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Summary 

The submitted work analyzes the competitiveness of Frital s.r.o. (a limited liability 

company) on the market of the Czech Republic in terms of the external factors affecting 

the company´s activities. Section one provides the characterization of Frital s.r.o., its 

opportunities to assert itself and do well on the market along with competitive companies 

and firms. Section two processes an analysis of Porter´s 5 Competitive Forces and the 

explanation of the competitive advantages of Frital s.r.o. follows. The next section 

analyzes the external factors affecting Frital s.r.o. and having an impact on the company´s 

activities from economic, demographic, political and other aspects.  The final section 

contains instructions and recommendations for possible future steps that may be helpful in 

avoiding possible errors and might thereby increase the competitiveness of Frital s.r.o. on 

the market. 

Keywords: analysis, competitiveness, market, quality, external factors 

 

 

Anotace 

 V předloţené práci je provedena analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. 

na trhu v České republice z hlediska vnějších faktorů působících na její činnost. V první 

části je uvedena charakteristika firmy Frital s.r.o., její moţnosti uplatnit se a obstát na trhu 

vedle konkurenčních společností a firem. V další části je zpracována analýza 5 

konkurenčních sil dle Potera a následuje objasnění konkurenčních výhod firmy Frital s.r.o. 

V další části jsou analyzovány vnější faktory, které působí na firmu Frital s.r.o. a ovlivňují 

tak její činnost z hlediska ekonomického, demografického, politického atd. V závěrečné 

části jsou zařazeny návody a doporučení moţných budoucích kroků, které by pomohly 

vyvarovat se moţných chyb a zvýšit tak konkurenceschopnost firmy Frital s.r.o. na trhu. 

Klíčová slova: analýza, konkurenceschopnost, trh, kvalita, vnější faktory  
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1. ÚVOD 

Konkurenceschopnost, nejen v České republice, je dána ekonomickým prostředím. 

Je důleţité uvědomit si, ţe formu ekonomiky ovlivňují výrazně lidé, kteří ve volbách 

určují, jaký charakter bude mít státní legislativa a exekutiva. Domnívám se, ţe svými 

názory a rozhodnutími se podílejí ve volbách přímo na charakteru státu a formují tak jeho 

trh a trţní konkurenční prostředí a trţní mechanismy. 

Konkurenceschopnost je přímo úměrná schopnosti firem aplikovat 

marketing a marketingové strategie. Jsem přesvědčena, ţe se vţdy a za všech okolností 

konkurence, konkurenční prostředí a marketing spolu prolínají a vzájemně ovlivňují a to je 

důleţité pochopit. Tyto vazby mají jediný cíl, a to zajistit odbyt výrobků nebo nabízených 

sluţeb a vynikat nad ostatními. Myslím si, ţe by firma či podnik měl umět rozlišit všechny 

moţné konkurenční výhody a jejich hodnotové ocenění, a to, jak jsou vnímány trţním 

segmentem v rozhodovacím procesu při uspokojování potřeb. Zaujala mě Čichovského 

definice marketingu konkurenceschopnosti: „Je to cílené, uvědomělé a časoprostorové, 

teoreticky zdůvodněné hledání strategií, taktiky (včetně jejich praktických uplatnění) 

jednotlivými producenty při zjišťování odbytových moţností v globálním segmentovém 

trţním prostředí a při aktivním boji s konkurenty a konkurencí v dané komoditě, odvětví 

funkci, čase a prostoru.“ [1]. 

Myslím, ţe jakýkoli konkurenční boj má svá pozitiva i negativa. Jsou 

vítězové a poraţení, úspěšní a neúspěšní. Rozhodující je, ţe dílčí neúspěch ještě 

neznamená konečnou prohru. Zásadní úlohou je rozklíčovat veškeré důvody selhání 

určitého marketingového postupu či strategie. Jak z neúspěchu vytěţit zásadní informace 

pro další konkurenční a strategický boj? Je třeba analyzovat, jak upevnit firmě nebo 

společnosti postavení na trhu, schopnost efektivní konkurence, a to vše za určitých 

„pravidel hry“, kterými jsou: etické normy a veřejná politika.  

Cílem této práce je zhodnotit, zda má firma Frital s.r.o. šanci na 

konkurenčním trhu úspěšně obstát. Zaměřím se tedy na zhodnocení různých faktorů, 

především těch vnějších, které ovlivňují konkurenceschopnost firmy Frital s.r.o. na trhu 

v českých podmínkách. V prvé řadě zde charakterizuji firmu a zhodnotím její konkurenční 

strategie. Učiním analýzu 5 konkurenčních sil dle Portera a posoudím vnějších faktory, 

ovlivňující činnost a působení firmy Frital s.r.o. na trhu pomocí SLEPT analýzy. Dále 
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vypracuji hodnocení a návrhy, jak se vyhnout některým nedostatkům a v závěru uvedu 

doporučení k řešení některých problémů a jak docílit moţného zlepšení postavení firmy na 

trhu. 

2. CHARAKTERISTIKA FIRMY FRITAL S.R.O. 

Firma Frital s.r.o. se na trhu pohybuje od roku 1998 a nabízí komplexní sluţby 

v oboru stavebnictví, od drobných oprav aţ po stavby „na klíč“. Stěţejní nabídkou jsou 

stavební práce, plastová okna a dveře a příslušenství k nim. 

2.1. Zvyšování kvality, certifikáty 

Společnost Frital s.r.o. se řídí všemi zákonitostmi, které obecně platí pro  

integrovaný systém managementu ISM - management kvality ve sluţbách: ČSN EN ISO 

9001, OHSAS 18001, TQM. 

„Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2001 řeší systém 

managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností 

u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní 

poţadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůţe organizaci 

identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a 

odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování 

organizace.“ [5] 

„OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování 

systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Byla vyvinuta v 

reakci na naléhavý poţadavek organizací, podle které by jejich systémy managementu 

BOZP mohly být posuzovány a certifikovány. Základním principem je identifikace všech 

moţných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno 

moţné poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost 

situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích, a to při všech činnostech 

spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami 

ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně 

funkční celek.“ [5] 
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Zabezpečování jakosti ve smyslu TQM: „Kromě přístupů zabezpečování 

jakosti vycházejících z poţadavků normy ISO 9000 se ve světě uţívají přístupy, obvykle 

označované jako TQM (Total Quality Management). I kdyţ existuje řada názorových 

proudů a „škol TQM“, společné rysy lze odvodit jiţ z názvu: 

 total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu zahrnutí 

všech činností od marketingu aţ po servis, tak zapojení všech pracovníků včetně 

administrativy, ostrahy apod.,  

 quality – jde o pojetí jakosti, jak ve směru splnění očekávání zákazníků, tak jako 

vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek či sluţbu, ale i proces, činnost,  

 management – řízení je zahrnuto jak z pohledu strategického, taktického i 

operativního řízení, tak z pohledu manaţerských aktivit – plánování, motivace, 

vedení, kontroly atd.“ [6] 

Jsem přesvědčena, ţe stálé vylepšování kvality s trvale udrţitelným rozvojem a 

bezpečností všech zúčastněných osob, jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů 

konkurenceschopnosti a úspěšného postavení na trhu. Trvalé uplatňování integrovaného 

systému managementu, včetně prvků BOZP, je logickým zefektivněním řízení a strategií, 

jejichţ cílem je uspokojit potřeby zákazníka, dále spokojeného zaměstnance a také směřuje 

k uspokojení potřeb společnosti. 

2.2.  Politika společnosti Frital s.r.o. 

V závislosti na získaných certifikacích je politikou integrovaného systému 

managementu firmy Frital s.r.o. především kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita.  

„KVALITA. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem. Kvalita není 

přirozenou věcí, ale její cílevědomé naplňování nám umoţňuje realizace zakázek efektivně 

plánovat a směřovat k bezchybným úkonům. Vrcholové vedení se zavazuje plnit 

poţadavky zákazníka s cílem jeho spokojenosti.“ [4].  

Orientace na zákazníka je, dle mého mínění, jasným úkolem a vychází z toho, ţe 

chování společnosti není zaloţeno na prioritě vlastních zájmů. Firma Frital s.r.o. si je 

vědoma nutnosti identifikovat především potřeby zákazníka a v nejvyšší moţné kvalitě 
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dodávaných produktů a poskytovaných sluţeb zákazníkovi vyhovět v uspokojování jeho 

potřeb.  

 „ODPOVĚDNOST. Odpovědnost je naším nástrojem ke zdokonalování 

naší činnosti a důvodem k sebevzdělávání. Jedině tak můţeme připravit našim zákazníkům 

ještě lepší podmínky spolupráce a docílit bezchybně realizované projekty. Společnost se 

zavazuje dodrţovat platnou legislativu v oblasti BOZP. Vyţaduje účast zaměstnanců na 

tvorbě zdravého a bezpečného prostředí.“ [4]. 

