavedení modelu je nutné, aby všichni dotčení věděli, že se zavádí nový 
řídící dokument s	velkým dopadem na fungování organizace. Změna často přináší 
nové náplně lidské práce, školení a úpravy pracovních smluv.  Je vhodné využívat zku-
šební provoz pro doladění logických vazeb, ověření znalostí a dovedností a vyhodno-
cení kapacit a efektivity procesu. Na základě zkušebního provozu pak vznikají doporu-
čení pro další rozvoj. (Fišer, 2014) 

Dopad úrovně efektivity z	pohledu trojúhelníku SSK je zřejmý na úrovni struktury, která 
se stává nástrojem řízení, který podporuje optimální průběh procesů. Priority organi-
začních jednotek jsou podřízeny prioritám procesů celého podniku. Pokud jsou do 

Obrázek 12 Příklady objektů pro tvorbu procesního modelu 
Zdroj: Fišer, 2014 
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optimalizace procesu zapojeni všichni pracovníci, pak se manažerský styl posouvá 
z	direktivního na styl konzultativní – ještě se nejedná o týmové řízení. Kultura se po-
souvá směrem ke kultuře pracovní. (Fišer, 2014) 

4.5 Analýza potenciálních problémů a příležitostí 

Pro navrhovaná řešení je vhodné stanovit dopady rizikových variant. Ty lze vyjádřit po-
mocí metodiky společnosti Kepner-Tregoe, která je známá jako analýza potenciálních 
problémů a příležitostí. Analýza potenciálních problémů je racionální proces s	cílem 
ochránit úspěšnost zaváděné akce nebo plánu. Cílem analýzy potenciálních příležitostí 
je tuto úspěšnost zvýšit. (Fotr, 2010) 

Obě analýzy postupují čtyřmi kroky: 

1. „identifikace potenciálních problémů a příležitostí, 

2. identifikace pravděpodobných příčin problémů a příležitostí, 

3. příprava preventivních a podporujících opatření, 

4. vytvoření plánu případných nápravných a využívajících opatření a spouštěčů 
těchto opatření.“ (Fotr, 2010) 

Preventivní a podporující opatření reagují na vznik příčin a nápravná a využívající opat-
ření reagují na problém či příležitost. Výsledkem postupu je seznam rizik a příležitostí 
a plán opatření předcházející a reagující na případné problémy nebo příležitosti.  
(Fotr, 2010) 

Identifikace potenciálních problémů a příležitostí se skládá z	konkrétního popisu akce 
a vytvoření seznamu potenciálních problémů a příležitostí. Konkrétní popis by měl vy-
jadřovat výsledek, kterého má být dosaženo. Seznam problémů, resp. příležitostí iden-
tifikuje nežádoucí, resp. žádoucí odchylky. Důležité je k	popisům přiřadit také pravdě-
podobnost, s	jakou problém nebo příležitost může nastat a významnost dopadu.  
(Fotr, 2010) 

Identifikace pravděpodobných příčin identifikuje faktory, které mohou vést ke vzniku 
problémů nebo příležitostí. (Fotr, 2010) 

Příprava preventivních a podporujících opatření se věnuje přípravě opatření, které za-
brání nárůstu příčin, které mohou vést k	problémům. K	opatřením by měla být přiřa-
zena odpovědnost. Tato fáze je prvním krokem vytvoření plánu nápravných a využíva-
jících opatření. Druhým krokem je definice spouštěčů opatření. Cílem je vytvořit sys-
tém, který bude včas informovat o nastání problému nebo příležitosti. (Fotr, 2010) 
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5 Návrh řešení 
První část kapitoly navrhuje misi a vizi společnosti PPI, kterým odpovídají navrhované 
cíle. V	závislosti na těchto stanovách a analýze stávající situace je navržena strategie 
společnosti a ukazatele, které by měla sledovat. 

Druhá část kapitoly mapuje stávající procesy společnosti a jejich náležité činnosti. Pro-
cesům přiřazuje vstupy, výstupy a zdroje a odhaluje zdroje neefektivity. Návrhem této 
části kapitoly je odstranění zdrojů neefektivit pomocí změny činností procesu. Dále je 
navržena procesní mapa. 

Celá kapitola je završena analýzou potenciálních problémů a příležitostí. 

5.1 Návrh strategie společnosti 

Společnost PPI doposud nemá formulované stanovy, které vstupují do její strategie. 
Proto je před návrhem strategie nutné navrhnout výchozí stanovy, mezi které patří 
mise a vize a zformulovat a propojit cíle podniku. Z	těchto stanov následně vychází 
navrhovaná strategie. 

5.1.1 Výchozí stanovy pro návrh strategie 

Definice strategie společnosti vychází z mise a vize podniku, které zohledňují hlavní 
cíle definované jednatelem společnosti. Hlavní cíle jsou dále rozpracovány do defino-
vaných dílčích cílů. Ke sledování plnění cílů navrhuji společnosti ukazatele, které by 
měla sledovat. 

Mise podniku 

Společnost PPI doposud pevně neformulovala svou misi a vizi. Proto jsou obě stanovy, 
za účelem definice strategie, navrhnuty touto prací a vycházejí z	cílů definovaných jed-
natelem společnosti. 

„Naší misí je prostřednictvím dlouholeté zkušenosti v	oboru a odbornosti na-
šich pracovníků přinášet vysoce kvalitní, atraktivní a inovativní produkty v	ob-
lasti uzávěrů stavebních otvorů a tím zajistit bezpečnost a spokojenost čes-

kých i zahraničních zákazníků.“ 

Navrhovaná mise zohledňuje tradici rodinné firmy, oblast podnikání a nástroje k	dosa-
žení vytyčeného cíle, které jsou zároveň silnými stránkami podniku. Odráží důvod exis-
tence podniku a vystihuje jeho oblast podnikání a jeho produkty, které vyrábí na zá-
kladě potřeb zákazníka. 
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Vize podniku 

Navrhovaná vize: 

„Stát se předním a vyhledávaným dodavatelem inovativních řešení 
uzávěrů stavebních otvorů na českém i zahraničním trhu.“ 

Navrhovaná vize zohledňuje cíle definované jednatelem společnosti, mezi které patří 
rozvoj společnosti na zahraniční trhy a vývoj nových produktů. Vize je odrazem chtě-
ného budoucího stavu a umožňuje dlouhodobý vývoj. 

Cíle 

Následující část pracuje se stanovenými cíli v	analytické části. Cíle jsou zde přesněji 
specifikovány, rozpracovány a podloženy vhodnými ukazateli, které by měla společ-
nost PPI sledovat. 

Hlavním cílem podniku je jeho růst a ziskovost i v	období krize. 

Společnost PPI již sice přináší dostatečné cash flow, ale podnik je z	pohledu životního 
cyklu stále ve fázi růstu. Stejně jako pro každý podnik, je pro společnost důležitý růst 
její hodnoty. Hodnotu společnosti navrhuji sledovat prostřednictvím ukazatele DCF do 
entity (podniku). Růst hodnoty DCF představuje růst hodnoty podniku, což je v	souná-
ležitosti s	vytyčeným cílem a stává se tak hlavním cílem. Růstu hodnoty DCF entity lze 
dosáhnout pomocí růstu FCFF (free cash flow to firm) neboli maximalizací volných pe-
něžních toků do firmy především prostřednictvím zvyšování EBIT a přiměřeného sni-
žování kapitálu podniku (v tomto případě snižování oběžných aktiv). Toho lze dosáh-
nout pomocí dílčích cílů, které jsou vypsány níže a jsou také zahrnuty do strategické 
mapy cílů podle metodiky Balanced scorecard. 

Hlavní strategický cíl: 

• růst hodnoty podniku (DCF do entity) o 27 % do roku 2022. 

Strategické cíle, které podporují hlavní cíl: 

• růst volných peněžních toků do firmy (FCFF), 

• růst provozního výsledku hospodaření (EBIT), 

• snižování oběžných aktiv. 

Dílčí cíle, které podporují strategické cíle: 

• růst tržeb minimálně dle růstu tržeb ve stavebnictví, 

• snižování provozních nákladů, 

• snížení nesplacených pohledávek ze 65 % na 60 % z tržeb, 

• snižování zásob ze 3 % na 2 % tržeb. 

Dílčí cíle, které stanovil jednatel společnosti: 

• rozšíření působnosti na zahraniční trhy, 

• přemístění výrobního závodu do místa s	vyšší nabídkou pracovní síly, 
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• směřování k	sériové výrobě, 

• vyvinout vlastní řešení bezrámového (plechového) dveřního křídla a uvést ho 
na trh, 

• minimalizovat výkyv výroby, 

• reagovat na změnu požadavků trhu. 

