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1. Úvod 
 

Podnikatelské prost�edí se mezi jednotlivými m�sty, regiony nebo státy vyvíjí 

rozdíln�. Každá z oblastí se vyzna�uje jinými podnikatelskými podmínkami a na podnikatele 

mají vliv odlišné prvky.   

 

Z podnikatelského prost�edí plyne celá �ada faktor�. Ty mohou mít jak pozitivní, ale 

také negativní dopad na úsp�ch podniku. Pro dnešní dobu je typická neustálá zm�na nap�íklad 

v podob� m�nících se pot�eb a p�ání zákazník�, r�stu konkurence nebo technologického a 

technického pokroku. 

 

Aby podnik dosáhl úsp�chu, musí pr�b�žn� analyzovat své okolí a p�izp�sobovat svou 

�innost m�nícím se podmínkám. Ur�ení nových atraktivních p�íležitostí, a zárove� 

identifikace rizik umož�uje podniku jeho rozvoj a rozší�ení. Proto je velmi d�ležité, aby 

podnik v�noval této problematice pozornost.  

 

Cílem bakalá�ské práce je zhodnotit podnikatelské prost�ední konkrétního podniku. 

Mimo toho také nalezení a popis podstatných faktor�, které ovliv�ují podnik zevnit� i zven�í. 

 

Pro dosažení cíle práce se bude vycházet z informací o reálném podnikatelském 

prost�edí, ve kterém se podnik nachází, z internetových zdroj�, ze statistických dat a 

z vnitropodnikových informací. Budou vybrány klí�ové faktory podnikatelského prost�edí a 

pomocí r�zných metod bude posouzená situace podniku vzhledem k jeho konkurenci, 

dodavatel�m a zákazník�m, podnikatelským možnostem v rámci �eské republiky a podobn�. 

Pro hodnocení podnikatelského prost�edí budou použity r�zné metody a techniky.  

 

Mezi nejznám�jší metody pat�í analýza SWOT. Prost�ednictvím této analýzy se ur�í 

silné a slabé stránky zvoleného podniku, p�íležitosti a ohrožení plynoucí z vn�jšího okolí. 

Výše uvedené faktory budou identifikovány a poté obodovány dle významnosti. Kone�ný 

výsledek se znázorní pomoci graf�.  

Druhou zvolenou metodou hodnocení okolí bude pasportizace. Ta poskytne data o 

vybrané oblasti, ve které podnik p�sobí. Tato metoda poslouží pro vyhodnocení vybraných 

prvk� ur�ujících podmínky pro podnikání a situaci v �eské republice. Zájmovou oblastí bude 

tedy �R.  



 

 2 

Významnou a ohrožující silou v podnikatelském prost�edí je konkurence. Konkurenci 

bude analyzovat, velmi známá Porterova analýza p�ti konkuren�ních sil. V této metod� budou 

popsány jednotlivé konkuren�ní síly, které mohou ur�itým zp�sobem ovliv�ovat podnik. 

 

Bakalá�ská práce je rozd�lena na �ást teoretickou a praktickou. První �ást zahrnuje 

teoretická východiska podnikatelského prost�edí. To znamená, že budou definovány hlavní 

pojmy a metody související s podnikatelským prost�edím. Druhá �ást se zam��uje na 

p�edstavení zvoleného podniku a aplikaci vybraných metod na tomto konkrétním podniku. 

Nakonec budou výsledky zhodnoceny a navrženo doporu�ení. 
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2. Teoretická východiska podnikatelského prost�edí 
 

V teoretické �ásti jsou vymezeny pojmy, které souvisejí s podnikatelským prost�edím. 

Nejprve bude vysv�tleno, co je to podnikání, podnik a kdo je podnikatelem. Další �ást je 

zam��ena na podnikatelské prost�edí, jeho typologii a nakonec budou popsány metody a 

techniky zkoumání podnikatelského prost�edí. 

 

 

2.1 Podnikání  
 

Definice podnikání: 

 „Podnikáním se rozumí soustavná �innost provád�ná samostatn� podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpov�dnost za ú�elem dosažení zisku.“1 

 

“Soustavnou �inností se rozumí pravidelná nebo opakující se �innost. Za podnikání se 

tedy nepovažuje nap�. jednorázová �innost. Samostatnost v podnikání znamená, že podnikatel 

sám rozhoduje o zp�sobu, form�, rozsahu, �ase a míst� výkonu svých aktivit. Podnikání 

vlastním jménem znamená, že podnikatelská jednotka musí mít svoje jméno, pod kterým 

vykonává podnikatelské aktivity. Podnikání na vlastní zodpov�dnost znamená zodpov�dnost 

za pln�ní smluvních podmínek a dodržování právních p�edpis�. Za ú�elem dosažení zisku 

znamená, že základním motivem pro podnikání je zisk.“2 

 

 

2.2 Podnik 
 

Podnik m�žeme definovat z r�zných hledisek. Význam podniku se neustále vyvíjí a 

m�ní. V podnikové ekonomice není doposud uzav�ená definice podniku. Jednotlivé v�dní 

obory mají p�i definování podniku odlišný pohled.  

 

Definice podniku: 

„Podnikem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží v�ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

                                                 
1 Obchodní zákoník, zákon �. 513/1991 Sb., § 2, v aktuálním zn�ní. 
2 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika.1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 438s. ISBN 80-86122-75-1, 
str. 21. 
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pat�í podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

ú�elu sloužit.“3 

„Podnik je v�c hromadná. Na jeho právní pom�ry se použijí ustanovení o v�cech v 

právním smyslu. Tím není dot�ena p�sobnost zvláštních právních p�edpis� vztahujících se k 

nemovitým v�cem, p�edm�t�m pr�myslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým 

vozidl�m apod., pokud jsou sou�ástí podniku.“4 

 

Podnik lze obecn� chápat jako autonomní subjekt, produkující výrobky �i služby, 

jehož kone�ným cílem je uspokojování lidských pot�eb. 

 

Z kybernetického hlediska se podnik považuje za otev�ený systém se zp�tnou vazbou. 

Podnik si vzájemn� vym��uje informace s okolím, proto je to otev�ený systém. Zp�tnou 

vazbou rozumíme to, že podnik reaguje na zm�ny v okolí a t�mto zm�nám se p�izp�sobuje. 

 

Existence podniku je odvozená z ur�itého ú�elu. Podnik plní ur�ité cíle a vykonává 

ur�itou �innost. K tomu ovšem pot�ebuje jak hmotné tak i nehmotné vstupy. Ty následn� 

p�em��uje na výstupy do svého okolí. V podniku lze libovoln� m�nit jednotlivé vstupy i 

výstupy. Podnik ovšem usiluje o maximalizaci výstup� s dostupnými zdroji nebo dosažení 

ur�ité produkce s minimalizaci vstup�.5 

 

 

2.3 Podnikatel 
 

Definice podnikatele:  

„Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejst�íku, 

b) osoba, která podniká na základ� živnostenského oprávn�ní, 

c) osoba, která podniká na základ� jiného než živnostenského oprávn�ní podle 

zvláštních p�edpis�, 

d) osoba, která provozuje zem�d�lskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního p�edpisu.“6 

                                                 
3, 4 Obchodní zákoník, zákon �. 513/1991 Sb., § 5 v aktuálním zn�ní. 
5 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika.1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 438s. ISBN 80-86122-75-1. 
6 Obchodní zákoník, zákon �. 513/1991 Sb., § 2 v aktuálním zn�ní. 
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Obecn� lze �íci, že podnikatelem je �lov�k, který v rámci své zodpov�dnosti 

rozhoduje, kupuje, prodává a podstupuje rizika.  

 

Charakteristické rysy podnikatele: 

• um�ní nacházet p�íležitosti, vyty�ovat nové cíle, 

• zabezpe�ení finan�ních prost�edk� nezbytných k podnikání,  

• schopnost organizovat podnikatelské aktivity, 

• podstupování rizika.7 

 

�ada autor� definuje podnikatele jako osobu, která profituje na základ� iniciativy a 

riskování nebo jako osobu, která využívá iniciativy k uchopení tržních p�íležitostí za ú�elem 

dosažení zisku.8 

 

 

2.4 Podnikatelské prost�edí 
 

Jednotliví auto�i mohou vysv�tlovat podnikatelské prost�edí odlišn�. Jedná s možných 

definic uvádí, že podnikatelské prost�edí p�edstavuje souhrn podstatných vliv� p�sobících na 

podnikatele, podnik a podnikání. Podnikatel m�že být ovliv�ován zcela jiným prost�edím než 

jeho vlastní podnik, dokonce i rozhodující podnikatelské aktivity se mohou vyskytovat 

v odlišném podnikatelském prost�edí.9 

 

Dále jsem si vybrala následující definici podnikatelského prost�edí. Okolí podniku je  

vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku, který je p�edstavován jako sociáln� ekonomický 

a technický systém a vše, �ím je podnik ovliv�ován a co p�ípadn� sám m�že ovlivnit. Okolí 

nutí podnik k ur�itému zp�sobu chování. P�edevším na n�j p�sobí p�i volb� ur�itých cíl� a 

zp�sob� jejich dosahování. Podnik má spíše omezenou možnost ovliv�ovat okolí, zatímco 

vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný.10 

                                                 
7 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a st�ední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 

s. ISBN 80-247-1069-2. 
8 STA�KOVÁ, Anna. Podnikáme úsp�šn� s malou firmou. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 199s. ISBN 978-80-

7179-926-9. 
9 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika.1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 438s. ISBN 80-86122-75-1. 
10 SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 4. p�epracované a dopln�né vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

478 s. ISBN 80-7179-892-4. 
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2.4.1 Prvky okolí11 
 

Podnikatelské prost�edí p�sobí na podnik formou vn�jších sil, faktor� a podmi�ování, 

mezi kterými jsou r�zné souvislosti. Okolí podniku m�žeme vymezit jednotlivými prvky. 