Pokud je zájmem společnosti Frital s.r.o., aby její zaměstnanci byli odpovědní a 

sebevzdělávali se, pak soudím, ţe je nutné zaměřit se na změny v kultuře celého podniku či 

firmy a musí se začít úpravou hodnotového systému celé organizace, počínaje přijmutím 

tohoto záměru vrcholovým vedením. A dále pak ovlivnit chování, jednání a vystupování 

kaţdého jednotlivce firmy a tyto změny hodnotového systému se pak návazně musí 

realizovat ve strategických (marketingových) záměrech firmy Frital s.r.o.  

 "VZÁJEMNOST. Jedinec pracuje pro kolektiv. Kolektiv pracuje pro 

vzájemný prospěch. Vzájemný prospěch nám umoţní neustále se zdokonalovat a 

investovat do rozvoje nejen lidských zdrojů, ale i technického vybavení a odborného 

zázemí. Jedinec se můţe zdokonalit pouze s podporou kolektivu, bez vzájemné podpory 

není úspěchu. Naše úspěchy jsou vzájemné." [4]. 

Domnívám se, ţe je nezbytné vyhledávat pro pracovníky společnosti Frital s.r.o. 

vhodné postupy a pomocí aktivizace, iniciace a mobilizace je motivovat ve směru 

vytčených cílů. Nutností je však příklad podřízených vedoucích pracovníků a jejich 

angaţovanost, dále pak způsob informování, přesvědčování podřízených pracovníků o 

strategických záměrech společnosti a o uţitečnosti splnění vytčených cílů, které přináší 

uţitek všem ve firmě Frital s.r.o. Podotýkám, ţe nejde o přemíru přímých dispozic, ale o 

uplatnění tzv. "řídícího vlivu" na bázi norem, směrodatných, sdílených zásad a doporučení. 

Kaţdá firma nebo společnost je přece jen uskupením, kde důleţitou roli hrají lidé a určité 

sociální klima. 

 "EFEKTIVITA. Snaţíme se pracovat efektivně a dělat pouze to, co umíme dobře. 

Politika odpovídá záměrům organizace a jsou s ní seznámeni zaměstnanci i okolí 

společnosti. Politika bude přezkoumávána 1x ročně. Pracovat efektivně znamená lépe 

plánovat přípravu projektů a plně se věnovat průběhu realizace přes zdánlivé maličkosti aţ 
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po zásadní rozhodnutí. Efektivní rozhodnutí nám umoţní naplnit naše cíle a zviditelnit 

vlastní dílo. Efektivita vytváří zisk. Vytvářet zisk je naším cílem. Vedení společnosti si 

dává závazek plnění legislativy a neustálého zlepšování.“ [4].    

Efektivnost je spojena s náklady a výkony. Efektivní chování je podílem 

maximalizace výkonu a minimalizace nákladů. Systém funguje s minimálním mnoţstvím 

plýtvání. Můj názor je, ţe efektivně lze postupovat v celém hodnotovém řetězci: při 

výrobě, nákupu, prodeji, při skladování, expedici a distribuci, při pomocných a obsluţných 

činnostech, také při činnostech správních a administrativních. Při sniţování nákladů stačí 

ulevit jednomu z oddělení. Toto lokální odlehčení se promítne jako zlepšení do podniku 

jako celku. Tlak na hospodárnost a sniţování nákladů má však své meze a nelze je sniţovat 

do nekonečna. Cílem by nemělo být ušetřit, ale vydělat. Výkon je omezen snad jen 

nejslabším článkem firmy. Zlepšení či investice v jiných oblastech nemá na zlepšení 

celého procesu vliv, pokud nejde o jiţ zmíněný kritický článek a dochází tak k finančním 

ztrátám. 

2.3.  Nabídka sluţeb a produktů společnosti firmy Frital 

s.r.o. 

Dle mého názoru, společnost Frital s.r.o. a její vedení není krátkozraké. Mimo 

všech sluţeb ve stavebnictví, je její další hlavní činností prodej a montáţ plastových oken a 

dveří.   Dříve či později se dá očekávat nasycení trhu. Předpokládám, ţe opadnutí boomu 

uţ nastalo a trh je zhruba z 60-65 % nasycen. Firemní strategie se snaţí předcházet 

dopadům moţného nezájmu o plastová okna tím, ţe nabízí i další doprovodné produkty. 

Rozšířenou nabídkou sortimentu dnes, kdy je o plastová okna ještě zájem, si poptávající 

zákazník odnese z pobočky informaci o ucelenosti a šíři nabízeného zboţí a sluţeb s nimi 

spojených, které vytvářejí jistou konkurenční výhodu.  

Kromě stavební činnosti a komplexních sluţeb ve stavebnictví, nabízí firma Frital 

s.r.o. především plastová okna, dveře z kvalitního německého pětikomorového a luxusního 

šestikomorového profilu Aluplast, s moţností nejen celobílé varianty, ale i v různých 

barvách, dekorech i polodekorech, imitujících například dřevo. 

Do nabídky patří další sortiment v podobě hliníkových oken a dveří, různé typy 
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skel, ať uţ různě zabarvená nebo pískovaná, matná, či protihluková, bezpečnostní anebo 

trojsklo, které je novinkou na trhu. Veškeré doplňky k oknům, stínící technika jako jsou 

rolety, ţaluzie, maronety, markýzy, exteriérové a interiérové parapety z různých materiálů, 

sítě proti hmyzu, typizované meziokenní vloţky. Dále vchodové dveře, interiérové dveře a 

obloţkové zárubně, střešní okna, zasklívání lodţií dvěma typy systémů, garáţová vrata a to 

v široké paletě barev a typů.  

Kromě běţných stavebních prací firma také zajišťuje architektonické návrhy 

novostaveb i rekonstrukce staveb starších a jejich projektové zpracování  - projektovou 

dokumentaci ke stavebním řízením, provádí inţenýrskou činnost, realizaci staveb, řeší 

veškeré náleţitosti při vyřizování stavebního povolení. Společnost Frital s.r.o. nabízí svým 

zákazníkům financování pro bytová druţstva, společenství vlastníků nebo jednotlivcům na 

splátkový prodej od společnosti Essox. Zdarma mají zákazníci veškeré konzultace, 

zaměření, vypracování cenových nabídek a kalkulací, dopravu, demontáţ, likvidaci starých 

oken a suti a jejich odvoz na skládku do prostoru firmy Frital s.r.o. Dále jsou akce a slevy 

trvající nepřetrţitě: senior slevy, mnoţstevní slevy, montáţ do novostavby za 1,- Kč, 

montáţ a zednické začištění v bytě za 1 den, slevy při platbě v hotovosti předem. 

Pravidlem jsou sezónní a nárazové akce a slevy, kdy jsou všechny stálé akce rozšířeny o 

různé slevy na jednotlivé doplňky či jiné mimořádné slevy. Zákazníci mají k dispozici 25 

poboček ve středních a severních Čechách. Mohou pouţívat zelenou linku zdarma a dle 

regionu jsou pak přepojeni na příslušnou pobočku. Zde jsou vyškolení a příjemní 

pracovníci, kteří se za všech okolnosti snaţí vyjít vstříc zákazníkovi a vyhovět mu 

maximálně v jeho poţadavcích a potřebách.  

 Domnívám se, ţe smysl takového jednání není v podbízení se, ale ve vytvoření 

kooperačního partnerství se zákazníkem, z kterého plynnou výhody oběma stranám.  

     

3. ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY 

FRITAL S.R.O. V ČR 

Myslím si, ţe kaţdý podnikatel nebo společnost by měli mít jasné povědomí o své 

konkurenci na trhu a znát základní rysy jejich strategie. Především přímé konkurenty 

bojující o stejného zákazníka. Strategie marketingových rozhodnutí by měla být v kontextu 
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s hodnocením vnějšího prostředí včetně konkurence, a pokud moţno, předvídat reakce 

svých konkurentů. Všeobecně uţívaná je Porterova analýza 5 konkurenčních sil a SLEPT  

analýza. 

3.1.  „Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

1. Nově vstupující firmy 

2. Nebezpečí substitučních výrobků 

3. Vyjednávací vliv odběratelů 

4. Vyjednávací vliv dodavatelů 

5. Soupeření stávajících konkurentů 

Všech těchto 5 konkurenčních sil (schéma č. 1) určuje intenzitu odvětvové 

konkurence a ziskovost." [2] 

Ad 1. Nově vstupující firmy. Stále se objevují nové firmy, které si podle 

mého mínění, nepřipouští blíţící se nasycenost trhu a podceňují povědomost známého 

jména firmy nebo společnosti. Nedokáţou odhadnout nebo analyzovat konkurenci na trhu, 

svoji velikost, finanční a technologické moţnosti. Pokud je to malá začínající firma, bude 

pro ni velmi obtíţné obstát v konkurenčním boji.  