Růst tržeb zvyšuje zisk podniku. Rozšíření působnosti na zahraniční trhy potenciálně 
zvyšuje tržby a tím tedy i zisk a ukazatele rentability. Přemístění výroby do místa s	vyšší 
nabídkou pracovní síly by pro společnost mohlo znamenat nárůst pracovní síly a kva-
lifikovaných zaměstnanců, což by zvýšilo výrobní kapacity společnosti. Zavedení ale-
spoň částečné sériové výroby může společnosti snížit provozní náklady, jelikož ne-
bude tak složité spočítat cenovou nabídku nebo nebude nutné upřesňovat rozměry 
apod. Zároveň budou snižovány jednotkové náklady. Vývoj nového produktu, o který 
je na trhu zájem, má potenciální dopad na zvýšení tržeb. Minimalizovat výkyv výroby 
lze buďto zavedením sériové výroby a tzv. výrobou na sklad, anebo aktivní obchodní 
činností a marketingovými aktivitami. Minimalizace výkyvu výroby naopak zajistí mini-
malizaci výkyvu tržeb. Posledním dílčím cílem, který specifikoval jednatel společnosti 
je reagovat na změnu požadavků trhu. To lze zajistit sledováním a průzkumem trhu. 
Reakce na zákaznické požadavky mohou opět přinést růst tržeb. 

Cíle jsou zobrazeny ve strategické mapě cílů, pod výpočtem hodnoty podniku. Mapa je 
rozdělena na perspektivy dle metodologie Balanced Scorecard. Rozdělení do perspek-
tiv vytyčuje dílčí cíle, které je třeba naplnit, aby bylo dosaženo strategického cíle. Při 
realizaci strategie je vhodné vycházet z	metodologie Balanced Scorecard a cestu k	vy-
tyčeným cílům vypracovat společně s	jejich předstižnými a zpožděnými indikátory. 

Výpočet hodnoty podniku 

Navrhovaným hlavním strategickým cílem je zvýšení hodnoty podniku, vyjádřené uka-
zatelem DCF do entity, o 27 % do roku 2022. Tento cíl vychází z	ocenění podniku po-
mocí výnosové metody DCF do entity, kdy jsem vytvořil plán růstu tržeb, který odpo-
vídá předpokládanému růstu stavebnictví do roku 2020. V	roce 2019 je předpokládaný 
růst tržeb ve stavebnictví ve výši 3,5 % a v	roce 2020 by se měl snížit na 2,5 %. Predikci 
jsem čerpal z	kvartální analýzy českého stavebnictví. (Kvartální analýza českého sta-
vebnictví Q2/2019) V	plánu byly položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát predikovány na 
základě jejich historického vývoje. Zásoby byly sníženy na 3 % z	tržeb a pohledávky na 
60 %. Hodnota společnosti k	začátku roku 2017 byla vyčíslena na 45	766 tis. Kč. Cílem 
je v	na začátku roku 2022 dosáhnout výše 58	321 tis. Kč.  

Pro výpočet byl dále využit udržitelný růst HDP, který definoval bývalý guvernér ČNB ve 
výši 2,4 %. Jako úroková míra byla definována výnosnost státních dluhopisů 2 %. Rizi-
ková přirážka země byla definována pomocí beta unlevered ve výši 0,6 a 0,68 pro trh 
stavebnictví. Riziková přirážka země je ve výši 6, 94 %. Tyto údaje byly čerpány ze 
stránky Damodaran.  (Data: Current) 
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	 PLÁN 
	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pokračující 

 Výpočet WACC  
D/C [%]         37             36             18               4               9               6               6               3               2               2                    2     

rd  [%]           7     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(1-t)           1               1               1               1               1               1               1               1               1               1                    1     
re  [%]           9               9               8               7               7               7               7               7               7               7                    7     
E/C  [%]         63             64             82             96             91             94             94             97             98             98                  98     

WACC  [%]           8               6               6               7               6               7               7               7               7               7                    7     
 Výpočet FCFF  

EBIT*(1-t) [tis. Kč]       475        1 102        2 448        1 867        1 970           246        2 521        2 584        2 648        2 715             2 782     
+Odpisy [tis. Kč]       300           575           350           369           386           624           646           662           679           695                713     

-Růst WC [tis. Kč] 	 -     931     -  1 356     -  1 488           437     -  2 080     -     707     -     227     -     232     -     238     -          244     
-Nové invest. [tis. Kč] 	 -  1 467               1     -     164     -     156     -  1 422     -     710     -     777     -     796     -     816     -          837     
FCFF [tis. Kč] 	 -     721        1 443           584        2 637     -  2 632        1 750        2 242        2 298        2 356             2 414     

 Výpočet hodnoty podniku pomocí DCF entity  
FCFF [tis. Kč] -     721        1 443           584        2 637     -  2 632        1 750        2 242        2 298        2 356        2 414             2 486     
WACC  [%]         5,7             6,2             6,6             6,5             6,5             6,6             6,6             6,7             6,7             6,7                  6,7     
Diskontní míra         1,1             1,1             1,2             1,3             1,4             1,4             1,5             1,6             1,8             1,9     	 
dFCFF [tis. Kč] 	 	 	 	 -  1 940        1 210        1 455        1 398        1 344        1 291     	 
Hodnota k začátku roku 2017 pomocí DCF entity [tis. Kč]            45 766     
Hodnota k začátku roku 2023 pomocí DCF entity [tis. Kč]            58 321     

Tabulka 15 Výpočet hodnoty podniku pro stanovení hlavního strategického cíle  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 4 Strategická mapa cílů dle metodologie Balanced scorecard 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.1.2 Návrh strategie 

Pro společnost PPI navrhuji využít strategii diferenciace, jelikož mi pro ni připadá nej-

vhodnější cestou, která vyplývá ze současného chování podniku. Společnost již doká-

zala vyvinout produkt, který byl jedinečný a zatím je stále chráněn užitným vzorem. 

Vytyčenými cíli je rozšíření působení na zahraniční trhy a vývoj nových produktů, což 

souvisí se strategií diferenciace. Společnost v	současnosti absolvuje zkoušky požární 

odolnosti nového produktu, jímž jsou posuvné dveře. 

Klíčovým faktorem úspěchu strategie je segmentace trhu a zacílení na zákazníka, který 

vnímá odlišnosti od konkurence. Segmentace trhu je nastíněna v	analytické části práce 

včetně rozdělení zákazníků. Pro úspěšnost strategie je ale důležité zjistit, čeho si zá-

kazník váží nejvíce. Ideální by bylo uskutečnit dotazníkové šetření mezi dosavadními 

zákazníky a analyzovat tak důvod, proč si konečný zákazník vybral produkt společnosti 

PPI. 

Druhým klíčovým faktorem úspěchu strategie je identifikace konkurence. Ta je speci-

fikována a detailně popsána v	analytické části práce, která přináší také přehled jejich 

produktů (v příloze práce). Jak již bylo zmíněno, společnost PPI nabízí oproti většině 

konkurence následující produkty, které jí tvoří určitou konkurenční výhodu. Mezi tyto 

produkty patří: 

• Dveře s	požární odolností a provětráváním 

• Vchodové dveře do domů a bytů 

• Garážová vrata 

• Lámací vrata 

• Poklopy 

Inovativní řešení dveří s	požární odolností a provětráváním zatím stále přináší konku-

renční výhodu, která ale již brzy může být zničena. Společnost PPI by měla rozhodnout, 

zda bude v	budoucnosti také vyrábět hliníkové produkty. Pokud ano, měla by přicházet 

s	inovativním a jedinečným řešením těchto produktů. 

Jak vyplývá z	teoretické části, strategie diferenciace je vhodná pro podnik, který se po-

hybuje na trhu, do kterého je složité, ze strany nových konkurentů, vstoupit. Což trh 

s	produkty s	požární odolností splňuje. Dále je strategie diferenciace vhodná na trzích, 

kde je malá hrozba substitutů. Produkty jako jsou dveře nemají substituty. 

Dle Ansoffovi matice a s	ohledem na navrhovanou strategii, navrhuji, aby se společnost 

soustředila na kvadrant B – tedy aby vyvíjela nové produkty, jelikož je nutné upevnit 

pozici společnosti na českém trhu a získat konkurenční výhodu. Následným krokem 

může být volba kvadrantu C – tedy rozšíření trhu, respektive rozšíření působení do za-

hraničí. Pro tento krok je však nutné definovat vhodné zahraniční trhy a partnery.  