N�které prvky okolí mají nehmotnou povahu, nap�íklad geografické podmínky a do ur�ité 

míry technologické okolí (stroje a za�ízení). V�tšina z prvk� má nehmotnou podobu, jako je 

právo, hospodá�ská politika, etické principy, v�decké poznatky, atd.  

 
Prvky okolí podniku: 

a) geografické, 

b) sociální, 

c) politické a právní, 

d) ekonomické, 

e) ekologické, 

f) technologické, 

g) etické, 

h) kulturn� historické. 

 

ad a) Geografické okolí 

 

Geografické prost�edí ovliv�uje podnik p�edevším p�i volb� jeho lokalizace, protože 

p�sobí na �ízení materiálových a výrobkových tok� od zdroje k uživateli. Lze zde zahrnout i 

demografické prost�edí, ve kterém by se m�l podnik zajímat o velikost a tempo r�stu 

populace, v�kovou strukturu obyvatel nebo o typy domácností (manželé, rozvedení, svobodní, 

vdovci). Každá skupina má odlišné návyky, pot�eby a p�ání. 

 

 

ad b)  Sociální okolí 

 

Podnikatelská �innost by m�la p�inášet užitek jak podniku, tak i spole�nosti. To je 

ovšem ve skute�nosti velmi obtížné. Proto by m�l podnik zvažovat d�sledky své �innosti pro 

spole�nost. V sociálním prost�edí je možno sledovat vztah lidí k sob� samým, k druhým, 

                                                 
11 SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 4. p�epracované a dopln�né vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-892-4. 
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k organizacím, názory lidí na spole�nost, jejich postoj k p�írod� a názory na vesmír. Lidé mají 

r�zná mín�ní a normy ke spole�nosti �i okolnímu sv�tu. 

 

 

ad c) Politické a právní okolí 

 

Politické strany prosazují a vyznávají r�zná východiska, která p�inášejí pro 

podnikovou sféru významné d�sledky. Prost�ednictvím práva se vytvá�í rámec pro všechny 

podnikové �innosti. Právní úprava ur�uje, jaké chování podniku je p�ípustné a jaké nikoliv. 

Existuje celá �ada zákon� definující možnosti a bariéry podnikání, ale za nejd�ležit�jší se 

považuje Obchodní zákoník. Podnik je ovlivn�n nejen „velkou“ politikou, ale i komunální 

politikou (obecními ú�ady). 

 

Podnikatelské legislativní opat�ení má plnit t�i cíle: 

• chránit podniky p�ed nekalou konkurencí, 

• chránit spot�ebitele p�ed nekalými praktikami obchodník�, 

• chránit spole�nost p�ed bezuzdým obchodním chováním. 

 

 

ad d) Ekonomické okolí 

 

Ekonomické okolí má zásadní vliv na podnik, jelikož z n�j podnik získává výrobní 

faktory a kapitál a následn� se na n�j obrací se svými výrobky a službami. Z velké �ásti se 

chování a rozhodování podniku odvíjí z celkové hospodá�ské situace zem� a její dynamiky. 

Jedná se zejména o: 

• dostupnost a ceny výrobních faktor�, 

• da�ovou zát�ž, 

• hospodá�ský r�st, m�nový a devizový vývoj. 

 

Ovšem do ekonomického okolí lze zahrnout i odb�ratelé a dodavatelé podniku a 

finan�ní instituce.  
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Podniky by m�ly sledovat trendy ve struktu�e p�íjm� a výdaj� obyvatelstva. Kupní síla 

se odvíjí od b�žných p�íjm�, cen, vývoje životních náklad�, výše úspor, dluh� a dostupnosti 

úv�r� obyvatelstva.   

 

 

ad e) Ekologické okolí 

 

Úkolem ekologického okolí je snížení negativního dopadu na životní prost�edí. Podnik 

musí respektovat a dodržovat stanovené zákony týkající se ekologie. To p�edstavuje pro 

podniky ekonomickou zát�ž a nedodržení zákon� je sankciováno.  

 

 

ad f) Technologické okolí 

 

Technologický rozvoj umož�uje podniku dosahovat lepších hospodá�ských výsledk�, 

zvyšovat konkuren�ní schopnost a humanizovat práci. Každá nová technologie tvo�í 

významné v �asovém horizontu dlouhodobé d�sledky, které nejsou vždy dob�e p�edvídatelné. 

Proto je vhodné sledovat trendy v technologii, jako je nap�íklad zm�na ve výdajích na 

výzkum a vývoj, rostoucí regulace technologických zm�n nebo zrychlující se tempo 

technologických zm�n. 

 

 

ad g) Etické okolí 

 

Etika ur�uje to, co je a není dobré a jaké postoje by m�l �lov�k (podnik) zaujímat, aby 

jednal v souladu s tím, co se obecn� považuje za správné a spravedlivé. Etické principy 

z velké �ásti vytvá�ejí média a ve�ejná mín�ní. Dodržování etiky pro podnik znamená 

poskytování dobrých služeb zákazník�m, poskytování pravdivých informací, korektní 

hospodá�ské sout�žení atd. 
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ad h) Kulturn� historické okolí 

 

Toto okolí je vytvá�eno mnoho let. Vzd�lanost obyvatelstva a jejich kulturní úrove� je 

jednou z podmínek ekonomického rozvoje a technického pokroku.  

Lidé, kte�í žijí v ur�ité spole�nosti vyznávají základní kulturní hodnoty, postoje a 

pot�eby s vysokou stálostí. 

 
 

2.4.2 Nositelé podnikatelského prost�edí12 
 

Pro formování a rozvoj podnikatelského prost�edí je významné ur�it klí�ové 

reprezentanty.  

 

„Jako základní nositelé podnikatelského prost�edí vystupují: 

• státní centrum, které je reprezentováno parlamentem, vládou, ministerstvy, 

• centra nadstátních útvar� a globální správy sv�ta (OSN, Evropská rada), 

• municipality (obce, vyšší územní samosprávné celky), 

• obyvatelstvo jako spot�ebitelé, zam�stnanci, voli�i, vlastníci, 

• subjekty podnikatelské �i jiné sféry (odb�ratelé, dodavatelé, školy, nemocnice, banky, 

agentury), 

• reziduální sféra (ostatní reprezentanti specifického podnikatelského prost�edí, kte�í 

mají vazbu na kulturní, náboženské, politické vlivy a ekologické aspekty).“ 

 

Jednotliví nositelé mají ur�ité zájmy, sehrávají ur�itou roli a vstupují do vzájemných 

vztah�. Podstatou formování a rozvoje podnikatelského prost�edí je vedení a rozvíjení 

komunikace mezi klí�ovými subjekty.  

 

 

2.5 Typologie podnikatelského prost�edí13 
 

 „Reálné podnikatelské prost�edí je velmi pestré a strukturované. Má svou v�cnou, 

�asovou, prostorovou, efektivnostní a ú�elnostní dimenzi. M�žeme jej modelov� popsat 

                                                 
12 LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prost�edí. 1. vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 

124s. ISBN 80-86458-03-2, str. 28. 
13 LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prost�edí. 1. vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 

124s. ISBN 80-86458-03-2, str.24. 
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pomocí faktor�, které se v podnikatelském prost�edí uplat�ují. Podle toho, kde se dané faktory 

nacházejí – zda uvnit� nebo vn� daného podnikatelského subjektu, je ú�elné podnikatelské 

prost�edí roz�lenit na vnit�ní, specifické pro daný podnikatelský subjekt, a vn�jší, chápané 

jako výslednice „života“ podnikatelských a dalších subjekt�.“  

 

Vn�jší neboli externí podnikatelské prost�edí lze dále roz�lenit na makropodnikatelské 

a mezzopodnikatelské prost�edí. Makropodnikatelské prost�edí p�edstavuje „celkový obal“ 

znázor�ující celospole�enské podnikatelské klima. Mezzopodnikatelské prost�edí se 

vyzna�uje p�sobením konkrétn� v�cných regionálních, mikroregionálních a lokálních faktor�, 

viz schéma 2.1.  