Jsem přesvědčena, ţe zcela jinak jsou na tom společnosti vznikající fúzí, sloučením 

anebo oddělením a vznikem dceřiných společností, které v podstatě tímto krokem rostou a 

zvyšují tak svůj podnikatelský a investiční potenciál a hodnotu. Myslím si, ţe ty zcela 

rozhodně mají velké šance uspět a zpravidla také úspěšné skutečně bývají. Takové 

společnosti, které svou činností pokrývají značnou část České republiky, jsou reálnou 

hrozbou v konkurenčním boji o udrţení se na spotřebitelském trhu pro společnost Frital 

s.r.o.   

 Ad 2. Substituční výrobky. Substituty se rozumí zastoupení nebo náhrada.  

Substitutem plastových oken mohou být okna dřevěná, tzv. eurookna, nebo renovace a 

obnova oken starých. Na trhu jsou i okna hliníková, ale ta má firma Frital s.r.o. také v 

nabídce, takţe je zde nebudeme povaţovat za substituty. Výhody substitutů jsou 

zanedbatelné a nevýhody jsou zde celkem výrazné.  

Dřevěná okna jsou z přírodního materiálu. Domnívám se, ţe to je jejich velikým a 
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moţná také jediným kladem. Ve většině případů jsou dřevěná okna draţší neţ plastová, 

která jsou navíc v současnosti trendem. Dřevěná se minimálně jednou ročně musí 

impregnovat, či jinak ošetřit, aby nepodléhala vlivům počasí. Výhodou plastových oken je 

jejich „bezúdrţbovost." Dřevo celoročně „pracuje", tedy buď vlhne, nebo vysychá a tím 

mění svůj původní tvar. Plastová okna mají v profilu vloţenu ocelovozinkovou výztuţ, 

která zabraňuje jakékoliv změně tvaru. Ţivotnost dřevěných oken můţe být řádově o 

desítky let kratší, neţ ţivotnost plastových oken.  

Renovace starých oken. Je časově náročná, neefektivní, krátkodobá a pracná. 

Tepelná úspora a odhlučnění jsou zanedbatelné. 

Soudím, ţe nebezpečí substitučních výrobků pro firmu Frital s.r.o. není nijak 

zásadní.  

Ad 3. Vyjednávací vliv odběratelů. Odběrateli na trhu jsou pro společnost Frital 

s.r.o. jiné stavební společnosti a developeři, kteří odebírají plastová okna a doplňkové 

produkty do svých stavebních projektů a zakázek. Při velkých objemech odběru, mohou 

tlačit cenu produktu dolů a usilovat o vyšší kvalitu nebo lepší sluţby. Staví tak konkurenty 

proti sobě, na úkor ziskovosti odvětví. 

Z mého pohledu všechny skupiny odběratelů nemají stejný vliv. Z toho důvodu 

přistupuje firma Frital s.r.o. k výběru odběratelů, jako ke strategickému rozhodnutí 

zásadního charakteru, přičemţ je brán zřetel na minimalizaci moţností zpětného 

negativního ovlivňování. 

Ad 4. Vyjednávací vliv dodavatelů. Dodavatelé mohou dát najevo svou převahu 

při vyjednávání nad ostatními účastníky odvětví hrozbou, ţe sníţí kvalitu nebo zvýší cenu 

nakupovaných statků nebo sluţeb. Myslím si, ţe vlivní dodavatelé mají moţnost zvýšením 

vlastních cen vytlačit ziskovost a z odvětví, které je neschopno kompenzovat růst nákladů, 

tak vytěţit maximum. Společnost Frital s.r.o. se proti těmto tlakům brání uzavíráním 

oboustranných, právně podloţených dohod a smluv, které určují moţné, akceptovatelné 

procento navýšení ceny, především u dlouhodobých a zásadních dodavatelů. 

Faktory, jeţ určují vliv dodavatelů, nejen podléhají změnám, ale jsou často 

mimo kontrolu firem a podniků. 

Ad 5. Rivalita v odvětví a oboru. Rivalitu na trhu způsobují skupiny společností 
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produkující a poskytující statky, které jsou vzájemně zaměnitelné. Konkurenti soupeří 

formou obratného manévrování, aby docílili výhodného postavení. Uţívá se 

marketingového mixu 4P (product, price, place, promotion), tedy jsou aplikovány metody 

reklamní kampaně, cenové konkurence, uvedení produktu, zlepšený servis zákazníkům, 

záruky.  

Podle mého mínění, důvody soupeření mohou být tyto:  

- jeden nebo více konkurentů pociťuje tlak z okolí, 

- jeden nebo více konkurentů cítí příleţitost, mají snahu vylepšit si svou pozici a zvyšují 

tlak na okolní konkurenci. 

V mnoha odvětvích konkurenční a strategické tahy mají viditelný efekt na soupeřící 

konkurenční firmy a společnosti, které následně vyvolávají snahu o kompenzaci nebo i 

odvetu. Podmínky určující intenzitu konkurenčního boje: 

- pomalý růst odvětví  -  konkurenční soupeření se zvrhne v boj o podíl na trhu pro firmy, 

které usilují o expanzi. 

- změny růstu v odvětví: - odvětví se rozšiřuje a roste, 

       - míra růstu klesá, coţ vyústí v intenzivnější soupeření, 

       - zisky klesají. 

Jsem přesvědčena, ţe důsledky konkurenčního boje lze zmírnit zvýšením 

přechodových nákladů odběratele tak, ţe se poskytne zákazníkům technická pomoc při 

přizpůsobení svého produktu pro jejich účely. Nebo lze zákazníky učinit závislými na 

 technickém poradenství. Prostřednictvím svých sluţeb můţeme také zvýšit diferenciaci 

produktů. 

Schéma č. 1: „5 konkurenčních sil“ podle Portera.[2] 

 

KONKURENČ
NÍ RIVALITA

Dodavatelé

Nově 
vstupující 

firmy

Náhradní 
výrobky -
substituty

Odběratelé
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3.2.  Tři strategické přístupy 

„Při zdolávání 5 konkurenčních sil, existují 3 potenciálně úspěšné strategické 

přístupy k předstiţení jiných firem v odvětví (schéma č. 2.) 

 

1. prvenství v celkových nákladech 

2. diferenciace 

3. soustředění pozornosti“ [2] 

Tyto 3 strategické přístupy se společnost Frital s.r.o. snaţí uplatňovat v co moţná  

nejvyšší míře. 

Ad 1. Prvenství v celkových nákladech. Ve snaze zajistit si produkty s co 

nejniţšími náklady, firma Frital s.r.o. nakupuje kvalitní německý profil velkoobjemově, 

současně ho i propaguje, čímţ má zajištěnu příznivou nákupní cenu. Výroba plastových 

produktů je umístěna v oblasti s levnou pracovní silou a s nízkými výrobními náklady 

v Polsku. Kvalita výroby je zde střeţena různými certifikačními procesy, jimiţ produkty 

musí projít. Výrobní podnik je jedním z největších evropských dodavatelů, který má 

velkokapacitní výrobní haly na špičkové technologické úrovni. Proces výroby je zde 

levnější a kratší ve srovnání s jinými, ať uţ českými nebo evropskými dodavateli. Jsou 

dlouhodobými obchodními partnery firmy Frital s.r.o., z čehoţ plynou různé bonusy a 

výhody smluvně vázané. Mám za to, ţe základem této dlouhodobé a bezproblémové 

spolupráce je pravidelné, oboustranné plnění závazků.  

Z toho vyplývá, ţe společnost Frital s.r.o. nabízí velmi kvalitní certifikované 

produkty, schválené Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze, podpořené 

prohlášením o shodě dle stávajících platných českých a evropských norem, za přijatelnou 

cenu pro české spotřebitele. 

Ad 2. Diferenciace. Trh je tvořen konkurenčním prostředím, kde dochází ke střetu 

nabídky a poptávky. Zájmem výrobců je prodat s co nejvyšším ziskem a spotřebitelé chtějí 

nakoupit co nejvíce kvalitního zboţí za co nejméně peněţních prostředků. Jejich zájmy 

jsou prakticky protichůdné. Domnívám se, ţe proto firma Frital s.r.o. vytváří jedinečné 

podmínky pro spotřebitele. Prioritou firmy Frital s.r.o. je, aby se stala atraktivní a čitelná 

pro zákazníky a získala tak další výhodu oproti konkurenci. Nabízí celosezónní slevy pro 

            2009                            10 



Andrea Zelenka Simovová:  Analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. 

seniory, mnoţstevní slevy a sezonní akce současně, a to nejen na plastová okna a dveře, ale 

i na veškerý doplňkový sortiment. Dále společnost Frital  s.r.o. nabízí nadstandard, který si 

vzhledem ke sníţeným celkovým nákladům můţe dovolit a současně tím lákavě oslovit 

zákazníka: zaměření, poradenství, kalkulace cenových nabídek, doprava, demontáţ a 

likvidace sutí jsou zdarma.  Montáţ plastových produktů do novostaveb rodinných domů 

za cenu 1,- Kč a dále poskytuje garanci výměny oken v panelákovém bytě za jeden den. 