Pro tuto volbu je nutná analýza tržního potenciálu v	zahraničí. 
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  Výrobky a služby 

  Stávající Nové 

Tr
hy

 

S
t
á

v
a

jí
c

í 

 
A 
 

Proniknutí na trh 

 
B 
 

Nové výrobky a 

služby 

N
o

v
é

 
 

C 
 

Rozšíření trhu 

 
D 
 

Konglomerátní  

diverzifikace 

Tabulka 16 Návrh vhodného směru diferenciace dle ansoffovi matice 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost PPI, respektive vedení společnosti by mělo posoudit vhodnost, přijatelnost 

a uskutečnitelnost strategie. 

Navrhovaná strategie je v	souladu s	navrhovanou misí podniku, která vyplývá z	cílů, 

které vytyčil jednatel společnosti. Strategie zohledňuje silné stránky podniku, jeho pří-
ležitosti a svou definicí eliminuje slabé stránky a hrozby. Analýza současného stavu  

a okolí podniku zohledňuje faktory, které budou ovlivňovat budoucnost podniku. Na-

vrhovaná strategie je v	souladu s	dosavadním vývojem společnosti. 

Udržitelnost konkurenční strategie 

Pokud má být strategie podniku dlouhodobě udržitelná, pak by si společnost měla 

„připoutat“ svého zákazníka a být pro něj přitažlivá. Z	haxova delta modelu, který je 

popsán v	teoretické části a s	ohledem na navrhovanou strategii diferenciace, doporu-

čuji společnosti zvolit možnost nejlepšího výrobku v	kombinaci s	komplexním zákaz-

nickým řešením. 

Společnost v	blízké budoucnosti pravděpodobně není schopna snižovat náklady vy-

naložené ne produkty, ale ty se stále mohou stát nejlepšími z	pohledu jejich kvality  

a funkcionalit. Společnost se tímto směrem orientuje již nyní. Dále společnosti navrhuji 

kombinaci s	možností komplexního zákaznického řešení. Společnost již nyní poskytuje 

revize a servis produktů. Tyto služby nad rámec produktu mohou tvořit konkurenční 

výhodu a je vhodné je rozšiřovat. 
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5.2 Návrh zlepšení procesního řízení 

Cílem kapitoly je graficky zmapovat současný proces podniku, který je popsán v	kapi-

tole analýzy současného stavu a navrhnout jeho zlepšení. Zmapovaný proces je roz-

pracován do úrovně činností zákaznických subprocesů, ve kterých jsou nalezeny 

zdroje neefektivity. Pro ně jsou navržena opatření, která vedou k	jejich odstranění. 

5.2.1 Struktura, kultura a manažerský styl organizace 

Tři proměnné, které ovlivňují procesní řízení jsou popsány v	analytické části pomocí 

modelu 7 S	a analýzy VRIO. Organizační struktura je znázorněna v	popisu podniku. 

Kultura organizace je spíše na úrovni moci. V	procesu výroby je vždy nutná kontrola  

a rozhodnutí mistra výroby. Strategická rozhodnutí jsou prováděna majitelem firmy. 

V	obchodním procesu lze pozorovat určité prvky kultury výsledků. 

Manažerský styl je spíše direktivní, a to především ve výrobním procesu, kde mistr vý-

roby provádí rozhodnutí a kontrolu. V	obchodním procesu lze v	určitých ohledech ho-

vořit více o konzultativním přístupu, který se začíná přetvářet v	týmové řízení. Obchod-

níci se starají o své zakázky, které sami kalkulují a jsou z	jejich plnění také odměňováni. 

Nicméně o některých specifikacích rozhoduje obchodní ředitel. 

Grafické znázornění současných procesů společnosti 

Tato část práce splňuje úkol, jímž je přiřazení zdrojů, vstupů a výstupů k	procesům  

a zmapování současných procesů. 

Současné procesy společnosti jsou popsány v	analytické části práce. Lze je rozdělit dle 

referenčního modelu na procesy řídící, zákaznické, podpůrné a na projekty tak, jak jsou 

rozděleny v	následujícím obrázku. 

  

Schéma 5 Návrh rozdělení současných procesů dle referenčního modelu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Současné zákaznické procesy 

Současné zákaznické procesy lze rozdělit na proces zakázkování, výrobní proces  

a montážní proces. Ty jsou následně děleny na subprocesy dle popisu současného 

stavu. Zákaznické procesy jsou procesy, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka. 

Proces zakázkování se dělí na subproces: 

• tvorba nabídky a přijetí objednávky, 

• předání do užívání, 

• revize 

Proces výroby se dělí na subproces: 

• zadání do výroby, 

• přípravy 

• výroby mřížek a pantů, 

• sváření, 

• lakování, 

• dokončování 

Dle poskytnutých informací a popisu procesů jsem vytvořil návrh grafického znázor-

nění současných zákaznických procesů. 

 

K	subprocesům je nutné přiřadit jejich vstupy a výstupy a rozdělit je na činnosti,  

ke kterým jsou dále přiřazeny zdroje. Podle Fišera je důležité přiřadit k	činnostem pře-

devším lidské zdroje. Činnosti jsou popsány v	analýze současného stavu. Přiřazení 

zdrojů, vstupů a výstupů k	subprocesům se řídí následujícími tabulkami. Grafické zná-

zornění návaznosti činností jednotlivých subprocesů s	ohledem na přiřazené lidské 

zdroje, vstupy a výstupy subprocesů je přiloženo pod tabulkami.

Schéma 6 Návrh znázornění zákaznických procesů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Přiřazení zdrojů, vstupů a výstupů k	procesům společnosti 

 

Tabulka 17 Řídící procesy – přiřazení zdrojů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  

                                                        

 

 
10 HZ = Hmotné zdroje 
11 NHZ = Nehmotné zdroje 
12 LZ = Lidské zdroje 
13 Omez. Zdroj = Omezující zdroj 

Proces Činnosti HZ10 NHZ11 LZ12 Pozice Omez. 
zdroj13 

Vedení  
podniku 

Plánování, organizace, vedení PC, osobní  
automobil 

MS office 2 Jednatel,  
obchodní  

ředitel 

Lidský 

Podpora  
podniku 

Hledání nových příležitostí, právní 
poradenství a ochrana, účetnictví, 
marketing 

PC, osobní  
automobil 

MS office 1 Obchodníci, 
obchodní  

ředitel 

Lidský 
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Proces Subproces Činnosti Vstupy Výstupy HZ NHZ LZ Pozice Omez.  
zdroj 

Zakázkování 

Zakázkování Přijetí poptávky, 
tvorba nabídky, 
přijetí objednávky, 
zadání ke  
zpracování 

Poptávka, 
objednávka 

Nabídka, 
objednávka 

PC MS office 2 Obchodníci Lidský 

Revize Komunikace se  
zákazníkem, revize, 
tvorba  
dokumentace 

 
Revizní  
protokol 

PC, 
osobní 
automo-
bil 

MS office 2 Revizní 
technik,  

pomocník 

Lidský 

Tabulka 18 Proces zakázkování – přiřazení vstupů, výstupů, zdrojů, 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Proces Subproces Činnosti Vstupy Výstupy HZ NHZ LZ Pozice Omez. 
zdroj 

Výroba 

Zadání do 
výroby 

Upřesnění  
zakázky, tvorba 
výrobního listu 
a nářezného 
plánu, zadání 
do výroby 

Objednávka Výrobní list a  
nářezný plán 

PC, osobní auto-
mobil 

MS 
office,  
Archi-

cad 

2 Vedoucí 
technolog  

/ Mistr  
výroby 

Lidský 

Příprava Řezání, frézo-
vání, odmašťo-
vání a chemická 
úprava profilů 

Výrobní list a  
nářezný plán,  
profily,  
chemické  
prostředky pro 
úpravu 

Výrobní list a  
nářezný plán,  
nařezané a  
vyfrézované  
profily 

Pila, CNC fréza 
 

2 Přípravář, 
mistr  

výroby  
/ vedoucí 
technolog 

Hmotný 

Sváření Sváření profilů, 
stříhání plechů, 
řezání výplně, 
výstupní kon-
trola 

Výrobní list a  
nářezný plán,  
nařezané a  
vyfrézované  
profily, plechy, 
výplně, panty, 
mžížky 

Výrobní list,  
nářezný plán, 
svařený  
polotovar 

Elektronický 
svářecí stroj, 
ruční frézky, 
Stroj na stříhání 
plechu 

 
5 Svářeč, 

Mistr výroby 
/vedoucí 

technolog 

Lidský 

Lakování Příprava, lako-
vání, vypalo-
vání/schnutí 

Výrobní list,  
nářezný plán, 
svařený poloto-
var, barvy, che-
mické pro-
středky pro čiš-
tění 

Výrobní list,  
nářezný plán, 
polotovar s  
povrchovou 
úpravou 

Stroj na  
lakování,  
kompresor,  
horkovzdušná 
pec,  
manipulátor 

 
2 Lakýrník, 

pomocník 
Lidský 
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Dokončo-
vání 