Vnit�ní, jinými slovy interní, podnikatelské prost�edí se nazývá mikropodnikatelské 

prost�edí, schéma 2.1. 
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Makropodnikatelské 
prost�edí 

Mezzopodnikatelské 
prost�edí 

Regionální 

Mikroregionální 

Lokální 

Mikropodnikatelské 
prost�edí 

základní faktory 
• výkonnost ekonomiky 
• inflace 
• zam�stnanost 
• státní rozpo�et 
• mimoekonomické 

parametry 
• reziduální faktory 

základní faktory 
• p�írodn� ekologické faktory 
• technická a dopravní 

infrastruktura 
• všeobecná a ekonomická kultura 
• ek. a podnikatelská infrastruktura 
• pilotní subjekty 
• reziduální faktory 

 

základní faktory 
• um�ní vlastnit 
• um�ní vést lidi 
• um�ní uspokojovat pot�eby 
• um�n komunikovat 
• um�ní formulovat podnikatelskou 

filozofii 
• reziduální faktory 

 
 
Schéma 2.1 Typy podnikatelského prost�edí 
 
[Zdroj: LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prost�edí. 1.  vyd. Háj ve Slezsku: 
MAJ, 2000. 124s. ISBN 80-86458-03-2.] 
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2.5.1 Makropodnikatelské prost�edí 
 

Makropodnikatelské prost�edí je tvo�eno z t�chto základních faktor�: 

• r�st nebo pokles výkonu ekonomiky (HDP, stavební, pr�myslová a další výroba), 

• r�st nebo pokles inflace (vliv na cenu zboží, služeb, pen�z), 

• r�st nebo pokles zam�stnanosti, 

• udržení nebo narušení vyrovnanosti státního rozpo�tu, 

• upev�ování nebo narušení politické stability a dalších mimoekonomických parametr� 

zem�, skupiny zemí, 

• reziduální faktory coby ozna�ení pro ostatní vlivy makrocharakteru, které 

v konkrétních podmínkách mohou být specifikovány a vy�len�ny (zlepšování �i 

zhoršování základní infrastruktury státu, technologická politika zem�). 

 

Malé a st�ední firmy se zajímají pouze na ur�ité parametry makroprost�edí té zem�, 

kde podnikají – zam�stnanost, inflace a další. 

 

 

2.5.2 Mezzopodnikatelské prost�edí 
 

Mezzopodnikatelské prost�edí je popisováno níže uvedenými faktory: 

• p�írodn� ekologické prvky (vodní plochy, hornatost, lesy, p�írodní zvláštnosti), 

• technická a dopravní infrastruktura (stav technické a dopravní vybavenosti ovliv�uje 

umíst�ní firmy v dané lokalit�), 

• všeobecná a ekonomická kultura (vzd�lanost, kultura národa) 

• ekonomická a podnikatelská infrastruktura (úrove� služeb bank, pošty, hotel�, 

poradenských firem a jiné), 

• v�d�í podnikatelské subjekty (možnost propojení podnik� a vytvo�ení sítí), 

• reziduální faktor coby ozna�ení pro ostatní vlivy mezzocharakteru (sociální 

infrastruktura). 

 

Mezzopodnikatelské prost�edí je spojeno p�edevším s malými a st�edními podniky. 

Tyto podniky jsou s tímto prost�edím každodenn� v reálném kontaktu. 
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Mezzopodnikatelské prost�edí lze rozd�lit do t�í úrovní: 

1) regionální podnikatelské prost�edí, 

2) mikroregionální podnikatelské prost�edí, 

3) lokální podnikatelské prost�edí. 

 

Všechny t�i úrovn� jsou spojeny územními hledisky. Odlišují se v síle, ve svém 

projevu a zárove� se zde objevují obsahová specifika. 

 

 

2.5.3 Mikropodnikatelské prost�edí 
 

Za faktory vyty�ující mikropodnikatelské prost�edí považujeme: 

• um�ní podnikatele vlastnit (optimalizace vlastnického podnikatelského portfolia), 

• um�ní vést lidi (rozvíjení vztah� mezi vlastníky, managementem a pod�ízenými), 

• um�ní uspokojit pot�eby, 

• um�ní komunikovat s podnikatelským prost�edím (spoluú�ast, sout�že, dary), 

• um�ní formulovat podnikatelskou filozofii, identitu a integritu podniku (sjednocení 

zájm�, hodnot a p�ístup� vlastník�, managementu a zam�stnanc�). 

 

Mikropodnikatelské prost�edí vytvá�í pro jednotlivé podniky pracovní a provozní 

prost�edí.  

 

 

Jak již bylo �e�eno, podnikatelské prost�edí firmy se d�lí na vn�jší a vnit�ní. Vn�jší 

prost�edí se dále roz�le�uje na makroprost�edí a mikroprost�edí, viz Obr. 2.1. Vlivy (faktory) 

makroprost�edí p�sobí na mikroprost�edí všech aktivních ú�astník� trhu, ale s r�znou 

intenzitou a mírou dopadu.14 

 

                                                 
14 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-

247-2690-8. 
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Obr. 2.1 Vn�jší a vnit�ní podnikatelské prost�edí 
 
[Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 
978-80-247-2690-8.] 
 
 

2.6 Metody a techniky zkoumání podnikatelského prost�edí 
 

V rámci podnikatelského prost�edí je cílem podniku nalezení a využití potenciálu 

podnikatelského prost�edí. Vhodn� vybrané a správným zp�sobem použité metody a techniky 

výrazn� uleh�í dosažení vyty�eného cíle. 

 

Podnik musí zohlednit typ podnikatelského prost�edí a specifikovat problém, který má 

být vy�ešen. Velmi �asto se kombinuje více metod a technik. M�že se jednat o ekonomické, 

sociologické, demografické �i geografické metody a p�ístupy. Velmi �asto používanou je 

metoda SWOT. Další metody mohou být klasické i moderní matematicko-statistické, šet�ení 

v terénu, �ízené rozhovory s vybranými subjekty atd.  

 

Jednotlivé metody by m�ly popsat prost�edí, ve kterém se chce podnik pohybovat, a to 

p�edevším za ú�elem vymezení maximálních možností, které prost�edí dává. Zárove� by m�ly 

sloužit jako soupis faktor�, které musí brát podnik v úvahu jako p�íležitosti a omezení.15, 16 

 

V bakalá�ské práci budou pro zhodnocení podnikatelského prost�edí použity metody 

jako je SWOT analýza, pasportizace a Porterova analýza p�ti konkuren�ních sil. 

                                                 
15 LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prost�edí. 1. vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 

124s. ISBN 80-86458-03-2. 
16 PAVLÍ�KOVÁ, Monika. Praktický marketing. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 198 s. ISBN 80-86-119-81-5. 
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2.6.1 Analýza SWOT 
 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym a rozší�ila se zejména v 70. a 

80. letech. Tato metoda je pro sv�j jednoduchý princip velmi oblíbená a používaná. Jde o 

komplexní analýzu kvalitativního vyhodnocení veškerých stránek fungování podniku a 

zárove� její sou�asné konkuren�ní pozice v daném odv�tví a trhu. Metoda zkoumá �ty�i 

charakteristické rysy podnikatelského prost�edí, viz Tab. 2.1. Jsou to silné a slabé stránky 

(vnit�ní potenciál) – strengths, weaknesses (SW), p�íležitosti a hrozby (vn�jší potenciál) – 

opportunities, threats (OT).17  

Metoda SWOT je technika strategické analýzy, která je založena na zvažování 

vnit�ních faktor� a faktor� prost�edí. Postupuje se tak, že k uvedeným kategoriím jsou 

sepsány p�íslušné charakteristiky podporující rozhodování v podniku.18 

 

Za�le�ování jednotlivých faktor� by m�lo být pr�kazné. V analýze se zpravidla 

kombinují silné stránky a p�íležitostí – rozvojové možnosti daného podnikatelského prost�edí, 

slabé stránky a ohrožení – obranný mechanismus podnikatelského prost�edí, viz Tab. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 KAŠÍK, Josef a kol. Metody a techniky diagnostikování podniku. 1. vyd. Ostrava: MAJ, 1996. 197 s. 
18 ML�OCH, Jan. Malá ekonomická encyklopedie. 5. aktualizované vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 296 s. 

ISBN 978-80-7201-664-8. 

Silné stránky Slabé stránky 

(strengths) (weaknesses) 

skute�nosti p�inášející výhody jak 

zákazník�m, tak podniku 

v�ci, které podnik ned�lá dob�e, nebo 

ty, ve kterých si jiné firmy vedou lépe 

 

P�íležitosti Hrozby 

(oportunities) (threats) 

skute�nosti, které mohou vést ke 

zvýšení poptávky nebo k lepšímu 

uspokojení zákazník� a mohou p�inést 

firm� úsp�ch 

skute�nosti, trendy, události, které 

mohou vést ke snížení poptávky nebo 

zap�í�init nespokojenost zákazník� 

 
Tabulka 2.1 SWOT analýza 
 
[Zdroj: upraveno dle JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 
272 s. ISBN 978-80-247-2690-8.] 
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Výhody: 

• rychlost a relativní jednoduchost, 

• pom�rn� krátká doba pro vytvo�ení, 

• levn�jší oproti jiným metodám. 