Spotřebitel je obeznámen s rozšířeným sortimentem uţ při pouhé poptávce plastových 

oken nebo dveří. Stínící technika všeho druhu, interiérové a exteriérové parapety, 

meziokenní vloţky MIV, zasklívání lodţií rámovým nebo bezrámovým systémem, 

hliníková okna a dveře, střešní okna, garáţová vrata, obloţkové zárubně s interiérovými 

dveřmi, kamenné desky z leštěného mramoru do kuchyní, koupelen či na krby. Všechny 

tyto produkty mohou být kombinovány v různých variantách, barevném provedení a 

designu.  V neposlední řadě firma Frital s.r.o. zatepluje fasády domů a provádí všechny 

typy stavebních prací a úprav se všemi technickými a legislativními poţadavky stavebních 

odborů. Při některých akcích zákazníci obdrţí dárek s logem firmy Frital s.r.o., jako jsou 

tuţky, desky na dokumenty, teploměry na okna, nebo set-top-box, při podpisu smlouvy o 

dílo, dle ceny zakázky. Spotřebitel je trvale oslovován z medií, ať uţ jde o internet, 

regionální rádia, noviny, letáky, katalogy, billboardy nebo plakátovací plochy. Jméno 

firmy Frital s.r.o. se objevuje i na sponzorských akcích pro amatérská sportovní utkání, 

hudební vystoupení a dětská centra. Svými 25 pobočkami na území středních a severních 

Čech se stává firma Frital s.r.o. pro spotřebitele nepřehlédnutelnou. Můj názor je, ţe těmito 

atributy se společnost Frital s.r.o. dostává do povědomí zákazníků, i těch teprve 

potenciálních, při výběru mezi konkurujícími si firmami na trhu. 

Ad 3. Soustředění pozornosti. Vím, ţe firma Frital s.r.o. se soustředí jak na 

jednotlivce tzv. „malého“ zákazníka, tak i na bytová druţstva, společnosti nebo státní 

organizace tím, ţe nabízí kvalitu za rozumnou cenu a další doplňkový sortiment. Politikou 

je ISM, z něhoţ plyne hlavní strategický plán:  

 KVALITA 

 ODPOVĚDNOST 

 VZÁJEMNOST 

 EFEKTIVITA 
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Schéma č. 2: „Hybné síly konkurence v odvětví“dle Portera. [2] 
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4. ANALÝZA VNĚJŠÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ CH 

ČINNOST FIRMY FRITAL S.R.O. 

Vnější vlivy 

Chce-li podnikatelský subjekt uspokojovat potřeby spotřebitele, nevyhnutelně musí 

vstupovat do styku s řadou jiných subjektů, které tvoří podnikové mikroprostředí. Kaţdý 

podnik či společnost současně vstupují do jistého makroprostředí, jehoţ znalost je, dle 

mého názoru, naprosto nezbytná (schéma č. 3.) 
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Schéma č. 3: Vnější prostředí podniku tvořící jeho mikroprostředí a makroprostředí. 

 

 

Ekonomická sloţka  Konkurence   Politická sloţka  

Technologie  Dodavatelé                  Odběratelé       Přírodní prostředí 

Kulturně sociální  Partneři           Demografie 

 prostředí  

     Veřejnost   

 

Mikroprostředí   

Makroprostředí 

 

4.1. Vlivy mikroprostředí 

 KONKURENCE. Mikroprostředí firmy je součástí konkurenčního prostředí, 

které můţe být ovlivňováno. Síla firmy v konkurenceschopnosti je dána velikostí zdrojů a 

různými moţnostmi firmy, ať uţ finančními, technologickou vyspělostí, kapacitou výroby 

nebo úrovní managementu. Domnívám se, ţe tím, jaký je charakter firmy, jak se projevuje 

a prezentuje své výrobky a sluţby, tím je ovlivněno chování konkurence. Konkurence se 

stává soutěţí, o zajištění nejlepších podmínek na trhu.  

Společnost Frital s.r.o. si je vědoma svých konkurentů hlavně v regionech, kde má 

svou působnost, sleduje a analyzuje jejich firemní strategie a cíle, které se od sebe 

vzájemně velmi liší. Hlavními konkurenty jsou velké firmy působící na celostátní úrovni 

s velkou a intenzivní propagací v těch nejsledovanějších médiích.  

Konkurenční firmy zasahující do působení firmy Frital s.r.o. ve Středočeském kraji: 

VEKRA, a.s., RI OKNA, a.s., OKNOTHERM, spol. s.r.o., KOBLA, spol. s.r.o. 

Konkurenční firmy v Ústeckém kraji: IDEALFENSTER, a.s., RI OKNA, a.s., 

EUROJORDÁN s.r.o., KOBLA, spol. s.r.o., Profifenster s.r.o., PETROS, spol. s.r.o. 

Přestoţe společnost Frital s.r.o. není firma s celostátní působností, je na předním 

PODNIK 
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místě, mezi těmito a ostatními konkurenty. I na internetových vyhledávačích, coţ je 

v konkurenčním boji důleţité. Zákazník si je vědom při vyhledávání informací o 

plastových oknech, ţe přední a významné firmy jsou umístěny na prvních pozicích 

vyhledávačů webových stran a ztráta času je pro ně zanedbatelná. Důleţitou roli sehrává 

vzhled, aktuálnost a přehlednost webových stránek, které má společnost Frital s.r.o. na 

vysoké úrovni díky profesionalitě agentury, která webové stránky zpracovává a řídí 

komplexním přístupem chápajícím a efektivně ovlivňujícím zákazníka (schéma č. 4.) 

 

Schéma č. 4: Schéma nové filozofie elektronického marketingu v prostředí informační konkurence dle 

Čichovského. [1] 
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cen, sortimentu, slev na jednotlivý produkt v nabídkách konkurence a následné pruţné 
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odezvy společnosti Frital s.r.o. Měsíčně jsou strategicky přizpůsobeny různé akce, slevy, 

dárky či výhody pro zákazníky, které jsou do poslední chvíle, neţ jsou zveřejněny, přísně 

střeţeny a tajeny i před zaměstnanci, aby protiakce konkurence byla co moţná 

nejopoţděnější.  

 PARTNEŘI. Společnost Frital s.r.o. má několik spolupracujících firem, se 

kterými je ve stálém kontaktu, a které se podílejí na podnikových aktivitách. Nejsou 

povaţovány za konkurenci, ale partnerské firmy. Jedná se o dodavatele, zprostředkovatele, 

dopravní firmy, marketingové firmy, finanční instituce atd.  

Dlouhodobými partnery společnosti Frital s.r.o. je hlavní německý dodavatel 

plastových profilů firma ALLUPLAST Kunststoff – Fenstersysteme, partnerský výrobce 

OKNA RABIEŇ Sp. z o. o., dodavatel kování do plastových oken a dveří GU-GRETSH – 

UNITAS GmbH Baubeschlage, dodavatel okenních výplní a skel Glaspol Sp. z o. o., 

dodavatelé stínící techniky Maron, spol. s.r.o. a SERVIS CLIMAX, a.s., dodavatelé 

střešních oken ROTO stavební elementy s.r.o., dodavatelé interiérových dveří a zárubní 

CAG s.r.o. a POL-SKONE Sp. z o. o., dále dodavatelé garáţových vrat Olymps Door 

s.r.o., dodavatelé parapetů DESKSTONE s.r.o., Postforming s.r.o. a mnozí další, se 

kterými má firma Frital s.r.o. dlouhodobé smluvní vztahy, které mohou být funkční 

především na základě schopnosti firmy dostát svým závazkům vůči těmto partnerům. 

Neméně důleţitým faktorem je oboustranná snaha o bezproblémovou komunikaci, 

vstřícnost a ochota řešit moţné problémy. Firma Frital s.r.o. se svými partnery sleduje 

stejný cíl. Uspět v konkurenčním prostředí na spotřebitelském trhu a maximalizovat odbyt 

produktů a sluţeb. Zákazník je cílovým předmětem činnosti těchto kooperujících podniků 

a společností. 