Příprava, insta-
lace požární 
klapky, výplně, 
příslušenství, 
výstupní kon-
trola, balení 

Výrobní list,  
nářezný plán, 
nalakovaný po-
lotovar, výplně, 
příslušenství, 
balící materiál, 
šrouby 

Hotový produkt Vrtačka,  
manipulátor 

 
2 pomocník Lidský 

Výroba 
pantů 

řezání, soustru-
žení kulatiny, 
předání 

Kulatina Panty Pila, soustruh 
 

1 Soustružník Hmotný 

Výroba  
mřížek 

Stříhání, děro-
vání, ohýbání 
plechu 

Plechy Mřížky CNC ohraňovací 
stroj, stroj na 
stříhání plechů, 
CNC vysekávací 
stroj 

 
2 Vedoucí 

technolog, 
pomocník 

Hmotný 

Mon-
táž 

Montáž Doprava,  
instalace rámu 
a zavěšení  
křídla, instalace  
koordinátoru, 
kontrola, pře-
dání do užívání 

Hotový produkt, 
šrouby, tmely, 
těsnící prvky 

Osazený  
produkt 

Osobní  
automobil,  
pneumatické 
kladivo,  
vrtačka, ruční  
frézka 

 
2 Pomocník Lidský 

Tabulka 19 Proces výroby – přiřazení vstupů, výstupů, zdrojů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Proces Činnosti Vstupy Výstupy HZ NHZ LZ Pozice Omez. 
zdroj 

Provoz 
budovy 

Úklid společných  
prostor,  
topení, údržba 
budovy  

 Štěpka  	 Nakladač,  
kotel,  
dopravníkový 
pás  

	 

2 Uklízečka, po-
mocník 

Lidský, 
Hmotný 

Tabulka 21 Podpůrné procesy – přiřazení vstupů, výstupů, zdrojů 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Proces Činnosti Vstupy Výstupy HZ  NHZ LZ Pozice Omez. 
zdroj 

Vývoj	 
Vývoj, design, 
testování  

	  Nové/ 
inovované  
produkty/ 
přípravky  

 PC  MS office, 
Archicad 

2 Vedoucí tech-
nolog, tech-

nolog, jedna-
tel 

Lidský 
zdroj 

Tabulka 22 Projekty – přiřazení vstupů, výstupů, zdrojů  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Proces Činnosti Vstupy Výstupy HZ NHZ LZ Pozice Omez. 
zdroj 

Montáž 

Doprava,  
instalace rámu a 
zavěšení  
křídla, instalace  
koordinátoru, 
kontrola, předání 
do užívání 

Hotový produkt, 
šrouby, tmely, těs-
nící prvky 

Osazený  
produkt 

Osobní  
automobil,  
pneumatické 
kladivo,  
vrtačka, ruční  
frézka 

 
2 Pomocník Lidský 

Tabulka 20 Proces montáž – přiřazení vstupů, výstupů, zdrojů  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Grafické znázornění stávajících procesů 

 
  

Schéma 8 Subproces zakázkování  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 7 Subproces revize  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 9 Subproces zadání do výroby  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 10 Subproces příprava 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 12 Subproces sváření  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 11 Subproces lakování  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 15 Subproces dokončování  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 14 Subproces výroba pantů  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 13 Subproces výroba mřížky  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 16 Subproces předání do užívání  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 17 Proces montáže  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Odhalené zdroje neefektivity 

Dle definice zdrojů neefektivity je požadováno minimalizovat předávání práce a slučo-
vat nebo odstraňovat činnosti, které nepřináší hodnotu. Jedná se o činnosti upřesňo-
vání, kontrolování, schvalování apod. 

Z	popisu činností a z	jejich grafického znázornění vyplývá hned přerušení toku pro-
cesu. Avšak ne všechna přerušení lze odstranit. Navrhuji odstranit tři přerušení. První 
organizační přerušení vzniká při zadání zakázky do výroby. Dvě řídící přerušení jsou 
součástí výrobního procesu. Zdroje neefektivity neboli přerušení procesu jsou popsány 
v	následujícím textu, kde je k	nim také navrženo řešení. 

Zdroj neefektivity – Upřesnění zakázky 

První přerušení, které se v	procesu objevuje je upřesnění zakázky mistrem výroby. 
Jedná se o organizační typ přerušení. V	obchodním oddělení je tvořena cenová na-
bídka dle poptávky od zákazníka. Pokud tuto nabídku zákazník přijme, pak je vystavena 
objednávka, která je předána mistrovi výroby. Mistr výroby následně objednávku 
upřesňuje dle dalších specifikací ze zákazníkovy strany. Se zákazníkem řeší především 
způsob ukotvení produktu, uložení prahové spojky, osazení příslušenství a přesný roz-
měr produktu a otvoru. V	některých případech jede na místo, kde bude produkt mon-
tován a měří stavební otvor. 

Navrhuji, aby upřesnění zakázky probíhalo již v	obchodním oddělení a aby je vykonával 
obchodník. V	případě komplikovanějších řešení a nutnosti měření otvoru v	místě mon-
táže se může do činnosti zapojit mistr výroby, který se zákazníkem upřesní technické 
detaily. Ideálně by upřesnění mělo probíhat již při tvorbě cenové nabídky, aby bylo 
možné do ní započítat specifické požadavky nebo komplikovanou montáž. Je však 
zřejmé, že zákazník při poptávce požaduje především orientační cenu, na základě, 
které následně vybírá vhodného dodavatele. Navrhuji tedy zavést činnost upřesnění a 
kalkulace konečné ceny, která bude uskutečňována před přijetím objednávky. Touto 
činností sice vzniká více práce pro obchodníky a nové přerušení, které je závislé na 
schválení, ale také vzniká menší požadavek na kapacitu mistra výroby. Díky upřesněné 
objednávce, která přichází do výrobního procesu je možné ihned vypracovat výrobní 
list a nářezný plán. Navrhovaná změna činností se projevuje v	zakázkování a v	subpro-
cesu zadání do výroby. Změny jsou zaznamenány v	následujících schématech činností.  

V	ideálním případě by se objednávka v	digitální podobě měla automaticky „překlopit“ 
do výrobního listu a nářezného plánu, což by opět uvolnilo kapacity mistra výroby.  
Pro toto řešení je však nutné aplikovat interní provázanost alespoň na úrovni v	součas-
nosti využívaných informačních systémů.  
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Schéma 19 Navrhovaná podoba subprocesu zakázkování 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Schéma 18 Navrhovaná podoba subprocesu zadání do výroby 
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Zdroj neefektivity – Výstupní kontrola v	subprocesu sváření 

Druhý zdroj neefektivity, který lze odstranit je činnost kontroly svařeného polotovaru 
v	subprocesu sváření. Při kontrole je svařený polotovar osazen do zkušebního rámu, ve 
kterém jsou kontrolovány úhly, rozměry a funkčnost polotovaru. Kontrolu provádí mistr 
výroby, který tak přerušuje své činnosti a ve svařovně se mohou hromadit polotovary 
určené ke kontrole. Navrhuji, aby kontrolu prováděli sami svářeči případně aby si ji pro-
váděli navzájem. Tato změna je v	souladu se změnou manažerského stylu a kultury 
organizace na úrovni efektivity procesního řízení. Výkonní pracovníci získávají více od-
povědnosti a manažerský styl sice zatím není týmovou prací, ale stává se konzultativ-
ním. Je důležité dbát na kvalitě provedení a správnosti řešení. Ovšem mistr výroby zde 
působí více jako podpora. Specifická řešení produktu jsou konzultována již při jeho 
vzniku, jakož tomu bylo doposud. Výhodou, kterou navrhovaná změna přináší, je 
úspora kapacity mistra výroby. Riziko, která změna přináší je, že polotovar nebude do 
lakovny předán v	dostatečné kvalitě. Se zaváděním změny je nutné dbát na dodržo-
vání kvality, dostatečně zaškolovat nové zaměstnance a svářeče případně motivovat 
k	co nejlepším výkonům. Změna subprocesu sváření je zobrazena v	následujícím sché-

matu. 

Zdroj neefektivity – Výstupní kontrola v	subprocesu dokončování 

V	subprocesu dokončování vzniká obdobný zdroj neefektivity jako v	subprocesu svá-
ření. Hotový produkt včetně osazeného příslušenství a pásek je kontrolován mistrem 
výroby. Zaměřuje se především na kompletnost vybavení a správné osazení výplně. 