 

Nevýhody: 

• m�že dojít ke zkreslení a chybným zám�r�m, 

• m�že dojít k podce�ování slabých stránek, 

• m�že dojít k p�ece�ování silných stránek. 

 

Zdrojem informací jsou p�edevším vlastní zam�stnanci podniku na všech 

hierarchických úrovních. Informace se získávají empiricky, tedy zkušenostmi. Základ spo�ívá 

v zamyšlení se a v nalezení co nejvíce charakteristik v rámci každé �ásti analýzy a jejich 

vzájemném porovnání. Poctivá p�íprava a zpracování SWOT analýzy p�ináší ovoce v podob� 

odstran�ní nedostatk� a v�asného podchycení podnikatelských p�íležitostí, využití potenciál� 

a p�edcházení rizik. 

 

Silné stránky: 

• velikost firmy, 

• kvalitní vedoucí pracovníci s velkými zkušenostmi, 

• dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovník�, 

• moderní technologie, 

• firemní know-how, 

• výhodné geografické umíst�ní sídla s ohledem na trh a distribu�ní cesty, 

• kvalitní výrobky �i služby a jejich zna�ky, 

• dobré jméno firmy, 

• spolehliví a stálí dodavatelé a odb�ratelé, 

• dovednosti v um�ní jednat se zákazníkem, 

• atd. 

 

Silná stránka je úsp�chem samotného podniku. Je to vše, co podnikatelské subjekty 

dob�e zvládají, co poskytuje ve srovnání s jinými výjime�né podmínky nebo �ím lze t�žit ze 

situace. 
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Slabé stránky: 

• nedostatek obchodních dovedností, 

• špatná kvalita surovin, výrobního za�ízení �i výrobk�, 

• špatné výrobní postupy, 

• nedostate�ná výstupní kontrola, 

• nedostate�ná kapacita pro uspokojování poptávky na trhu, 

• nep�íznivá legislativa v��i aktivitám podniku, 

• nedostate�ná komunikace na všech stupních �ízení, 

• p�íliš úzký nebo široký sortiment výrobk� �i služeb, 

• dopravní nedostupnost, 

• atd. 

 

Slabou stránkou je to, co podnik nezvládá, co zp�sobuje fungování podnikatelské 

aktivity v nevýhodných podmínkách, co �iní, že podnikatelské prost�edí je jakkoliv zranitelné.  

 

P�íležitosti: 

• navázání kontakt� s novými obchodními partnery, 

• možnost expandovat na nové trhy, 

• zájem investor� o firmu, 

• nové p�íležitosti pro investování, 

• možnost získat ur�ité výhody v��i konkurenci, 

• p�íležitost zlepšit pov�domí o firm�, 

• atd. 

 

P�íležitosti jsou možnosti vn�jších vliv�, které p�sobí na podnikatelské prost�edí. Pro 

podnik p�inášejí potenciální užitek. 

 

Hrozby: 

• p�íliv nové a silné konkurence, 

• nestabilní politická situace v oblasti, kde se firma pohybuje, 

• živelné pohromy, 

• odchod klí�ových pracovník� ke konkurenci, 

• ztráta dobrého jména firmy, 
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• ztráta dobrého pov�domí o zna�ce mezi zákazníky, 

• atd. 

 

Hrozby p�edstavují nebezpe�í z vn�jšku pro dané podnikatelské prost�edí.19 

 

 

2.6.2 Pasportizace podnikatelského prost�edí20 
 

Tato metoda je pom�rn� jednoduchá. Pasportizace systematizuje údaje o 

podnikatelském prost�edí.  

 

Jedná se o realizaci p�ti krok�: 

1. p�íprava vhodné metodiky pro pasportizaci, 

2. sb�r požadovaných informací o podnikatelském prost�edí, 

3. prov��ení v�rohodnosti opat�ených údaj�, 

4. sestavení, prezentace a využití paspartu, 

5. aktualizace paspartu. 

 

Pasport podnikatelského prost�edí se ve v�tšin� p�ípad� vytvá�í formou tabulky, ve 

které se zpracují informace o ur�itém prostoru (zájmové zón�, lokalit�, obci, regionu). Metoda 

obsahuje zejména �íselné, slovní, mapové a obrazové informace. Pasport bývá uveden 

lokalizací zájmového prostoru pomocí mapových materiál� �i schémat, fotografickým 

zobrazením dominant podnikatelského prost�edí a podobn�. V�tšinou bývá ve form� 

informa�ních, reprezenta�ních nebo propaga�ních p�ehled�, ú�elových tisk�, publikací �i 

internetových stránek, které mohou být výtvarn� zpracovány. 

 

Údaje, které lze použít v této metod� se týkají: 

• identifikace zájmové oblasti (název, �ásti), 

• základních údaj� (geografické, kulturní, historické, technické, ekonomické a další), 

• retrospektivní charakteristiky (�asové �ady obyvatel, velikosti území), 

                                                 
19 Dostupný z WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/>. 

[cit. 2009-03-18]. 
20 LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prost�edí. 1. vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000.   

124s. ISBN 80-86458-03-2. 
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• statistiky podnikání (po�et podnik� �len�ných dle obor�, velikosti a forem podnikání), 

• seznamu nejd�ležit�jších firem a provozoven, 

• p�ehledu žádoucích a nežádoucích obor� a �inností v zájmové oblasti z pohledu 

územních správc�, 

• ekologických omezení v rámci podnikání, 

• kulturních památek, chrán�ných území, p�írodních rezervací a zvláštností oblasti, 

• p�ehledu služeb v zájmovém území (hotely, restaurace, agentury, právní a ekonomické 

poradenství a další). 

 

 

2.6.3 Porterova analýza p�ti konkuren�ních sil 
 

Chování podniku ovliv�uje p�t sil, které identifikoval Michael Porter z Harvardu ve 

svém modelu uvedeném na Obr. 2.2. Jsou to odv�tvoví konkurenti, potenciální uchaze�i, 

substitu�ní produkty, zákazníci a dodavatelé. Všechny tyto síly p�edstavují následující 

hrozby. 

• Hrozba intenzivního odv�tvového soupe�ení. Na trhu se m�že objevit v�tší po�et 

silných nebo agresivních konkurent�, kte�í zde mají silné postavení. Toto vede 

k �astým cenovým válkám, propaga�ním souboj�m a tím i k vysokým náklad�m na 

získání dobrého konkuren�ního postavení. 

• Hrozba nových uchaze��. Do odv�tví mohou vstoupit další nové firmy. Vše závisí na 

velikosti vstupních a výstupních bariér.  

• Hrozba substitu�ních produkt�. Podnik musí sledovat vývoj cen substitu�ních 

výrobk�, jelikož tyto výrobky limitují ceny a tím i zisky podniku. Mají-li konkuren�ní 

podniky vyráb�jící substituty technologické výhody, pak ceny a zisky podniku 

v�tšinou prudce klesají. 

• Hrozba rostoucí kompetence zákazník�. Zákazníci usilují o snížení ceny a vyžadují 

kvalitn�jší výrobky a služby. Svým chováním „popichují“ konkurenty k vzájemným 

st�et�m a tím vším snižují efektivitu podnikání. Velikost kompetence zákazník� je 

dána tím, jak jsou koncentrováni a organizováni, jak jsou citliví na ceny, jestliže 

mohou snadno použít substitu�ní výrobky nebo cena produktu p�edstavuje zna�nou 

�ást jejich výdaj�. 
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• Hrozba rostoucí kompetence dodavatel�. Dodavatelé mohou zvyšovat ceny nebo 

redukovat objem dodávek. 21 

 

 
 

P�t konkuren�ních sil:22, 23 

První konkuren�ní silou je konkurence v rámci uvažované podnikatelské oblasti tedy 

odv�tvová konkurence. Jedná se o sout�žení mezi výrobci stejných �i funk�n� podobných 

produkt�. Pro posouzení schopnosti konkuren�ního sout�žení se za významné považují 

následující faktory: 

• rozsah a atraktivnost p�íležitostí existujících v podnikatelské oblasti (v�tší p�íležitost 

pro získání podíl� na trhu, obsazenost podnikatelských polí), 

• po�et a ekonomické charakteristiky jednotlivých konkurent� (kapitálová síla, rozsah 

podnikání, tradice výrobce, možnosti a kvalita marketingu), 

• ukazatele hodnotové metriky jimi dodávaných výrobk� a služeb (kvalita, náklady a 

ceny, poskytované služby doprovázející produkt a jeho užívání, �as a pr�b�žné doby 

dodávek), 

                                                 
21 KOTLER, Philips. Marketing management. 9. p�epracované vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 712 s. ISBN 

80-7169-600-5. 
22 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-

247-2690-8. 
23 VODÁ�EK, Leo; VODÁ�KOVÁ, Ol`ga. Malé a st�ední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. 