 VEŘEJNOST. Skupina obyvatelstva, mající vliv na chování podniku, stanovení 

podnikových cílů a jejich plnění. Jsem přesvědčena, ţe obyvatelstvo v místě podnikání, 

můţe mít pozitivní či negativní postoje vůči firmě. Zásadním se stává způsob, kterým se 

společnost nebo firma prezentuje, a tím ovlivňuje veřejné mínění. Ať uţ se to týká 

sponzoringu, nabídky pracovních míst, arogantního vystupování firmy nebo znečišťování 

ţivotního prostředí. Dle mého názoru, vztahy veřejnosti k podniku mohou ovlivňovat 

image firmy. Především zájmové skupiny tvořené občany zastupujícími celospolečenské 

zájmy, úřady, organizace, sdělovací prostředky, zaměstnanci, představující širokou 
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veřejnost, která sice nevystupuje organizovaně, ale zastupuje celkový pohled na postavení 

podniku nebo firmy ve společnosti. 

Firma Frital s.r.o. má v současnosti 25 poboček ve středních a severních Čechách, 

v jejichţ snaze je pozitivně působit na okolí, jak v bezprostřední blízkosti, tak na větší 

vzdálenosti za pomocí internetu. Spotřebitelé mohou s jednotlivými pobočkami 

komunikovat nejen osobně, telefonicky, ale i prostřednictvím e-mailů, nebo klasických 

poštovních sluţeb. Tyto aspekty také ovlivňují mínění veřejnosti. 

 

     4.2 Vlivy makroprostředí – SLEPT ANALÝZA 

 Vnější makroprostředí je ovládáno především vlivy ekonomickými, 

demografickými, technickými, přírodními, politickými a kulturně sociálními. Toto 

prostředí je víceméně podnikem či firmou neovlivnitelné. Svým způsobem působí na 

podnikatelské subjekty a zapříčiňuje tak změny v chování firem, jejich partnerů, 

zákazníků, konkurence a dalších. 

 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ. Česká republika je součástí celosvětového 

ekonomického klimatu. Ekonomické prostředí u nás v sobě zahrnuje i činitele, které jsou 

ovlivňovány právě mezinárodní ekonomikou a jejími změnami. Míním, ţe jak místní, 

regionální, tak i národní ekonomika zrcadlí jednání, přání a chování společnosti a stává se 

tak součástí světové ekonomiky. Kaţdý stát prochází odlišným vývojem národního 

ekonomického prostředí a je ovlivňován mnoha okolnostmi. Mezi některé náleţí například 

historický vývoj nebo hospodářská politiku státu. Stát ztělesňuje nezastupitelnou úlohu v 

trţní ekonomice, prostřednictvím hospodářské politiky, která je uskutečňována 

ekonomickými nástroji. 

Ekonomické faktory působí na moţnosti firem nabízet své produkty a sluţby. 

Spotřebitelům zase umoţňují uspokojovat své potřeby v lokálním nebo národním měřítku.  

S ohledem na ekonomické podmínky jednotlivých regionů, nelze marketingovou 

strategii společnosti Frital s.r.o. uplatňovat globálně. Myslím si, ţe je zásadním 

předpokladem brát v úvahu faktory ovlivňující kupní sílu a strukturu výdajů spotřebitele. 

Činitelé jako je inflace, rovnováha platební bilance, úroková míra, produktivita práce, 

reálný příjem domácností, mají svůj vliv, ale obecně stále platí, ţe zvyšováním příjmů 
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domácností klesá procento výdajů za potraviny a zvyšuje se procento výdajů za sluţby a 

zboţí dlouhodobé spotřeby (vozidla, nemovitosti, vzdělání, ….) 

Napadá mě otázka, jaké dopady bude mít celosvětová ekonomická krize na odvětví 

a na národní hospodářství? Promítne se jistě i kaţdoroční zvyšování cen energií v ČR a 

v EU. Omezení poskytování ruského plynu v lednu 2009, které zasáhlo některé evropské 

státy, vyvolalo jistý pocit hrozby i v ČR. Troufám si tvrdit, ţe logickým důsledkem bude 

snaha, sníţit náklady na energie a investice do úsporných opatření při vytápění v zimním 

období a omezit tak co nejvíce úniky tepla. Ideálním řešením je pořízení plastových oken a 

zateplení fasád. Okamţikem pořízení je tepelná úspora u oken přibliţně o 40% vyšší a u 

fasády můţe stoupnout o dalších 15 – 20%, coţ se samozřejmě projeví na platbách za 

vytápění. A zákazníci na tento argument slyší. S předtuchou dopadů ekonomické krize se 

snaţí zákazníci vloţit své finanční prostředky do smysluplných a dlouhodobých investic, 

které se v krátkém časovém horizontu, zcela jistě zhodnotí. Projeví se tak sníţení nákladů 

na energie a zvýší se cena nemovitostí, do kterých je takto investováno, čehoţ si je 

spotřebitel vědom. 

 DEMOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ. Demografie je věda o populaci. 

Demografické prostředí určuje utváření jednotlivých trhů, jejich strukturu, rozmístění a 

velikost. Demografická struktura se stává podstatou pro vytváření spotřebních segmentů. 

Monitorují se různé kategorie: velikost populace, její rozmístění, hustota osídlení, věková 

struktura, ekonomická aktivita, sociální prostředí, příjmové skupiny, vzdělanost a 

kvalifikace, oblast infrastruktury, dopravní dostupnosti a mobilita. Myslím si, ţe 

společnosti, které chtějí uspět v trţní ekonomice, by měly analyzovat mnoţství a sloţení 

zákazníků, kteří jsou ochotni jejich produkt či sluţbu zakoupit. Firma Frital s.r.o. přihlíţí 

k těmto hlediskům a zkoumá sloţení populace v daných regionech. Jsou zohledňovány 

panelové zástavby ve městech, mladé rodiny, hustota osídlení, počet obcí v okolí větších 

měst, míra nezaměstnanosti, úroveň vzdělanosti a ekonomické aktivity v daném regionu. Je 

vţdy klíčovým úkolem najít lukrativní zónu pro otevření prosperující pobočky. 

 POLITICKÉ PROSTŘEDÍ. Politické prostředí má významný vliv na 

podnikání, především z hlediska legislativy, jejímţ cílem je chránit spotřebitele a zájmy 

společnosti. Politické prostředí silně ovlivňuje plánování a rozhodování podniku v oblasti 

marketingu. Soudím, ţe takový vliv je utvářený legislativou, která představuje soubor 

         2009                         17 



Andrea Zelenka Simovová:  Analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. 

právních předpisů, upravujících zákonnou cestou vztahy mezi jednotlivými subjekty a 

vládními orgány. Chrání společnosti před nekalou soutěţí, chrání spotřebitele před lţivou a 

zavádějící reklamou atd. 

Společnost Frital s.r.o., se řídí téměř dvěma sty zákony a dalšími třemi sty 

podzákonnými právními předpisy. Souhrn jednotlivých povinností firmy vyplývající 

z platné legislativy, překračuje dva tisíce. Legislativa určuje zákony a právní předpisy, 

kterým se firma Frital s.r.o. podřizuje. Můj názor je, ţe k platné legislativě přistupuje firma 

Frital s.r.o. zodpovědně a dodrţuje ji, především z hlediska beztrestnosti, ale také pro 

dobré jméno firmy, které poskytuje jistou záruku korektnosti. Tím si také zajišťuje další 

konkurenční výhodu a větší schopnost obstát v trţní ekonomice. 

 PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ. Přírodní prostředí můţeme chápat jako souhrn 

externích podmínek ovlivňujících lidskou populaci. Jde o biosféru, fyzikální pole, ovzduší, 

půdu a horniny, nerostné suroviny, povrchové a podzemní vody. Lidstvo je ovlivňováno 

omezenými zásobami přírodních zdrojů, nedostatkem surovin a obnovitelných zdrojů, 

nedostatkem pitné vody, mizejícími deštnými pralesy a lesy, převáţně pak cenou těchto 

ubývajících zdrojů. Znečišťování Země a ekologické katastrofy téţ nejsou zanedbatelné. 

Jsem přesvědčena, ţe tyto faktory se pak promítají v národním hospodářství a ekonomice 

kaţdého státu a ovlivňují tak trh a zdroje pro podnikatelskou činnost. 