Schéma 20 Navrhovaná podoba subprocesu sváření  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Navrhuji, aby tuto kontrolu prováděl přímo při kompletaci pracovník, který činnost pro-
vádí. V	případě dvou pracovníků je možné kontrolu provádět navzájem. Změna je opět 
v	souladu se změnou manažerského stylu směrem z	direktivního na konzultativní  
a se změnou kultury organizace z	mocenské na pracovní směrem ke kultuře výsledků.  
Pro tuto změnu doporučuji na výrobním listu, v	části, která specifikuje příslušenství, 
přidat u jednotlivých položek políčka k	zaškrtnutí. Díky tomu pracovník nemůže vyne-
chat žádnou položku kompletace. Podepsaný výrobní list následně odevzdá mistrovi 
výroby. Nezaškrtnutá položka znamená, že příslušenství nebylo instalováno. Pro tuto 
změnu musí opět mistr výroby působit více jako podpora. Noví zaměstnanci vykoná-
vající činnost dokončování musí být dostatečně proškoleni, jak instalaci příslušenství 
provádět a musí vědět, jaký význam mají položky na výrobním listu. Rizikem apliko-
vané změny je nekompletnost příslušenství, která lze odhalit při montáži produktu. 
Proto bude zejména zezačátku zavádění změn nutné mít pro proces montáže ná-
hradní příslušenství s	sebou. Změna subprocesu je zobrazena schématem. 

Nárůst odpovědnosti, důkladné školení řadových zaměstnanců a důraz na výsledek 
vede k	vyšší kvalifikaci zaměstnanců což ovlivňuje slabou stránku podniku, který nemá 
dostatek kvalifikované pracovní síly. Při růstu podniku, kdy bude nutné navýšit počet 
mistrů výroby, bude možné sáhnout do vlastních řad. 

Hospodaření se zdroji 

Ve společnosti pracují klíčoví zaměstnanci, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a mají dlou-
holeté zkušenosti v	oboru, především díky tomu, že ve společnosti pracují od jejího 
začátku. Jedná se o jednatele společnosti, obchodního ředitele a vedoucího techno-
loga. Jednatel a vedoucí technolog zastávají více rolí a obchodní ředitel se ve své roli 
zapojuje do více složitých subprocesů. Jejich zapojení do procesů společnosti je dále 
vysvětleno pomocí schémat a popisů. 

  

Schéma 21 Navrhovaná podoba subprocesu dokončování  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obchodní ředitel 

Obchodní ředitel se stará o podporu vedení podniku. Do tohoto podniku patří marke-
ting, právní poradenství, drobné účetnictví a fakturace a navazování nových obchod-
ních příležitostí z	pohledu zákazníků i obchodních zástupců. Zároveň se podílí na pro-
cesu zakázkování, kde schvaluje některé nabídky a komunikuje se zákazníky typu vět-
ších partnerů. Částečně se také podílí na vedení podniku. 

 
Schéma 22 Pracovní role a procesy obchodního ředitele  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Jelikož se jedná o klíčového zaměstnance, navrhuji delegovat některé činnosti spojené 
s	administrativou na obchodníky případně vytvořit novou pracovní pozici, která bude 
tyto činnosti obsluhovat. Jedná se především o činnosti fakturace a drobného účetnic-
tví. Vzhledem ke strategii podniku by tak vznikla větší kapacita na podporu prodeje 
produktů a na tvoření a upevňování obchodních vztahů. 

Vedoucí technolog 

Podle organizační struktury existuje pozice vedoucí technolog. Tuto pozici obsazuje 
jeden zaměstnanec, který zastává role vedoucího technologa a také mistra výroby. 
V	procesu výroby se tedy aktivně zapojuje do subprocesu zadání do výroby, vykonává 
činnosti přípravy jako například frézování, vyrábí krycí mřížky a zároveň kontroluje po-
lotovary ve svařovně a hotové výrobky na dokončování. Jako vedoucí technolog vy-
mýšlí řešení specifických požadavků zákazníka a vyvíjí nová řešení produktů.  
Dále se podílí na údržbě budovy a její rekonstrukci. 
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Schéma 23 Pracovní role a procesy vedoucího technologa  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhledem k	navrhované strategii, která se opírá o nové produkty, je nutné věnovat ma-
ximum úsilí a času na jejich vývoj. Z	pohledu role mistra výroby se nabízí nové řešení 
zadání do výroby, což šetří jeho kapacitu. Dále je nutné předat kompetence týkající  
se přípravy výroby a výroby mřížek na druhého mistra výroby nebo na další podřízené. 
Ti musí být proškoleni na obsluhu specifických strojů, čímž by se zvýšila jejich kvalifi-
kace a také by byla ovlivněna slabá stránka podniku, kterou představuje nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Pro vývoj produktů by měl být vždy definován projekt s	jas-
nými cíli a termíny. 

Jednatel  

Dalším klíčovým zaměstnancem je jednatel společnosti. Ten zastává role vedoucího 
technologa, jednatele a revizního technika. Vykonává proces vedení podniku, organi-
zace, plánování. Jako vedoucí technolog se také podílí na vývoji nových řešení a záro-
veň se zapojuje do údržby budovy. Jako revizní technik jezdí k	zákazníkům provádět 
revizní kontroly. 
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Schéma 24 Pracovní role a procesy jednatele  
Zdroj: Vlastní plánování 

V ohledu na navrhovanou strategii by se měl jednatel věnovat vedle vedení podniku 
především na vývoji nových produktů. Jeho kompetence v	subprocesu revizí by měly 
být alokovány na druhého revizního technika, případně na jiné zaměstnance společ-
nosti, aby byla ušetřena jeho kapacita právě pro vývoj. 

Obecně navrhuji, aby společnost zavedla vzdělávání pracovníků, a to především z	toho 
důvodu, aby byla připravena růst a dosahovat cílů strategie. Pracovníci výrobního pro-
cesu by měli rozšiřovat své kvalifikace pomocí nových technologií a přebírání zodpo-
vědnosti. Pracovníci zakázkování by měli být připraveni na přidělení kompetencí týka-
jících se vyhledávání tržních příležitostí. Vzdělávání lze zabezpečit interními zdroji, kte-
rými jsou klíčoví zaměstnanci nebo externím školením. 

Společnost by měla u každého zaměstnance, ale především u klíčových pracovníků 
provést alokaci pracovního času shora dolů, kdy se jejich pracovní úvazek rozděluje  
od rolí, přes procesy na jednotlivé činnosti např. v	podobě procent času. Díky tomu 
může společnost zkoumat, jakými činnostmi pracovník tráví nejvíce času. A případně 
je dále delegovat. 

Procesní mapa 

Obecně lze organizační schéma podniku, který je řízen procesy, zobrazit pomocí pro-
cesní mapy. Navrhovaná procesní mapa společnosti PPI zobrazuje vztah procesu 
vzhledem k	trhu a zákazníkovi. Proces vedení podniku, které vyhledává nové tržní pří-
ležitosti a sleduje vývoj trhu přenáší své vize a strategii do podpory vedení a vývoje 
produktů. Tyto procesy se již pohybují v	úrovni zákazníka. Mají definované cílové zá-
kazníky a své činnosti na ně směřují. Podpora vedení aplikuje marketingovou strategii 
a dojednává nové obchodní vztahy, přičemž také upevňuje ty stávající. Proces vývoje 
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pro cílového zákazníka vyvíjí nové produkty a inovuje stávající. Zároveň vyvíjí nové pří-
pravky a inovuje činnosti pro efektivnější výrobu. Vývoj a podpora vedení podniku 

přímo ovlivňují proces zakázkování. Vývoj mimo to ovlivňuje výrobu, a to nejen inovací 
přípravků a činností, ale také inovací produktu. Výroba dodává produkty k	montáži. 
Montáž ovlivňuje proces zakázkování v	ohledu jeho subprocesu revize. Proces výroby 
je také přímo ovlivňován procesem provozu budovy. Ostatní procesy včetně zakázko-
vání lze provádět i mimo budovu společnosti. Ovšem přesunout výrobu by bylo kom-
plikované. 

Proces podniku je nutné z	pohledu procesního řízení vnímat jako celek, proto je tedy 
vhodné ho také zobrazovat pomocí jedné procesní mapy. Pro sledování procesu jako 
celku navrhuji následující podobu (na další stránce), která zohledňuje rozpad zákaz-
nických procesů na klíčové subprocesy a zároveň zobrazuje řídící i podpůrné procesy 
a projekty společnosti. Změny v	procesu lze pak jednoduše modelovat a sledovat jeho 
dopady.