1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 196 s. ISBN 80-72-61-099-6. 
 
 

 
 
Obr. 2.2 Porter�v model p�ti sil 
 
[Zdroj: KOTLER, Philips. Marketing management. 9. p�epracované vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 
712 s. ISBN 80-7169-600-5.] 



 

 20 

• náklady spojené s nezbytným rozvojem výrobk� a služeb pro udržení tržní pozice, 

• skladba náklad� na uvažované výrobky a služby (fixní náklady v podob� vybavení 

výroby a ob�hu, prom�nlivé náklady, které jsou spojené p�ímo s vynakládáním 

pracovní síly a dalších zdroj� na výrobek), 

• náklady spojené se zm�nami nebo nezbytnou modernizaci dosavadní výroby a ob�hu, 

• využití dosavadních kapacit výroby (p�ebytky a nevyužití kapacitních možností), 

• vybavenost výrobk� a výrobn�-hospodá�ská náro�nost s tím spojená (vysoká úrove� 

služeb, spolehlivost, solidární jednání). 

 

Podnik by se m�l zam��it na to, kdo je jejich konkurentem, kdo by se jím mohl stát, 

jak silný je konkurent, jaké jsou jeho cíle, strategie, v jaké oblasti je pro podnik konkurentem. 

Doporu�uje se identifikovat silné a slabé stránky každého konkurenta, ty porovnat s vlastními 

silnými a slabými stránkami a tak vyty�it své vlastní p�ednosti a slabiny ve vztahu 

k jednotlivým konkurent�m. Firma by se nem�la zam��ovat pouze na konkurenci p�sobící 

v její blízkosti, ale také na „vzdálen�jší“ konkurenty, kte�í by ji mohli ohrozit. 

 

Další konkuren�ní silou je konkurence dodavatel�. Ti vystupují jako spolupracující 

organiza�ní jednotky, ale také jako konkurence, jelikož dodavatelé usilují získat ze své 

spolupráce ur�ité výhody, a to i na úkor svých odb�ratel�. P�i hodnocení konkuren�ní síly 

dodavatel� se bere ohled na tyto faktory: 

• parametry hodnotové metriky dodávaných produkt�, které dodavatel zajiš	uje 

(parametry kvality, inova�ní úrove�, pr�b�žné doby a �asy dodávek), 

• konkuren�ní podmínky v  podnikatelské oblasti (po�et dalších potenciálních 

dodavatel�, podmínky technicko-obchodních vztah�), 

• možnost p�echodu k jiným zákazník�m, 

• závislost dodavatele na odb�ru jeho výrobk� odb�ratelem, 

• výhodnost nebo nevýhodnost logistických podmínek pro dodávky k odb�rateli 

(vzdálenost dodavatele, p�epravní cesty, volba dopravních prost�edk�), 

• schopnost rychle a spolehliv� reagovat na m�nící se podmínky. 

 

Dodavatelé mají velký podíl na úsp�chu podniku. Je d�ležité v�novat pozornost jejich 

výb�ru a stanovit kritéria pro jejich hodnocení. Dodavatele m�žeme r�zn� kategorizovat. 

Nap�íklad dodavatelé materiál� a surovin, energie, polotovar�, sou�ástek a díl�, technologií, 
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pracovních sil a další. Mezi specifické dodavatelé pat�í finan�ní instituce, poskytovatelé 

služeb �i reklamní agentury. 

 

T�etí konkuren�ní silu p�edstavuje konkurence kupujících. Ve v�tšin� p�ípad� 

p�edstavuje opak konkurence dodavatel�. Toto vyplývá z duality dodavatelsko-

odb�ratelských vztah�. Vlivy, které je t�eba sledovat se shodují s faktory konkurence 

dodavatel�. 

Zákazníci jsou jak jednotlivci, tak i právnické osoby. Podle vztahu k firm� je lze �lenit 

na kupce, uživatele, možné kupce a možné uživatele daných produkt�. U zákazník� se sledují 

nap�íklad odhadované ro�ní nákupy, r�st prodej�, demografické a socioekonomické faktory 

zákazníka, geografická koncentrace, kupní motivy, informace o nákupním rozhodování a 

další. 

 

Za �tvrtou konkuren�ní silu se považují potenciální noví konkurenti hrozící vstupem 

na trh. Faktory, které ur�ují intenzitu p�sobení této konkuren�ní síly jsou následující: 

• inova�ní úrove� produkt�, se kterými cht�jí noví konkurenti vstoupit na trh a její 

možný dopad na hodnotovou metriku odb�ratel�, 

• úrove� zajišt�ní p�echodu do nové oblasti podnikání (budování nových distribu�ních 

cest, dostatek kapitálu pro pot�ebné investice, použití existující obchodní sít� pro 

prodej nových produkt�), 

• kvalita managementu, 

• úrove� infrastruktury dodavatelských vztah� pro novou výrobu (dostupnost vstup�).  

 

Poslední pátou silou je vznik nových konkurent�, kte�í dokáží nahradit dosavadní 

prodávané produkty svých protivník� na trhu novými substituty. �asto se jedná o velmi 

nebezpe�nou silu v podob� p�ekvapivého inova�ního posunu v dosavadní úrovni výrobk� a 

služeb. Podstatnými faktory jsou: 

• rozdíl v inova�ní úrovni a parametrech hodnotové metriky (technicko-ekonomické 

parametry nov� vznikajících konkuren�ních výrobk�, postoj kupujících), 

• možnost vstupu na trh bez pracného vytvo�ení nových distribu�ních sítí, vytvo�ení 

pozice zna�ky a rozsáhlého a nákladného marketingu. 
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3. Analýza sou�asného stavu 
 

V této �ásti bakalá�ské práce bude zvolený podnik blíže popsán. Jednotlivé metody 

hodnocení podnikatelského prost�edí budou provedeny na konkrétním podniku.  

 

 

3.1 P�edstavení podniku 
 

Pro analýzu a hodnocení podnikatelského prost�edí byl vybrán podnik KOMFORTNÍ 

KLIMATIZACE s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Historie 
 

Podnikatelská �innost byla zahájena 1. ledna 1999, kdy došlo k založení sdružení 

fyzických osob pod názvem Komfortní klimatizace sdr. Toto sdružení zakládá skupina 

bývalých pracovník� ze spole�nosti Vítkovice, a.s., ve které byli zam�stnáni a to v oblasti 

klimatiza�ní techniky. Konkrétn� sdružení založili – Jaroslav Lahuta, Radomil Fric, Jan 

Marišinský a Karel Kubík. P�edm�tem �innosti byly dodávky, instalace a servis 

klimatiza�ních systém�. Zanedlouho od založení sdružení ne�ekan� po krátké nemoci umírá 

Jaroslav Lahuta. S tímto úmrtím se musela celá skupina rychle vyrovnat a pokra�ovat ve své 

zapo�até �innosti bez výkyv� a negativních dopad� na klienty.  

V prosinci 2000 byla provedena privatizace �ásti údržby klimatizace v �EZ – 

Elektrárna D�tmarovice. Tito technici byli vzatí do Komfortní klimatizace sdr. a byla 

vytvo�ena pobo�ka v areálu Elektrárny D�tmarovice.  

KOMFORTNÍ 
KLIMATIZACE s.r.o. 

dodávka-montáž-servis 

 
 
Obr. 3.1 Logo podniku 
 
[Zdroj: interní] 
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Komfortní klimatizace sdr. byla transformována na spole�nost s ru�ením omezeným a 

12. prosince 2007 zapsána v Obchodním rejst�íku v Ostrav� pod obchodní firmou 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. 

 

 

3.1.2 Sídlo podniku 
 

Sídlo podniku se nachází v Moravskoslezském kraji ve statutárním m�st� Ostrava 

v m�stském obvodu Stará B�lá na ulici Junácká 510/131, viz Obr. 3.2. Stará B�lá leží 

p�ibližn� 13 km jižn� od centra Ostravy, sm�rem na Nový Ji�ín. Sousedí s m�stskými obvody 

Nová B�lá, Proskovice a Polanka nad Odrou. M�stská �ást má napojení na ulice Plze�ská a 

Výškovická. Prvo�adou cestou pro automobily je silnice 1. t�ídy ve sm�ru na Nový Ji�ín a 

Olomouc. Ve Staré B�lé se nachází deset autobusových zastávek m�stské hromadné dopravy, 

na kterých je zajiš	ováno spojení autobusovými linkami �íslo 26, 27, 55 a 59. 

Ú�ad m�stského obvodu Stará B�lá, který vykonává p�enesenou p�sobnost státní 

správy a samosprávy se nachází pouze 60 m od sídla firmy. Ve Staré B�le najdeme poštu, 

farní ú�ady �ímskokatolické a �eskoslovenské husitské církve, jednu základní a dv� mate�ské 

školy, zdravotní st�edisko a lékárnu. Dále lze navštívit šest restaura�ních za�ízení. Nejbližší je 

restaurace Sokolovna naproti sídla spole�nosti.  