 Společnost Frital s.r.o. preferuje ohleduplnost a šetrný přístup k přírodnímu 

prostředí. Mnoho spotřebitelů tento fakt registruje a vnímá pozitivně, coţ je bezesporu 

další konkurenční výhodou na trhu. Firma Frital s.r.o. odebírá dva druhy profilů, z nichţ 

jeden je prvoplast a druhý obsahuje minimálně 10% plastového recyklátu. Plastová okna a 

dveře jsou téţ recyklovatelné. Novinkou je nabídka bezolovnatého plastového profilu 

šetřícího lidské zdraví, a vyhovujícího alergikům. Standardem je sluţba pro všechny 

zákazníky zdarma - odvoz a likvidace starých oken, rámů a suti, vzniklých při demontáţi 

starých oken a dveří. Spotřebitelé tak nejsou nuceni likvidaci řešit sami a nezatěţují tak 

někteří svým nezodpovědným chováním přírodní prostředí, coţ je z mého pohledu 

vynikající tah a velká konkurenční výhoda. Produkty nabízené společností Frital s.r.o., ať 

uţ se jedná o plastová okna, dveře, nebo zasklení balkonů a lodţií, přispívají 

k bezprašnosti bytů a domů a k niţšímu ekologickému zatíţení při vytápění. Současně 

zajišťují větší komfort a pohodlí pro spotřebitele.  
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 TECHNOLOGIE. Technický pokrok a technologické prostředí je v dnes 

příznačné zrychlujícím se tempem technologických změn a vývoje. Podniky jsou nuceny 

monitorovat změny v technologiích a brát v úvahu, jak nové technologie mohou 

uspokojovat potřeby zákazníků. Současně musí přihlédnout i k trendu, ţe spotřebitel chce 

být ujištěn o bezpečnosti, nezávadnosti a kvalitě nových výrobků. Domnívám se, ţe 

technický pokrok se podílí na rozvoji jednotlivých průmyslových odvětví, ovlivňuje vývoj 

nových výrobních postupů, nových produktů a utváření nových trhů. 

Společnost Frital s.r.o. nabízí pěti a šestikomorový  profil oken a plastová okna se 

středovým těsněním navíc. Základním standardem v nabídce firmy Frital s.r.o., jsou 

skleněné výplně v oknech, které mají uţ modernizovaný teplý plastový rámeček a 

koeficient tepelné propustnosti činí U=1,0W
2
. Novinkou je trojsklo s koeficientem tepelné 

propustnosti U=0,8W
2
, které se uţívá především do nízkoenergetických nebo pasivních 

domů. Firma Frital s.r.o. pouţívá profily, které měly jako jedny z prvních na trhu, přidaný 

ustalovač barev, který zajišťuje, ţe bílá okna neţloutnou a ostatní dekory nemění barvu 

vlivem počasí a tepelných změn.  

Firma Frital s.r.o. sleduje nové technologie a nejnovější trendy s cílem 

zvyšovat náskok před stagnující konkurencí a srovnat krok s konkurencí progresivnější a 

hbitější. Dokladem toho je například skutečnost, ţe se v České republice řeší příprava nové 

normy zabývající se problematikou způsobu montáţe a zabudování otvorových výplní do 

staveb, které by měla vyřešit právě nová norma ČSN 74 6076 Okna a dveře – Pouţití ve 

stavebnictví. - Tato norma zásadně specifikuje způsob montáţe oken a dveří do budov. 

Další specifika a upřesnění přináší Směrnice evropského parlamentu a rady, číslo 2002/91 

ES a její prováděcí vyhláška č.148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov. Z těchto 

technických pokynů vyplývá, ţe součástí nově zabudovaného okna nebo dveří, by měly být 

pouţity parotěsnící pásky, po obvodu jak z interiérové, tak z exteriérové strany stavebního 

otvoru. Parotěsnící pásky zabraňují nadměrné vlhkosti v izolační PUR pěně a případnému 

vzniku plísní. Tento způsob montáţe nabízí firma Frital s.r.o. jiţ od ledna 2009, ačkoliv je 

uvedení této normy teprve v přípravě. 

Společnost Frital s.r.o. sleduje nové technologie, nové produkty, nové trendy ve 

stavebnictví a snaţí se je co nejrychleji zavést do praxe uţitím ve stavebních projektech, 

při montáţích otvorových výplní, zaváděním novinek na poli zateplování budov a renovaci 

                2009                                19 



Andrea Zelenka Simovová:  Analýza konkurenceschopnosti firmy Frital s.r.o. 

fasád.  Firma Frital s.r.o. usiluje o jakýkoli nový produkt související s odvětvím, který by 

se mohl osvědčit a zajistit uspokojení spotřebitele. 

 KULTURNĚ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ. Kulturní a sociální úroveň společnosti 

je vymezena jejími kulturními a etickými normami. Další faktory ovlivňující společnost: 

věková struktura obyvatelstva, rozdělení dle pohlaví, povolání a výše příjmů, sociální 

úroveň rodiny a kvalita vnitřního ţivota, tradice a kulturní hodnoty, úroveň a vyspělost 

školské soustavy, náboţenství a filozofie, zájmy a móda. Celkový směr v chování a jednání 

je ovlivněn hodnotou zvyků a obyčejů, přístupů a preferencemi obyvatelstva kaţdého státu.  

Domnívám se, ţe je jiţ mnoho spotřebitelů, kteří dávají přednost zavedené firmě 

s dobrým jménem před novou a neznámou společností, i na úkor výhodnější ceny.  Myslím 

si, ţe čeští zákazníci raději podpoří kvalitní českou firmu, která zná českého spotřebitele a 

především ho nepodceňuje. Jsou však regiony, kde je především preferována cena. 

Rozhodování spotřebitele je ovlivňován rodinnou výchovou, referencemi, výší příjmů, 

ekonomickou aktivitou v lokalitě, sociální úrovní a dalšími faktory. 

 

5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Zaujal mě rozbor nejčastějších důvodů, podle Šebestové, které mohou zapříčinit 

neúspěch nebo problematické fungování, či moţný krach firmy. „Nejčastější důvody 

zániku malého a středního podniku jsou obdobné a je třeba postarat se a vyhnout se 

nejčastějším chybám, které směřují k zániku firmy.“ [3] 

1. „Podkapitalizace. Důvodem neúspěchu je podceňování mnoţství kapitálu, 

který je potřebný nejen pro chod podniku, ale není kalkulováno s potřebami inovací a 

dalších investic pro rozvoj a expanzi na trhu.“ [3]  

Jsem přesvědčena, ţe v prvé řadě společnosti Frital s.r.o. výrazně chybí hlavní 

ekonom – profesionál. Vynikající účetní řešící mzdy, platby a styk s institucemi a 

rozhodování majitelů firmy často na základě subjektivních pohnutek je nedostačující, 

především z hlediska ekonomického. Nikdo zde neřeší a nedohlíţí na dodrţování zlatého 

bilančního pravidla financování, které zní: dlouhodobý majetek podniku (aktiva) je třeba 

krýt dlouhodobými zdroji (pasivy) a krátkodobá aktiva financovat krátkodobými pasivy. 
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Z mého pohledu společnosti Frital s.r.o. chybí investice do inovace technické 

podpory na pobočkách. Existuje počítačový software KLAES pro výrobce a prodejce 

plastových oken a dveří, který po zadání údajů do programu, vypracuje a nakreslí potřebná 

okna v daném poměru a vypracuje automaticky přesnou cenovou nabídku během několika 

málo minut. Soudím, ţe pořízení takového softwaru by předcházelo  omylům při 

výpočtech, eliminovaly by se chyby a rychlost zpracování poptávky by byla nesrovnatelná. 

Tudíţ by se nemohlo stát, ţe se kaţdá pobočka se svou cenou na stejnou poptávku liší. 

Zvýšila by se tak i důvěryhodnost firmy a vyloučilo by se velké časové zatíţení pracovníka 

i zákazníka.  

V současnosti, kdyţ zákazník přijde se svou poptávkou na pobočku, čeká, neţ si 

pracovnice cenovou nabídku spočítá na papíře, připočítá ceny všech doplňků, zakalkuluje 

slevy, připočítá cenu za montáţ, zednické zapravení a DPH. Zákazník se sice dozví cenu, 

ale nemůţe odejít z pobočky s cenovou nabídkou v ruce, jelikoţ je stále spočítaná jen na 

papíře a pro zákazníka nesrozumitelná.  Pokud se chce firma prezentovat co nejlépe, měla 

by pracovnice předat zákazníkovi cenovou kalkulaci v přijatelné podobě, tak aby se v ní 

mohl sám orientovat a rozpoznal jednotlivé údaje. Takţe pracovnice musí vloţit všechny 

dostupné údaje do počítačové předlohy, přepočítat správnost údajů, zákazníkovi cenovou 

nabídku vytisknout a předat. Minimální doba tohoto úkonu je 30 minut. Problém nastane 

ve chvíli, kdy se zákazník v tomto procesu rozhodne změnit byť třeba jen jeden údaj. Musí 

podstoupit jak on, tak pracovnice na pobočce celou peripetii s výpočtem znovu. Je to 

zdlouhavé, časově velmi náročné, především pro zákazníka. Vnímám to jako závaţný 

nedostatek firmy s ohledem na to, ţe některé konkurenční podniky uţ tyto programy 

vlastní třeba i řadu let. Samozřejmě je nutné brát v úvahu vysoké náklady na pořízení 

tohoto programu pro všech dvacet pět poboček, ale jsem přesvědčena, ţe investice by se 

několikanásobně vrátila, jelikoţ by se stihlo zpracovat mnohem více poptávek i zakázek ve 

stejném čase.  