Schéma 25 Procesní mapa jako organizační schéma  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Schéma 26 Procesní mapa s rozpadem na subprocesy zákaznických procesů  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí návrhu procesního řízení 

Podkapitola návrhu procesního řešení rozdělila stávající procesy do kategorií dle refe-
renčního procesního modelu. Zákaznické procesy byly zmapovány na úroveň subpro-
cesů, k nimž byly následně přiřazeny zdroje, vstupy a výstupy. V	podkapitole jsou ná-
sledně graficky zmapovány subprocesy zákaznických procesů. Grafické znázornění 
zobrazuje subprocesy rozpracované do jednotlivých činností, jejich lidské zdroje také 
vstupy a výstupy subprocesů. Na základě tohoto popisu a znázornění jsou odhaleny tři 
zdroje neefektivit, které lze odstranit nebo minimalizovat podle navrhovaného řešení. 
Řešení je navrženo v	návaznosti na navrhovanou strategii podniku v	předchozí podka-
pitole. Je popsáno a změna subprocesu je graficky znázorněna. Následně jsou identi-
fikováni klíčoví pracovníci společnosti a jejich role, které vykonávají činnosti, které jsou 
pro ně zátěží. Je navrženo řešení	delegace těchto činností směrem od klíčových pra-
covníků, které ale vyžaduje vyšší zapojení samotných pracovníků a společnosti jako 
celku. Ze zmapovaných procesů je navržena procesní mapa, která by společnosti měla 
sloužit jako organizační schéma. Pro lepší pochopení procesu jako celku, jeho sledo-
vání a sledování změn je procesní mapa vypracována do úrovně zákaznických subpro-
cesů. 

5.3 Analýza potenciálních problémů a příležitostí  

Navrhovaná strategie a procesní řízení sebou bez pochyby přináší možnost vzniku pro-
blémů, ale také příležitostí. Tyto aspekty jsem definoval pomocí analýzy společnosti 
Kepner-Tregoe. Aplikoval jsem všechny čtyři kroky, které analýze potenciálních pro-
blémů a příležitostí náleží. Problémy a příležitosti včetně příčin a opatření jsem rozložil 
na dvě části – z	pohledu navrhované strategie a z	pohledu navrhovaného procesního 
řízení. Následující tabulky obsahují potenciální problémy a příležitosti, které navrho-
vané řešení přivádí. Dále určení jejich pravděpodobnosti a intenzity dopadu, které jsou 
zapracovány do matice rizik. K	problémům a příležitostem je přiřazen seznam příčin  
a preventivních opatření. 
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Otázka Potenciální problémy Potenciální příležitosti 

N
áv

rh
 s

tr
at

eg
ie

 Co se může 
pokazit nebo 
být lepší? 

Pokles tržeb Noví klíčoví zákazníci 

Rostoucí podíl nesplacených po-
hledávek Růst tržeb 

Ztráta klíčových dodavatelů Urychlení procesu staveb-
nictví 

Ztráta klíčových zákazníků 	 

Jaké jsou 
možné pro-
blémy a vý-
hody po reali-
zaci? 

Ztráta klíčových pracovníků Růst tržeb 

Nedostatečná kapacita pracovní 
síly Rozšíření trhu 

Nízké tržby z prodeje nových pro-
duktů 

	 

N
áv

rh
 p

ro
ce

sn
íh

o 
ří

ze
ní

 

Jaké jsou 
možné pro-
blémy a vý-
hody po reali-
zaci? 

Horší kvalita produktu Vyšší kapacita mistra vý-
roby 

Nové zdroje neefektivity Plynulost procesu 

Nejasnost kompetencí a odpověd-
nosti Změna kultury organizace 

	 Vyšší kapacita obchod-
ního ředitele 

	 Vyšší kapacita jednatele 

	 Vývoj nových produktů 

Tabulka 23 Seznam potenciálních problémů a příležitostí návrhu řešení  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Potenciální problémy Pravděpodobnost Intenzita  

dopadu 

N
áv

rh
 s

tr
at

eg
ie

 
1. Pokles tržeb Střední Vysoká 

2. 
Rostoucí podíl  
nesplacených  
pohledávek 

Střední Střední 

3. Ztráta klíčových  
dodavatelů Nízká Vysoká 

4. Ztráta klíčových  
zákazníků Nízká Vysoká 

5. Ztráta klíčových  
pracovníků Nízká Vysoká 

6. Nedostatečná kapacita  
pracovní síly Vysoká Vysoká 

7. Nízké tržby z prodeje  
nových produktů Nízká Střední 

N
áv

rh
  

p
ro

ce
sn

íh
o 

 
ří

ze
ní

 

8. Horší kvalita produktu Střední Vysoká 

9. Nové zdroje neefektivity Střední Nízká 

10. Nejasnost kompetencí 
a odpovědnosti Střední Střední 

Tabulka 24 Seznam potenciálních problémů a příležitostí, pravděpodobnost vzniku a intenzita dopadu  
Zdroj: Vlastní zpracování 

In
te

nz
it

a 
d

op
ad

u  

V
ys

ok
á 

3. Ztráta klíčových do-
davatelů 
4. Ztráta klíčových  
zákazníků 
5. Ztráta klíčových  
pracovníků 

1. Pokles tržeb 
8. Horší kvalita produktu 

6. Nedostatečná  
kapacita pracovní síly 

St
ře

d
ní

 

7. Nízké tržby z prodeje 
nových produktů 

2. Rostoucí podíl ne-
splacených pohledávek 
10. Nejasnost kompe-
tencí a odpovědnosti 

	 

N
íz

ká
 

	 9. Nové zdroje  
neefektivity 

	 

  Nízká Střední Vysoká 

  Pravděpodobnost výskytu 
Tabulka 25 Matice hodnocení rizik  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Potenciální problém, příležitost Pravděpodobné příčiny 

Pr
ob

lé
m

y 

N
áv

rh
 s

tr
at

eg
ie

 

Pokles tržeb 
Pokles stavební produkce, Ztráta klí-
čových zákazníků, Nové konkurenční 
produkty, Vyšší aktivita konkurence 

Rostoucí podíl nesplacených pohle-
dávek 

Problémy zákazníků v důsledku po-
klesu stavební produkce, Nedodržo-
vání data splatnosti 

Ztráta klíčových dodavatelů 
Problémy dodavatelů v důsledku po-
klesu stavební produkce, Nové neak-
ceptovatelné smluvní podmínky 

Ztráta klíčových zákazníků 
Pokles stavební produkce, Nové kon-
kurenční produkty, Vyšší aktivita kon-
kurence 

Ztráta klíčových pracovníků 
Nové pracovní příležitosti, Neodpoví-
dající ohodnocení, Příliš mnoho pra-
covních rolí 

Nedostatečná kapacita pracovní 
síly po realizaci strategie Velký nárůst poptávky 

Nízké tržby z prodeje nových pro-
duktů 

, Neatraktivnost nových produktů, 
Pokles stavební produkce 

	 
N

áv
rh

 p
ro

ce
s-

ní
ho

 ří
ze

ní
 Horší kvalita produktu Absence výstupní kontroly 

	  Nové zdroje neefektivity Změna procesu 

	  Nejasnost kompetencí a odpověd-
nosti Změna procesu 

Př
íle

ži
to

st
i  

N
áv

rh
 S

tr
at

eg
ie

 Noví klíčoví zákazníci 
Nové obchodní příležitosti, Vyšší 
atraktivita, Nové produkty, Pokles ak-
tivity konkurence 

Růst tržeb Pokles aktivity konkurence, Nové 
produkty, Noví klíčoví zákazníci 

Urychlení procesu stavebnictví Nový stavební zákon 

Rozšíření trhu v návaznosti na nové 
produkty 

Pokles aktivity konkurence, Nové 
produkty, Noví klíčoví zákazníci 

N
áv

rh
 p

ro
ce

sn
íh

o 
ří

ze
ní

 Vyšší kapacita mistra výroby Delegace kompetencí 

Plynulost procesu Odstranění zdrojů neefektivity 

Změna kultury organizace Vyšší odpovědnost pracovníků 

Vyšší kapacita obchodního ředitele Delegace kompetencí 

Vyšší kapacita jednatele Delegace kompetencí 

Vývoj nových produktů Vyšší kapacita vedoucího technologa 

Tabulka 26 Seznam pravděpodobných příčin  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Potenciální příčina Preventivní opatření Zodpovídá 