 

 
 
Obr. 3.2 Mapa sídla KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. 
 
[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.mapy.cz/>. [cit. 2009-03-26].] 
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3.1.3 P�edm�t podnikání 
 

S rostoucími zkušenostmi a praxí se také rozší�il p�edm�t podnikání spole�nosti a to 

na: 

• montáž, opravy a rekonstrukce chladicích za�ízení a tepelných �erpadel, 

• výroba stroj� a za�ízení pro všeobecné ú�ely, 

• vodoinstalatérství, topená�ství, 

• záme�nictví, 

• velkoobchod, 

• výroba, instalace a opravy elektrických stroj� a p�ístroj�, 

• projektování elektrických za�ízení, 

• zprost�edkování obchodu a služeb, 

• p�íprava a vypracování technických návrh�, 

• montáž suchých staveb, 

• �innost technických poradc� v oblasti strojírenství a energetiky. 

 
 
 

3.1.4 Produkty podniku 
 

Na základ� dlouholetých zkušeností podnik volí moderní technologie a výrobky 

nejvyšší kvality s dlouholetou životností a špi�kovými parametry. Nabízené produkty jsou 

vhodné jak pro pr�myslové, komer�ní nebo kancelá�ské prostory, tak i pro bytové použití. 

 

Technologie: 

• klimatiza�ní technika, 

• tepelná �erpadla, 

• chladi�e vody, 

• odvlh�ova�e, 

• zvlh�ova�e, 

• solární systémy. 

 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. dodává výše uvedená za�ízení, které následn� 

používá pro realizaci svých zakázek.  
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Montáž: 

Podnik zajiš	uje klient�m dodávku zvolené technologie a provede její profesionální a 

komplexní instalaci.  

 

Servis: 

Podnik nabízí dlouhodobé údržby již nainstalovaných systém�. V p�ípad� zájmu o 

periodický servis se uzavírají smlouvy o servisu. Pr�b�žné zdokonalování služeb vyžaduje 

nasazení výpo�etní techniky na servisní zákroky. Z tohoto d�vod� má podnik z Japonska 

zakoupené servisní softwary. 

 

Ostatní: 

Pro spokojenost klient� jsou zajiš	ovány specifické dodávky vyplývající 

z jednotlivých pot�eb a p�ání klient�. 

 

 

3.1.5 Oblast pokrytí 
 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. uspokojuje pot�eby a p�ání svých zákazník� 

p�edevším po celé �eské republice. Ovšem podnikem realizované systémy lze najít i 

v zahrani�í – Polsko, Slovensko, N�mecko a další. 

 

 

3.1.6 Organiza�ní struktura 
 

Spole�nost má t�i spole�níky, kte�í jsou zárove� jednatelé a zam�stnanci. V sou�asné 

dob� má podnik, v�etn� spole�ník�, 13 zam�stnanc�. Z toho jsou t�i hlavní technici a ti mají 

dále své pod�ízené pracovníky. Na úklid firma zam�stnává jednu uklíze�ku. Ú�etnictví a 

jednání na p�íslušných ú�adech je �ešeno pomocí externí ú�etní.  

 

Graficky znázorn�ná organiza�ní struktura je uvedena v p�íloze �. 1. 
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3.1.7 Lidské zdroje 
 

Z výše uvedených technik� jsou podle pot�eby operativn� sestavovány jednotlivé 

skupiny a jejich po�et (v�tšinou od jedné do �ty�). 

Všichni zam�stnanci jsou vedeni k samostatnosti a p�emýšlení. Vliv vedení kon�í 

zadáním zakázky k realizaci. V n�kterých p�ípadech se provede korekce, která vyplývá 

z konkrétní situace a z vývoje akce. 

Technici procházejí pravideln� odbornými školeními a je jim obnovována odborná 

zp�sobilost. Školení po�ádají dodavatelské firmy klimatiza�ních za�ízení a vzduchotechniky, 

nap�íklad spole�nost Toshiba, Daikin. Technici tak získávají zkušenosti s novými 

technologiemi na té nejvyšší úrovni.  

Zam�stnanci dostávají rovn�ž pokyny o tom, jak mají jednat s klienty na jednotlivých 

pracovištích a jak s nimi udržovat „vst�ícný“ vztah. 

 

 

3.1.8 Dodavatelé 
 

Podnik spolupracuje s japonskými výrobci, kte�í p�edstavují celosv�tovou špi�ku 

v oblasti výroby a vývoje nejnov�jších technologií. Mezi n� pat�í Toshiba, Daikin, Hitachi, 

Mitsubishi a další. 

 

Hlavním dodavatelem v oblasti technologií je spole�nost Toshiba. S tímto výrobcem 

klimatiza�ních systému a dalších produkt� udržuje KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. 

dlouholeté obchodní vztahy. Podnik se stal autorizovaným dodavatelem klimatiza�ních 

za�ízení zna�ky Toshiba. Dalším významným obchodním partnerem v této oblasti je Daikin a 

Trane. 

 

   
 

 

 

Obr. 3.3 Loga dodavatel� 
 
[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.toshiba-czech.com/, http://www.daikin.cz/default.jsp>.  
[cit. 2009-03-30].] 
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Dodavatelem technické izolace a komplexních rozvod� pro vodu, topení, chlazení a 

klimatizaci je velkoobchod K.T.O. International. Rovn�ž dodává i solární panely. 

 

Elektroinstala�ní materiál je po�izován prost�ednictvím velkoobchodu Jan�a a 

spole�ností Andreas s.r.o. 

 

ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o., Systemair a.s., Multi-VAC s.r.o. zajiš	ují dodej 

výrobk� pro vzduchotechniku a p�íslušenství. 

 

 

3.1.9 Zákazníci 
 

Cíloví zákazníci KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. jsou p�edevším z komer�ní a 

pr�myslové sféry. Podnik se snaží získávat celé podniky, ve kterých realizuje jednotlivé 

zakázky. Následn� v t�chto podnicích provádí pravidelný servis a zajiš	uje dodávky nových 

technologií. 

 

Mezi stálé zákazníky pat�í �EZ – Elektrárna D�tmarovice. Dále lze uvést Elektrárna 

Hodonín, SFINX Holešov, UPC �eská republika, a.s., Haví�ovská teplárenská 

spole�nost, a.s., Orlovské gymnázium, TV Polar a další. 

 

Klientela je také tvo�ena ob�anským sektorem. Podíl zakázek tvo�ených domácnostmi 

a ob�any k celkovému po�tu zakázek je velmi malý. Pom�r mezi ob�anským a komer�ním 

sektorem je odhadem 97 % ku 3 %. 

 

 

3.1.10 Konkurence 
 

Každý podnik, který vstoupí na trh se setká s konkurencí. Jinak tomu není u 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. Klimatizace a vzduchotechnika se stává �ím dál více 

žádaná a poptávka po t�chto produktech se zvyšuje. Na trh vstupují stále noví konkurenti 

nabízející stejné �i podobné produkty. 
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Nejen v Ostrav�, ale i v celé �eské republice je velký po�et konkurent�. Za 

konkurenty spole�nosti KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. lze uvést: 

• Klimatechnika Ostrava, s.r.o., 

• TDO clima, s.r.o., 

• ABClima s.r.o., 

• KP - klima s.r.o., 

• KLIMA–CLASSIC s.r.o, 

• a další. 

 

 

3.2 SWOT analýza 
 

Základem metody SWOT je rozbor a hodnocení sou�asného stavu podniku – vnit�ního 

prost�edí a zárove� situace okolí podniku – vn�jšího prost�edí. Pomocí této metody lze 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti r�stu. 

 

V rámci vnit�ního prost�edí budou nejprve identifikovány silné a slabé stránky 

podniku a za�azeny do skupiny, pod kterou spadají. Silné a slabé stránky budou ur�eny 

pomocí vnitropodnikových zdroj�. Pro vyhodnocení t�chto kritérií se použije bodové 

ohodnocení. Pomoci vymezené bodové stupnice v rozmezí 0 – 5 bod� ( (1) = bezvýznamný, 

…, (5) = velmi významný) budou postupn� obodovány stanovené silné i slabé stránky dle 

významnosti, s jakou mohou mít vliv na podnik. Poté se získané body za silné, slabé stránky 

se�tou a dají se do pom�ru s celkovým po�tem vliv� v jednotlivé skupin�. Pom�rová veli�ina 

vyjád�í pr�m�rnou hodnotu významnosti za celkové silné a slabé stránky, viz Tab. 3.1. 

 

P�íležitosti a ohrožení plynoucí z vn�jšího prost�edí budou zvoleny a p�i�azeny do 

p�íslušné skupiny. Zdrojem pro ur�ení t�chto faktor� jsou internetové stránky �eského 

statistického ú�adu, dodavatel�, obchodních partner� a konkurence. Aktuální zn�ní 

zákona �. 483/2008 Sb., o ochran� ovzduší a další související p�edpisy a zákony. Po 

klasifikaci jednotlivých vliv� z vn�jšího prost�edí bude využito stejné bodové hodnocení a 

postup jako u silných a slabých stránek, viz Tab. 3.1. 