 Další nedostatek vidím ve způsobu obnovy vozového parku, obměny technické 

vybavenosti montáţních part ve společnosti Frital s.r.o.  

2. „Špatný peněžní tok. Je nazýván „bratrancem podkapitalizace“. Dobrá rada 

majitelům malých firem zní: „Sledujte a ovlivňujte neustále peněţní tok. Kdyţ jde do 

tuhého, hotové peníze jsou to jediné, co se počítá“. Platební morálka některých subjektů je 
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výrazně špatná, důleţité je včas rozpoznat rizikové faktory a eliminovat je vhodnými 

finančními nástroji – pojištění, směnky…“ [3] 

Hotové peníze jsou nejlikvidnějším majetkem a ani tento důleţitý faktor nemá 

firma Frital s.r.o. dostatečně ošetřený, například vytvořením finančních a rezervních fondů 

pro případ nějaké krize. Opět zde výrazně chybí vliv a rozhodování erudovaného ekonoma. 

Občas se stane, ţe odběratel velké zakázky je v prodlení s platbou a následně se firma 

Frital s.r.o. dostává do platebních potíţí, jelikoţ chybí dostatečná zásoba finančních 

prostředků pro tyto situace. Zaměstnanci pak pociťují velký tlak a nervozitu ze strany 

vedení, které tyto problémy řeší tak, ţe urychleně shromaţďuje přijaté hotovostní platby 

z jednotlivých poboček, kde je denně uzavřeno několik desítek smluv, aby firma Frital 

s.r.o. sama mohla dostát svým závazkům. Doporučením je jasný a nezbytný poţadavek na 

přijetí hlavního ekonoma. 

3. „Nedostatečné plánování. Pro úspěch firmy je rozhodující sestavit rozumný 

a realistický podnikatelský plán, který zahrnuje finanční záleţitosti, marketing, růst firmy a 

řadu dalších věcí. Takový plán můţe klást značné nároky na čas. Dobře připravit 

podnikatelský plán je totiţ analýzou, zda podnikatelská myšlenka bude v praxi vůbec 

fungovat.“ [3] 

 Co se týká marketingu, strategických tahů firmy Frital s.r.o., analýzy konkurence 

na trhu, opatření a plánování ISM, má firma výborně podchyceny a vypracovány na 3-5 let 

dopředu a zajišťuje i aktualizace potřebných údajů. Problém shledávám pouze v tom, ţe 

společnost Frital s.r.o. by měl zastupovat obchodní zástupce, který je seznámen s plány 

firmy, zastupuje její zájmy a má určité pravomoci vyjednávat, ať uţ na poli obchodním, tak 

i finančním s potřebnými znalostmi technickými, stavebními nebo legislativními. Tendry, 

výběrová řízení, státní zakázky zde zajišťují obchodní amatéři a laici a staví firmu do 

pozice outsidera. Jsem přesvědčena o nutnosti chovat se profesionálně, aby společnost 

Frital s.r.o. ve velké konkurenci měla budoucnost a obstála na trhu. Doporučuji investovat 

do kvalifikovaných odborníků z hlediska ekonomiky, obchodu, managementu a 

dlouhodobého strategického rozhodování (desítky let), vedení lidských zdrojů a 

technických pracovníků.   

4. „Konkurenční výhoda. Jedinečné podnikatelské myšlenky jsou vzácností. 
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Přesto je nezbytné, aby se firma uchytila v nějakém specifickém oboru a získala místo 

v určité trţní mezeře, kde je naděje na růst. Takové místo se získává například určitou 

odlišností produktu nebo takovou podporou zákazníků, která je nad rámec toho, co nabízejí 

konkurenti. Příliš mnoho malých firem nabízí totéţ co ostatní. To je nejčastěji důvod, proč 

větší část zpracovaných projektů neprošla výběrovým řízením.“ [3] 

 Dle mého mínění, je konkurenční výhodou společnosti Frital s.r.o. především 

kvalita nabízených produktů, sluţeb a servis spojený s touto nabídkou. Cena je dostupná 

pro širokou veřejnost, technologie je na nejvyšší úrovni, na coţ má firma Frital s.r.o. 

několik certifikátů: jakosti, kvality a bezpečnosti. Firma sleduje trendy a je schopna se 

pruţně přizpůsobovat. Jméno firmy se jiţ zapsalo do  podvědomí zákazníků v kaţdé 

lokalitě, kde má firma působnost.  Společnost Frital s.r.o. je známá tím, ţe se soustředí na 

uspokojování potřeb zákazníka za všech okolností. Konkurenční výhodou je: prvenství 

v celkových nákladech, diferenciace, soustředění pozornosti. 

5. „Chabý marketing. Je nutné vypracovat marketingovou strategii nejen proto, 

aby se mohlo určit, kdo bude kupovat, ale také proč bude kupovat. Konkurenční výhodou 

je zjištění, ţe marketingová strategie vás jasně odliší od konkurence, aby zákazníci věděli, 

proč mají přijít k vám a ne ke konkurenci. Tato oblast je nejčastější slabinou rozvoje 

sektoru MSP:“ [3] 

Myslím si, ţe marketingovou výhodou společnosti Frital s.r.o., je kvalitní výrobek, 

sluţby a servis neboli firemní strategie zaloţená na KVALITĚ, ODPOVĚDNOSTI, 

VZÁJEMNOSTI A EFEKTIVITĚ.  Kromě pravidelné reklamní kampaně je firma Frital 

s.r.o. je pravidelným účastníkem výstav a veletrhů konajících se na téma dům, bydlení, 

stavba. Úspěch se dostavuje kaţdoročně po výstavách Dům a zahrada, Můj dům, Zahrada 

Čech, a po veletrhu For Arch, navázáním nových obchodních kontaktů a zvýšeným 

zájmem o produkty a sluţby. V neposlední řadě se firma zapisuje na těchto akcích do 

povědomí dalších spotřebitelů.  

Marketing má firma Frital s.r.o. na vysoké úrovni, ale vţdy je co zlepšovat. 

Navrhuji, zadat zpracování odborné firmě zabývající se marketingem, minimálně pro 

srovnání jejich návrhů a plánů do budoucna, a vyuţít těchto poznatků pro firemní strategii. 

Doporučuji, vţdy se drţet zásad marketingového mixu 4P: Product, Place, Price, 

Promotion.  
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6. „Nedostatečná pružnost a přizpůsobivost. Kaţdý majitel malé firmy dobře 

ví, jaké výhody mají velké firmy: hromady peněz, vyškolené zaměstnance a další. Velká 

firma však ztrácí schopnost adaptace na změnu trţních podmínek. Takovou schopnost 

neboli pruţnost, přizpůsobivost, můţe kultivovat a vyuţít právě malá firma. A je to jedna z 

velkých konkurenčních výhod na trhu – dynamika, která můţe ovlivnit další působení 

v dané oblasti.“ [3] 

Rozhodně tvrdím, ţe firma Frital s.r.o. zcela určitě není pasivní a aktivně se 

zapojuje do řešení problémů a změn na trhu. Je nasměrována na uspokojování potřeb 

zákazníka za kaţdých okolností. Pokud si zákazník přeje nějaké vícepráce či poptává 

výrobek nebo produkt, který je atypický a není v nabídce, tak firma Frital s.r.o. neváhá 

oslovit subdodavatele či konkurenční firmy a zákazníkovi v jeho poţadavku vyhovět, tak 

rychle, jak jen je to v jeho silách a moţnostech.  Firma reaguje pruţně i na ţádosti o posun 

termínu montáţí, pokud zákazníkovi původní termín nevyhovuje. Zdarma také poskytuje 

zákazníkovi skladovací prostory.  Nebojí se nestandardních úkolů a zadání. Je pruţná a 

dynamická. V tomto ohledu snad ani nelze firmě Frital s.r.o. nic vytknout. 

7. „Ignorování příštího kroku. Co největší podpora zákazníka v řešení jeho 

potřeb by se měla stát prioritou majitele firmy i kaţdého zaměstnance.“ [3] 

Politikou firmy je jakkoli vyjít zákazníkovi vstříc a řešit jeho potřeby a jsou s touto 

politikou seznamováni i zaměstnanci. Od toho se odvíjí šíře nabídky, kvalita zpracování 

zakázky, informovanost o zakázce aţ po bezproblémovou montáţ servis v záruce a 

následně i pozáruční servis.  