N
áv

rh
 S

tr
at

eg
ie

 
Pokles stavební produkce Sledovat vývoj trhu Obchodní  

ředitel 

Ztráta klíčových zákazníků Upevňovat vztahy 
Jednatel,  
obchodní ředi-
tel 

Nové konkurenční produkty Sledovat vývoj trhu 
Vedoucí tech-
nolog, jedna-
tel 

Vyšší aktivita konkurence Zvyšovat povědomí o společ-
nosti pomocí marketingu 

Jednatel, ob-
chodní ředitel 

Problémy zákazníků v dů-
sledku poklesu stavební pro-
dukce 
	 

Upevňovat vztahy Obchodník 

Tvořit přívětivé podmínky pro 
obě strany Obchodník 

Nedodržování data splatnosti 
	 

Urgovat zákazníky před datem 
splatnosti Obchodník 

Zavést sankce z nedodržení 
splatnosti 

Obchodní ře-
ditel 

Problémy dodavatelů v dů-
sledku poklesu stavební pro-
dukce 
	 

Sledovat vývoj trhu 
Jednatel,  
obchodní  
ředitel 

Upevňovat vztahy 
Jednatel,  
obchodní ředi-
tel 

Nové neakceptovatelné 
smluvní podmínky dodavatelů 
	 

Vyjednat výhodné podmínky 
pro obě strany 

Obchodní  
ředitel 

Upevňovat vztahy Jednatel 

Neodpovídající ohodnocení Motivovat a poskytovat odpo-
vídající ohodnocení Jednatel 

Příliš mnoho pracovních rolí Delegovat odpovědnosti na 
podřízené Jednatel 

Velký nárůst poptávky Zvyšovat kapacity obchodního 
oddělení 

Jednatel,  
obchodní  
ředitel 

Neatraktivnost nových pro-
duktů 

Analyzovat požadavky zákaz-
níků 

Vedoucí  
technolog, 
jednatel 

Nové obchodní příležitosti 
	 

Vyhledávat obchodní příleži-
tosti 

Obchodní  
ředitel 

Účastnit se konferencí a ve-
letrhů 

Jednatel,  
obchodní  
ředitel 

Vyšší atraktivita Vyvíjet produkt dle přání zá-
kazníka 

Vedoucí  
technolog, 
jednatel 

Pokles aktivity konkurence 
	 

Vyvíjet produkt dle přání zá-
kazníka 

Vedoucí  
technolog, 
jednatel 

Zvyšovat povědomí o společ-
nosti 

Obchodní  
ředitel 
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Nové produkty Vyvíjet produkt dle přání zá-
kazníka 

Vedoucí  
technolog, 
jednatel 

Noví klíčoví zákazníci 
	 

Zvyšovat povědomí o společ-
nosti 

Jednatel,  
obchodní ředi-
tel 

Vyjednávat nové příležitosti 
Jednatel,  
obchodní ředi-
tel 

N
áv

rh
 p

ro
ce

sn
íh

o 
ří

ze
ní

 

Absence výstupní kontroly 
	 

Při zavádění změny motivovat 
k udržení kvality 

Jednatel,  
mistr výroby 

Podporovat pracovníky v ře-
šení Mistr výroby 

Změna procesu 
	 

Popsat role a pracovní pozice Mistr výroby, 
jednatel 

Školit pracovníky procesu 
Mistr výroby, 
obchodní  
ředitel 

Analyzovat změny procesu Jednatel,  
mistr výroby 

Delegace kompetencí Alokace pracovního času shora 
dolů 

Jednatel, ob-
chodní ředitel, 
mistr výroby 

Odstranění zdrojů neefektivity Analyzovat zdroje neefektivity Jednatel, mistr 
výroby 

Vyšší odpovědnost pracovníků 
	 

Školit pracovníky procesu 
Mistr výroby, 
obchodní  
ředitel 

Motivovat pracovníky procesu 
Jednatel,  
obchodní ředi-
tel 

Vyšší kapacita vedoucího tech-
nologa 

Alokace pracovního času shora 
dolů 

Vedoucí  
technolog, 
jednatel 

Tabulka 27 Seznam preventivních opatření  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Doporučení k	implementaci 

Doporučuji, aby navrhovaná strategie byla posuzována se současným stavem a s	vizí 
jednatele společnosti. Pokud bude navrhovaná strategie realizována, pak doporučuji 
na tuto změnu zajistit odpovídající organizační podmínky, které také souvisí s	návrhem 
procesního řízení. Je nutné detailně rozpracovat strategické cíle např. pomocí meto-
diky Balanced Scorecard, která pomáhá plnit nastavenou strategii. Při implementaci je 
nutné sledovat a hodnotit plnění definovaných cílů a případně vytvářet a implemen-
tovat nová opatření, kterým se cíle budou přizpůsobovat. O nově nastavené strategii 
je nutné dostatečně informovat všechny pracovníky společnosti, komunikovat jim 
misi, vizi a strategické cíle. Pokud se chce společnost více zaměřit na zahraniční trhy, 
pak doporučuji provést analýzu zahraničních tržních příležitostí. 

Pro implementaci navrhované podoby procesního řízení, které zohledňuje navrhova-
nou strategii doporučuji provést alokaci pracovního času shora dolů u klíčových pra-
covníků. Dále doporučuji diskutovat navrhované cíle strategie s	ohledem na změnu 
procesu a případně je doplnit o další. Také doporučuji provést validaci přiřazených 
vstupů a výstupů subprocesů. Pro implementaci navrhované podoby nového procesu 
je nutné předem dostatečně informovat pracovníky procesu o zaváděných změnách  
a také je připravit formou školení a vzdělávání na vyšší odpovědnost a kompetence. 
Nový procesní model by měl být publikován jako součást řízení dokumentace společ-
nosti. Doporučuji zavést zkušební provoz nově navrhovaného procesu. Dalším krokem 
by mělo být splnění preventivních opatření vyplývajících z	analýzy potenciálních pro-
blémů a příležitostí. 

S	ohledem na definovanou strategii a procesní řízení doporučuji společnosti imple-
mentovat provázaný vnitřní informační systém, který zajistí ještě vyšší plynulost pro-
cesu a odstraní další zdroje neefektivity. V	oblasti vývoje nových produktů doporučuji 
zvážit možnost spolupráce se společnostmi, které se zabývají vývojem chytrých tech-
nologií. V	tomto směru vidím velký potenciál a možnost zisku konkurenční výhody. 
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7 Shrnutí výsledků 

Cílem práce je analyzovat procesní řízení společnosti PPI – protipožární dveře s.r.o.  
a následně navrhnout jeho zlepšení s	ohledem na definovanou strategii podniku. 
Tento cíl je splněn pomocí návrhu strategie a zlepšení procesního řízení.  

Návrhy vychází z	analýzy současného stavu podniku, při kterém byla popsána situace 
trhu. Společnost má poměrně silnou konkurenci, která má stejný produkt. Konkurenční 
výhoda, v	podobě protipožárních dveří s	provětráváním, kterou momentálně společ-
nost má, bude pravděpodobně v	blízké době napodobena konkurencí. Ta se stále více 
snaží získat dotační prostředky k	nákupu strojů a pro vývoj nových produktů. Právě 
z	tohoto důvodu je nutné společnosti vytvořit novou strategii. 

Pro společnost je navržena strategie diferenciace prostřednictvím vývoje nového pro-
duktu, který by měl ideálně propojit stávající řešení s	chytrými technologiemi. Na zá-
kladě tohoto vývoje bude společnost dále schopna zaujmout zahraniční trhy, pro které 
je nutné vytvořit analýzu tržních příležitostí. Aby byla navrhovaná strategie komplexní, 
tak je navržena také formulace mise a vize společnosti, které odráží její cíle. Ty jsou 
strukturovány do strategické mapy cílů, kterou by se společnost měla řídit. Jako hlavní 
cíl je navržen růst hodnoty společnosti, vyjádřené metodou diskontovaného cash flow, 
o 27 % do roku 2022. Tento cíl může být naplněn za předpokladu růstu zisku, snižování 
zásob a pohledávek. K	naplnění cílů je nutné splnit dílčí cíle definované a provázané 
ve strategické mapě cílů, vytvořené podle metodiky Balanced Scorecard.  