 

Z výsledk� budou nakonec vytvo�eny dva grafy, a to pavu�inový a kolá�ový graf. 
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Silné stránky: 

• individuální p�ístup ke každému klientovi a schopnost úpravy zakázek, 

• vysoká kvalita odvád�né práce, kvalitní výrobky a jejich zna�ky, 

• vytíženost zam�stnanc�, 

• finan�ní prost�edky nejsou vázané v zásobách, 

• dobré jméno firmy, 

• dlouhodobí a spolehliví dodavatelé. 

 

Slabé stránky: 

• chybí obchodní zástupce pro jednání s dodavateli a odb�rateli, 

• nedostate�ná výstupní kontrola, 

• nízká propagace (reklama), 

• cena produkt�, 

• velká vytíženost spole�ník�, 

• vysoká míra administrativy. 

 

P�íležitosti: 

• rostoucí zájem o klimatizace a vzduchotechniku, 

• rozší�ení na zahrani�ní trhy, 

• vývoj a inovace technologií, 

• spolupráce s jinými podniky, 

• výstavba nových pr�myslových zón, 

• rozší�ení nabízených produkt�. 

  

Ohrožení: 

• zákony a právní regulace, 

• konkurence v oblasti klimatizací a vzduchotechniky, 

• r�st nezam�stnanosti, 

• nedostatek nových kvalifikovaných pracovník�, 

• pokles zájmu o technické obory, 

• r�st ceny energií. 
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Faktory 
 
Skupina 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Sou�et 
bod� 

Po�et faktor� 
ve skupin� 

Pr�m�rná 
hodnota 

Silné stránky 4 5 3 4 5 4 25 6 4,17 

Slabé stránky 3 4 3 4 4 3 21 6 3,50 

P�íležitosti 4 2 3 4 4 5 22 6 3,67 

Ohrožení 4 4 2 5 3 2 20 6 3,33 
 

Tab. 3.1 Výsledky SWOT analýzy 
 
[Zdroj: vlastní zpracování dle KAŠÍK, Josef a kol. Metody a techniky diagnostikování podniku. 1. vyd. Ostrava: 
MAJ, 1996. 197 s.] 
 
 
Pavu�inový a kolá�ový graf je vytvo�en z Tab. 3.1 a oba grafy jsou uvedeny v p�íloze �. 2. 

 

 

3.3 Pasportizace  
 

Prost�ednictvím pasportizace jsou shrnuty informace o oblasti, ve které se podnik 

nachází a ve které p�sobí. V p�edstavení podniku již bylo zmín�no, že sídlo firmy 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. se nachází v Moravskoslezském kraji ve m�st� Ostrava 

v m�stském obvodu Stará B�lá na ulici Junácká 510/131. Zájmovou oblastí pro pasportizaci je 

�eská republika. Toto území bylo vybráno, jelikož spole�nost realizuje své zakázky 

p�edevším v rámci �eské republiky.  

V této metod� jsou zpracovány informace za rok 2007, viz p�íloha �. 3 a zdrojem jsou 

internetové stránky �eského statistického ú�adu a oficiální stránky �eské Republiky 

provozované Ministerstvem zahrani�ních v�cí �R. 

 

 

�eská republika 

�eská republika je vnitrozemským státem, ležícím ve st�ední Evrop�. Státní hranice 

jsou tvo�eny Polskem v délce 761,8 km, N�meckem 810,3 km, Rakouskem 466,3 km a 

Slovenskem 251,8 km. �R má bohaté kulturní, historické i p�írodní bohatství. Hlavním 

m�stem je Praha. Mezi další m�sta s nejv�tší rozlohou pat�í Plze�, Brno, Liberec nebo 

Ostrava. �eská republika má 14 kraj� a svou rozlohou 79 000 m2 se �adí ke st�edn� velkým 

evropským stát�m. 
 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/geografie?i=3>. [cit. 2009-03-18].]  
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Obyvatelstvo 

 

V roce 2007 m�l popula�ní vývoj charakter pom�rn� vysokého zvýšení po�tu živ� 

narozených i s�atk� a také vysokého salda zahrani�ní migrace. Po�et narozených vzrostl na 

114, 9 tisíce a po�et zem�elých se zastavil na úrovni 104,6 tisíce, viz Tab. 3.2. Tento fakt vedl 

k nejvyšší kladné hodnot� p�irozeného p�ír�stku za posledních 25 let. V roce 2007 p�irozený 

p�ír�stek �inil 10,0 tisíc osob a po p�i�tení p�ír�stku zahrani�ním st�hováním je výsledkem 

r�st populace �eské republiky o 93,9 tisíce osob na 10 381 130. Po�et obyvatel se v zemi 

nep�etržit� zvyšuje již pátým rokem. 

 
[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435610/$File/400708u.pdf>. 
[cit. 2009-03-18].] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzd�lání 

 

V sou�asnosti má �R n�kolikastup�ový vzd�lávací systém. Fungují zde všechny typy 

vzd�lávaní (p�edškolní, základní, st�ední, vysoké, postgraduální a celoživotní). 

Nejvýznamn�jší vzd�lávací instituci je Karlova univerzita, která je nejstarší 

univerzitou ve st�ední Evrop�. P�edevším vysoké školy umož�ují vzd�lání v mnoha 

klasických oborech, ale zam��ují se také na obory specifické. Mezi nejžádan�jší studijní 

obory se dlouhodob� za�azuje filozofie, medicína, technika a právo. Dalším je studium jazyk� 

�i výtvarných um�ní.  

St�ední stav obyvatelstva (tis. osob) 10 323 
z toho ženy 5 275 
Cizinci v �R (tis. osob) 394,345 
z toho ze zemí EU 131,052 
Narození celkem 114 947 
z toho živ� 114 632 
na 1 000 obyvatel  11,1 
Zem�elí 104 636 
na 1 000 obyvatel  10,1 
P�irozený p�ír�stek 9 996 
na 1 000 obyvatel 1 

 
Tab. 3.2 Vývoj obyvatelstva �R v roce 2007 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307426/$File/14090805.pdf>. [cit. 2009-03-18].]  
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„�eské školy“ jsou vyhledávány pro zajímavé obory a vysokou úrove� studenty 

z celého sv�ta. V �eské republice se každoro�n� zvyšuje zájem o studium a po�et absolvent�, 

viz Tab. 3.3. 

 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/prace-studium/chci-studovat/uvodem?i=2>, 
<http://www.czech.cz/cz/prace-studium/chci-studovat/vzdelavaci-system/vzdelavaci-system-v-cr?i=2>. [cit.  
2009-03-18].] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura 

 

�esko nabízí rozmanité možnosti kulturního využití. V zemi s bohatou historií se 

nachází velké množství památek, zejména katolických kostel�, klášter� a poutních míst, 

židovských synagog a unikátních h�bitov� a nechybí ani zajímavé technické památky. 

Nejv�tším muzeem v �eské republice je Národní muzeum v Praze, zahrnující �adu v�dních 

obor� do p�írodních v�d až po specializované obory spole�enských v�d. V hlavním m�st� se 

také nachází Národní galerie, která spravuje rozsáhlé sbírky �eských i sv�tových um�leckých 

d�l. Hrady a zámky dokládají vysokou úrove� stavitelství v minulosti. V�tšina z nich 

umož�uje návšt�vník�m nahlédnout do bohatých um�leckých sbírek, nap�íklad kolekcí 

obraz�, zbraní, porcelánu nebo skla.  

Každoro�n� se po�ádají tisícovky akcí nejr�zn�jšího charakteru – hudební, divadelní a 

filmové festivaly, výstavy a sportovní akce. 

 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/kultura/nejkrasnejsi-pamatky-a-zajimavosti?i=3>. [cit.  
2009-03-18].] 
 

 

Absolventi 07/08 
gymnázií 24 351 
st�edních odborných škol 53 429 
st�edních odborných u�iliš� 43 241 
vyšších odborných škol 6 233 
vysokých škol ve�ejných 56 629 

  soukromých 6 849 
 
Tab. 3.3 Absolventi v �R v roce 2007/2008 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307430/$File/14090822.pdf>. [cit. 2009-03-18].]  
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Životní úrove� 

 

Faktory jako stabilní ekonomika, volný trh a rozvinuté demografické principy zvýšily 

kupní sílu �ech�. Ti se stále rychleji p�ibližují standard�m v Evropské unii. Pr�m�rná mzda 

v komer�ní i ve státní sfé�e stoupá neustále vzh�ru a �eská koruna ve vztahu k zahrani�ním 

m�nám posiluje. 

�eské domácnosti jsou standardn� vybaveny hygienickým p�íslušenstvím (koupelna 

s teplou vodou a splachovací WC), televizorem, rádiem, chladni�kou s mrazni�kou a 

automatickou pra�kou. Zna�ná �ást domácností vlastní osobní automobil. B�žný �ech má 

mobilní telefon a využívá bankovní služby (ú�et u banky). 