8. „Snaha vědět o všem všechno sám. Má-li subjekt před sebou řešení právního 

problému, musí si uvědomit, ţe neplatí myšlenka, ţe nejlepším právníkem jste vy sám. 

Zkušenosti odborníků v daných oblastech nenahradí povrchní znalosti jednotlivých 

problematik týkající se práva, účetnictví, řízení lidských zdrojů apod.“ [3] 

Jiţ jsem se zmiňovala o doporučení pro firmu Frital s.r.o.: zajistit hlavního 

ekonoma, který si je vědom všech finančních rizik a především sleduje tok peněz, náklady 

a výnosy, rozhoduje o investicích a nedopustí podkapitalizaci a nesolventnost firmy. Dále 

obchodního zástupce, který bude s přehledem reprezentovat firmu na obchodních 

jednáních. Je nutností, aby si firma najímala odborníky, profesionály a poradenské sluţby.  

9. „Vynikající šéf, podprůměrný personál. Nadějná firma se znalým, zkušeným a 
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nadšeným majitelem můţe skončit neúspěchem díky nezkušeným, neinformovaným a 

nemotivovaným zaměstnancům. Jedna z taktik, jak toto nebezpečí eliminovat je za pomocí 

týmové práce personálu na řízení a odpovědnosti vzhledem k podniku. Důleţitým faktorem 

se tak stává celoţivotní učení.“ [3]  

Doporučuji se zaměřit uţ při výběru zaměstnanců na pobočky firmy Frital s.r.o.,  

nejen na jejich dosaţené vzdělání, ale i na schopnost učit se novým věcem, stejně tak i 

prověřit, jakým způsobem je pracovník schopen reprezentovat firmu v mluvené i psané 

podobě. Domnívám se, ţe je velmi důleţitý vzhled i vystupování zaměstnanců a jaký 

vyvolávají tzv. „haló efekt“, jelikoţ je zaměstnanec tím prvním, koho zákazník kontaktuje 

a s nímţ mluví. Dalším faktorem, ovlivňujícím názor zákazníka, je vzhled firemní 

pobočky, která by měla být na frekventovaném a lukrativním místě, měla by být udrţována 

v čistotě a reprezentativně vybavená. Měla by vyvolávat dojem solidnosti a prosperity. 

Jsem přesvědčena, ţe neméně důleţité je vzdělávání a proškolování zaměstnanců firmy 

Frital s.r.o. a především jejich motivace být uţitečným, prospěšným a loajálním k firmě, 

kterou zaměstnanec zastupuje. Zaměstnavatel by měl být objektivní a nestranný ve svém 

hodnocení a přístupu. Prioritou by měla být korektnost. Dobrá komunikace je základem 

dobrých vztahů a ty jsou stavebním kamenem pro dýchatelné ovzduší ve firmě.  

10. „Nekontrolovaný růst. Je to paradoxní, ale zkušenosti potvrzují, ţe malá firma, 

která uspěje na trhu příliš rychle, si často kope sama sobě hrob. Pokud vaše produkce 

nestačí udrţet krok s poptávkou nebo pokud růstová expanze narazí na nedostatek 

hotových peněz, pak váš sen o růstu můţe ve skutečnosti vyústit v ohroţení samotné 

existence firmy.“ [3] 

Z tohoto důvodu je v doporučení jiţ několikrát zmiňována potřeba zajistit firmě 

Frital s.r.o. hlavního ekonoma, který by přesně analyzoval, která zakázka je jiţ nad 

moţnosti firmy, kdy hrozí podkapitalizace podniku a sledoval by rozloţení finančních 

prostředků a jejich tok. S tím rozhodně souvisí i kontrola a financování investičních 

záměrů a rozvojových aktivit.   
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6. ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem měla za cíl, analyzovat konkurenceschopnost, vnější 

faktory působící na společnost Frital s.r.o. a zhodnotit, zda je schopna obstát 

v konkurenčním prostředí na trhu. Provedla jsem rozbor různých sil a vlivů, především 

těch vnějších, které ovlivňují činnost firmy. Z mého pohledu to bylo velmi zajímavé, 

hlavně z toho důvodu, ţe jsem zaměstnancem firmy Frital s.r.o.  

Z analýzy 5 konkurenčních sil podle Portera vyplývá, ţe firma Frital s.r.o. je 

schopna moţné faktory ohroţující tuto společnost překonat a vyrovnat se s nimi.  Myslím, 

ţe i vzhledem k tomu, ţe tato společnost je na trhu jiţ jedenáct let, mohu říci, ţe se 

s různými subjektivními i objektivními problémy úspěšně vypořádala. Skutečností je, ţe 

tlaky vnějších i vnitřních faktorů působící na firmu přetrvávají a vyvíjejí se. Domnívám se, 

ţe v mé analýze různých aspektů působících na činnost firmy, dopadla společnost Frital  

s.r.o. relativně dobře. Myslím si, ţe není nijak zásadně ohroţena její konkurenceschopnost. 

Zatím! Firma se sice rozrůstá, politika společnosti i marketingová strategie je úspěšná a 

splňuje očekávání. Podotýkám však, ţe společnost Frital. s.r.o. zápolí s určitými negativy a 

problémy, které sama bez přispění rad odborníků nevyřeší a proto mezi mé návrhy a 

doporučení patří odstranění některých z těchto negativ a rizik.  

Jsem přesvědčena, ţe analýza splnila účel a odhalila nedostatky, kterými dle mého 

názoru především jsou:   

- omezené finanční prostředky v případě opoţděných nebo nevymahatelných pohledávek, 

jelikoţ neexistuje ţádný rezervní fond a chybí odborník z řad ekonomů, který by 

strategicky dohlíţel a řídil tok peněz.  

- pozice při účasti na výběrových řízeních a veřejných zakázkách je značně slabá, 

vzhledem k tomu, ţe firmu nezastupuje ţádný obchodní zástupce znalý firemní politiky a 

obchodní taktiky.  

- nedostupnost relevantních a zásadních informací a také neznalost způsobů, jak správně 

zpracovávat informace jiţ dosaţené. 

Navrhuji, bezodkladně získat zkušeného ekonoma, výkonného obchodního 
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zástupce a zajistit si poradenskou společnost, zaměřenou na analytickou činnost a 

vyhledávání závad a zásadních chyb v podnikatelské činnosti.  

Dále doporučuji vytvoření rezervního finančního fondu a inovaci technického 

zázemí na pobočkách, zakoupením počítačového programu na vytváření cenových nabídek 

KLAES. Současně radím změnit systém obměny vozového parku. Neinvestovat do starších 

vozů a neustále hradit opravy, ale zaměřit se na nové vozy a uplatnit leasing v odpisech.  

 Domnívám se dále, ţe není přínosné pro firmu, aby vedení bez odborných znalostí 

z ekonomie, legislativy a obchodu, vstupovalo do jednání, kde se tento nedostatek 

v průběhu času projeví diletantismem. Tato skutečnost nestaví firmu Frital s.r.o. do 

příznivého světla. Jako řešení se mi jeví jiţ zmiňovaný obchodní zástupce. 

Navrhuji změnit způsob výběru pracovníků, způsob jejich motivace být přínosem 

firmě a zajistit zvyšování jejich kvalifikace.  

Domnívám se, ţe pokud vedení firmy Frital s.r.o. bude přístupné některým mým 

návrhům na změny a uplatní je v praxi, mohla by v konkurenčním boji uspět mnohem 

efektivněji a pocítila by to i v rozvoji společnosti a ekonomickém růstu.  

Myslím si, ţe účinek těchto nedostatků je zatím latentní, ale jiţ identifikovatelný a 

je jen otázkou času, neţ je analyzuje schopnější konkurence a vytěţí z nich prospěch pro 

své strategické plány.  

Soudím, ţe je nezbytné neustále inovovat nejen sluţby a produkty, ale 

přizpůsobovat i management, marketing a ekonomiku firmy Frital s.r.o. Nezůstat stát, 

jelikoţ konkurence a rychlost s jakou se vyvíjejí a inovují procesy řízení a strategické 

plány, je hrozivá. Můj názor je, ţe není nutné být v čele konkurenčního konvoje, ale určitě 

být na viditelné pozici, s kterou konkurence musí počítat. 

Závěrem bych chtěla říci, ţe doufám, ţe tato analýza konkurenceschopnosti najde 

reálné uplatnění. Mohla by být pro společnost Frital s.r.o. přínosem a poskytnout jí odlišný 

úhel pohledu na chyby a problémy, týkající se firmy. Přinesla by tak jisté návrhy, 

doporučení a nová řešení, jak postupovat v dalším plánování konkurenční strategie.  
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