Navrhovaná strategie se odráží do návrhu zlepšení procesního řízení. Aby bylo možné 
návrh uskutečnit, bylo nutné popsat a graficky zmapovat proces společnosti, který je 
rozpracován do úrovně činností zákaznických subprocesů. Přiřazení lidských zdrojů 
k	jednotlivým činnostem odhalilo zdroje neefektivity, kdy v	procesu dochází k	různým 
přerušením. Ta jsou tvořena především kontrolními a upřesňujícími činnostmi. Ná-
vrhem zlepšení je zrušit kontroly ve výrobním procesu a delegovat upřesňující činnosti 
z	pozice mistra výroby na obchodníka. Pomocí definovaných a graficky znázorněných 
změn lze docílit plynulosti procesu a uvolnění kapacit mistra výroby, který také působí 
jako vedoucí technolog. Delegace činností by měla proběhnout také u obchodního ře-
ditele a jednatele společnosti. Ti by se měli věnovat především rozvoji tržního poten-
ciálu. Uvolněná kapacita vedoucího technologa by měla být využita prací na vývoji no-
vého produktu, který by vytvořil konkurenční výhodu. Celý nový přístup procesního ří-
zení je definován novou procesní mapou společnosti, která vnímá celý proces jako je-
den celek a také zobrazuje vazbu na trh a zákazníky. Pro navrhovaná řešení je vytvo-
řena analýza potenciálních problémů a příležitostí, která specifikuje preventivní opat-
ření, která by společnost měla realizovat a která jsou vstupem do doporučení k	imple-
mentaci navrhovaných řešení. Společnosti doporučuji validovat vstupy navrhovaných 
řešení, interně rozpracovat strategii a vytvořit podmínky pro zavedení procesního ří-
zení. Důležité je především informovat pracovníky procesu a připravit je na případně 
změny.  
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Přílohy 

Příloha 1 Matice konkurenčních produktů 1 

Příloha 2 Matice konkurenčních produktů 2 

Příloha 3 Matice konkurenčních produktů 3 

 

Produkt PPI Morávek 
CZ DASIP HAPINES 

Ocelové 
dveře/vrata s 
požární odol-

ností 

Plné x x x x 

Prosklené x x x x 

Zvukotěsné x x x 	 
S provětráváním 

(SIMPLEX) x 	 	 	 
Posuvné x x x 	 

S vloženým dveř-
ním křídlem x 	 	 	 

Vchodové do bytů x 	 	 	 
Vchodové do 

domů x x 	 	 
Garážové x 	 	 	 

Teleskopické po-
suvné 

	 	 	 	 
Hliníkové 

dveře/vrata s 
požární odol-

ností 

Plné 	 x x 	 
Prosklené 	 x x 	 
Posuvné 	 	 x 	 

Poklopy s po-
žární odolností 

Pochozí x 	 	 	 

Okna a pro-
sklení s požární 

odolností 

Prosklené kon-
strukce x x x x 

Pevná okna x x 	 	 
Hliníková pevná 

okna 
	 x  	 	 

Celoskleněné 
stěny 

	 x 	 	 
Hliníkové stěny 	 	 x 	 

Fasády 	 x 	 	 

Dveře/Vrata 
bez požární 

odolnosti 

Plné x x x 	 
Prosklené x x x 	 

Zvukotěsné x x x 	 
S provětráváním x x 	 	 
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Posuvné x x x 	 
S vloženým dveř-

ním křídlem x x 	 	 

Vchodové do bytů x 	 	 	 
Vchodové do 

domů x x 	 	 

Garážové x 	 	 	 
Lámací x 	 	 	 

Se zapuštěným ko-
váním 

	 x 	 	 
Otočné 	 	 x 	 
Kyvné 	 	 	 	 

Gravitační (samo-
spádové) 

	 x 	 	 
Hliníkové 

dveře/vrata bez 
požární odol-

nosti 

Plné 	 	 x 	 
Prosklené 	 	 x 	 
Posuvné 	 	 	 	 

Poklopy bez po-
žární odolnosti 

Pochozí x 	 	 	 
Nepochozí x 	 	 	 

Okna a pro-
sklení bez po-

žární odolnosti 

Prosklené kon-
strukce x x x 	 

Pevná okna x x x 	 
Otvíravá okna x x 	 	 
Výklopná okna x x 	 	 
Hliníkové stěny 	 	 x 	 

Hliníkové fasády 	 	 x 	 
Hliníková okna 	 	 	 	 

Revizní dvířka Revizní dvířka x 	 	 x 
Příloha 1 Matice konkurenčních produktů 1  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Produkt PPI ASSA 
ABLOY BB Kovo Vipax 

Ocelové 
dveře/vrata s 
požární odol-

ností 

Plné x x x x 

Prosklené x x x x 

Zvukotěsné x x x x 
S provětráváním 

(SIMPLEX) x 	 	 x 

Posuvné x x 	 	 
S vloženým dveř-

ním křídlem x 	 x x 

Vchodové do bytů x 	 	 	 
Vchodové do 

domů x 	 	 	 
Garážové x 	 	 	 

Teleskopické po-
suvné 

	 x 	 	 
Hliníkové 

dveře/vrata s 
požární odol-

ností 

Plné 	 x 	 	 
Prosklené 	 x 	 	 
Posuvné 	 x 	 	 

Poklopy s po-
žární odolností Pochozí x 	 	 x 

Okna a pro-
sklení s požární 

odolností 

Prosklené kon-
strukce x x x x 

Pevná okna x x x 	 
Hliníková pevná 

okna 
	 x 	 	 

Celoskleněné 
stěny 

	 	 	 	 
Hliníkové stěny 	 x 	 	 

Fasády 	 x 	 	 

Dveře/Vrata 
bez požární 

odolnosti 

Plné x x x x 

Prosklené x x x x 

Zvukotěsné x x x x 

S provětráváním x 	 x x 

Posuvné x x 	 	 
S vloženým dveř-

ním křídlem x 	 x 	 
Vchodové do bytů x 	 	 	 

Vchodové do 
domů x 	 	 	 

Garážové x 	 	 	 
Lámací x 	 	 	 
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Se zapuštěným ko-
váním 

	 	 	 	 

Otočné 	 	 	 	 
Kyvné 	 x 	 	 

Gravitační (samo-
spádové) 

	 x 	 	 
Hliníkové 

dveře/vrata bez 
požární odol-

nosti 

Plné 	 x 	 	 
Prosklené 	 x 	 	 
Posuvné 	 x 	 	 

Poklopy bez po-
žární odolnosti 

Pochozí x 	 	 x 

Nepochozí x 	 	 x 

Okna a pro-
sklení bez po-

žární odolnosti 

Prosklené kon-
strukce x x x x 

Pevná okna x x x 	 
Otvíravá okna x x 	 	 
Výklopná okna x x 	 	 
Hliníkové stěny 	 x 	 	 

Hliníkové fasády 	 x 	 	 
Hliníková okna 	 x 	 	 

Revizní dvířka Revizní dvířka x 	 	 x 
Příloha 2 Matice konkurenčních produktů 2  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Produkt PPI ADOR 
CZ 

SPE-
DOS KAVAN HASM

AT 

Ocelové 
dveře/vrata s 
požární odol-

ností 

Plné x x x x x 

Prosklené x x x x 	 
Zvukotěsné x 	 	 x 	 

S provětráváním 
(SIMPLEX) x 	 	 x 	 
Posuvné x 	 x 	 	 

S vloženým dveř-
ním křídlem x 	 	 	 	 

Vchodové do bytů x 	 	 	 	 
Vchodové do domů x 	 	 	 	 

Garážové x 	 x 	 	 
Teleskopické po-

suvné 
	 	 	 	 	 

Hliníkové 
dveře/vrata s 
požární odol-

ností 

Plné 	 	 	 	 	 
Prosklené 	 	 	 	 	 
Posuvné 	 	 	 	 	 

Poklopy s po-
žární odolností Pochozí x 	 	 	 	 

Okna a pro-
sklení s požární 

odolností 

Prosklené kon-
strukce x 	 	 	 	 

Pevná okna x 	 	 	 	 
Hliníková pevná 

okna 
	 	 	 	 	 

Celoskleněné stěny 	 	 	 	 	 
Hliníkové stěny 	 	 	 	 	 

Fasády 	 	 	 	 	 

Dveře/Vrata 
bez požární 

odolnosti 

Plné x 	 x x 	 
Prosklené x 	 x x 	 

Zvukotěsné x 	 	 x 	 
S provětráváním x 	 	 x 	 

Posuvné x 	 x 	 	 
S vloženým dveř-

ním křídlem x 	 	 	 	 

Vchodové do bytů x 	 	 	 	 
Vchodové do domů x 	 	 	 	 

Garážové x 	 x 	 	 
Lámací x 	 x 	 	 

Se zapuštěným ko-
váním 

	 	 	 	 	 
Otočné 	 	 	 	 	 
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Kyvné 	 	 	 	 	 
Gravitační (samo-

spádové) 
	 	 	 	 	 

Hliníkové 
dveře/vrata bez 

požární odol-
nosti 

Plné 	 	 	 	 	 
Prosklené 	 	 	 	 	 
Posuvné 	 	 	 	 	 

Poklopy bez po-
žární odolnosti 

Pochozí x 	 	 	 	 
Nepochozí x 	 	 	 	 

Okna a pro-
sklení bez po-

žární odolnosti 

Prosklené kon-
strukce x 	 	 	 	 

Pevná okna x 	 	 	 	 
Otvíravá okna x 	 	 	 	 
Výklopná okna x 	 	 	 	 
Hliníkové stěny 	 	 	 	 	 

Hliníkové fasády 	 	 	 	 	 
Hliníková okna 	 	 	 	 	 

Revizní dvířka Revizní dvířka x 	 	 	 x 
Příloha 3 Matice konkurenčních produktů 3  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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