Nejv�tší �ást p�íjm� �eši utrácejí za potraviny. Další významnou �ást vydají za 

bydlení. Nezanedbatelné jsou také výdaje na kulturu a volný �as, dopravu a telekomunika�ní 

služby, viz Tab. 3.4. �eši �ím dál �ast�ji p�echázejí od spo�ení k investování. 

Nákupní síla �eského obyvatelstva se zvyšuje každoro�n� p�ibližn� o p�t procent. 
 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/zivotni-
standard/nakupni-sila-obyvatelstva/zivotni-standardy?i=4>. [cit. 2009-03-18].] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava 

�R disponuje velmi hustou dopravní síti. V zemi p�evládá železni�ní sí	, která drží 

prvenství v rámci Evropské unie. Krom� vlak� máme možnost využít i další typy dopravy, 

jako je osobní automobil, autobus, tramvaj, trolejbus, letadlo, kolo nebo lo
. 

Nejvyužívan�jším a nejoblíben�jším typem dopravy je silni�ní. Umož�uje spojení v hranicích 

m�st v celé �eské republice a také spojení s dalšími metropolemi Evropy. �R nep�etržit� 

pokra�uje ve výstavb� dálnic a rychlostních komunikací. 

 

Spot�ební vydání domácností (K�) 104 017 
v tom (%): potraviny a nealkoholické nápoje 20,1 
 bydlení, voda, energie, paliva 19,9 
 rekreace a kultura 10,5 
 doprava, telekomunikace a pošty 15,5 

 
Tab. 3.4 Spot�ební vydání domácností (K�) v roce 2007 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307431/$File/14090809.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 
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Nejvýznamn�jší silni�ní rychlostní tahy jsou: 

• Dálnice D1 (Praha – Brno)  

• Dálnice D5 (Praha – Plze� – Rozvadov)  

• Dálnice D11 (Praha – Kolín)  

• Dálnice D8 (Praha – Litom��ice)  

• Rychlostní silnice R35 (Praha – Turnov)  

• Rychlostní silnice R4 (Praha – P�íbram)  

V �R se nacházejí i mezinárodní letišt�. Mezi nejvýznamn�jší a nejrychleji se 

rozvíjející pat�í letišt� v Praze – Ruzyni.  

Hlavní vodní cestou je Labe umož�ující propojení �eské republiky s významným 

p�ístavem v n�meckém Hamburku. 

Z hlediska hustoty lze srovnat dopravní infrastruktura se státy EU. 

 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/doprava?i=4>. [cit. 2009-03-18].] 

 

 

Hrubý domácí produkt 

 

Hrubý domácí produkt je klí�ovým ukazatelem vývoje ekonomiky. Do kone�né 

hodnoty se promítne domácí výroba v�etn� sektoru služeb, dovozu a vývozu, spot�eba 

obyvatelstva a ve�ejné výdaje. V posledních letech se HDP vyvíjel p�ízniv�. Ekonomika 

v �eské republice roste nep�etržit� od roku 1999. Za rok 2007 vzrostl výkon ekonomiky o 

6,5 %. V b�žných cenách se HDP meziro�n� zvýšil o 10,1 %, což �inilo 3 557,7 mld. K�, viz 

graf 3.1. Ze strany zdroj� se na zvýšení nejvíce podílel zpracovatelský pr�mysl a na stran� 

užití p�edevším výdaje domácnosti na kone�nou spot�ebu. P�íznivá výkonnost pr�myslu 

souvisela s produkcí nových výrobních kapacit v automobilovém, elektronickém a 

po�íta�ovém pr�myslu. Krom� t�chto odv�tví rychlý rozvoj zaznamenal i gumárenský a 

plastiká�ský pr�mysl, energetické strojírenství a výroba ostatních nekovových minerálních 

výrobk�. P�ízniv� se vyvíjel i zahrani�ní obchod, který vykazoval meziro�ní zvýšení 

kladného salda obchodní bilance (v b�žných cenách) tém�� na dvojnásobek (62 mld. K�).  

 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/hruby-
domaci-produkt?i=4>, <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp030708.doc>. [cit. 2009-03-18].] 
 



 

 35 

 

 
 

Organiza�ní struktura NH 

 

V minulých letech se nastavily vhodné a bezpe�né podmínky pro podnikání v �R. Tím 

se republika stala investi�n� velmi atraktivní. Rozvoj zaznamenalo živnostenské podnikání a 

podnikání velkých spole�ností, viz Tab. 3.5. 
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Graf 3.1 Vývoj hrubého domácího produktu v letech 1995 – 2007 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ghdp030708_rok08.xls>. [cit. 2009-03-
18].] 

Po�et ekonomických subjekt� celkem 2 481 863 
v tom:  

  právnické osoby 553 352 
  fyzické osoby 1 928 511 

z toho podle právních  forem:  
  soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona 1 719 543 
  samostatn� hospoda�ící rolníci 97 865 
  obchodní spole�nosti 290 218 
       z toho akciové spole�nosti 20 455 
  družstva 14 887 
  státní podniky 602 

 
Tab. 3.5 Po�et ekonomických subjekt� a �len�ní dle právních forem v roce 2007 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307422/$File/14090826.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 
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Zam�stnanost 

 

V roce 2007 �inil po�et zam�stnanc� v národním hospodá�ství 4 922 tisíce osob, viz 

Tab. 3.6. Tím se zam�stnanost dostala na nejvyšší úrove� od za�átku roku 1997. Velmi 

vzrostl po�et pracujících absolvent� st�edních škol s maturitou a absolvent� vysokých škol, 

což souvisí s všeobecn� rychlým zvýšením vzd�lanosti populace.  

Zvýšení celkové zam�stnanosti se projevilo p�edevším v sekundárním sektoru, což je 

pr�mysl v�etn� stavebnictví, kde p�ír�stek po�tu zam�stnaných tém�� dvojnásobn� p�evýšil 

p�ír�stek v celém terciárním sektoru - všechna odv�tví služeb v�etn� dopravy, viz Tab. 3.6.  

 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-
informace/zamestnanost/situace-na-trhu-prace-v-cr?i=2>. [cit. 2009-03-18].] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nezam�stnanost 

 

Po�et nezam�stnaných osob dosáhl 276,3 tisíce, což p�edstavuje nejnižší úrove� od 

poloviny roku 1997. Obecn� nezam�stnanost klesala rychleji u osob v mladším a st�edním 

produktivním v�ku. Snížení nezam�stnanosti se projevil více u mužské  populace. P�evážná 

�ást všech nezam�stnaných jsou osoby se st�edním vzd�láním bez maturity tj. 126,6 tis. nebo 

se základním vzd�láním tj. 73,6 tis. osob, viz Tab. 3.7. 

V roce 2007 byla obecná míra nezam�stnanosti 5,3 %. Obecná míra nezam�stnanosti 

je dlouhodob� nižší oproti pr�m�ru za všechny �lenské zem� EU nebo pr�m�ru za zem� 

eurozóny.  
 

[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www2.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020108.doc>. [cit. 2009-03-18].] 

Zam�stnaní v NH1) (tis. osob) 4 922,0 
z toho:  zem�d�lství     173,2
 pr�mysl  1 532,4
 stavebnictví     446,8
 obchod      613,1
 finan�ní zprost�edkování     101,7
 vzd�lávání     290,1
 zdravotnictví     338,2
1) Výb�rové šet�ení pracovních sil 

 
Tab. 3.6 Po�et zam�stnanc� v NH v roce 2007 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307432/$File/14090813.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 
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3.4 Porterova analýza p�ti konkuren�ních sil 
 

P�edpokladem pro p�ežití a prosperitu podniku je obstát v hospodá�ské sout�ži, jinými 

slovy v konkuren�ním boji. Pro objasn�ní všech p�ti konkuren�ních sil (konkurence 

v odv�tví, dodavatelé, zákazníci, substituty, potenciální noví konkurenti) je použita tato 

metoda. 

 

Pro podnik je d�ležité porozum�t všem p�ti konkuren�ním silám. Díky tomu m�že 

podnik formovat svou konkuren�ní strategii. M�že nap�íklad stanovit efektivní obranu proti 

konkuren�ním silám. 

Aby spole�nost mohla s konkurencí úsp�šn� bojovat, musí ji nejprve nalézt a dob�e 

poznat. Jednotlivá konkurence je zachycena ve schématu, viz p�íloha �. 4. 

 

 

Konkurence v odv�tví 

 

Konkurence v odv�tví je velká. Na trhu p�sobí mnoho obchodních spole�ností a 

podnikatel�, kte�í nabízejí tém�� identické výrobky a služby. KOMFORTNÍ 

KLIMATIZACE s.r.o. se odlišuje p�edevším kvalitou odvád�né práce a kvalitou dodávaných 

technologických za�ízení. Ovšem na vysoké úrovni jsou i servisní služby, spolehlivost a 

individuální p�ístup ke každému klientovi.  

 

Mezi konkurenty v odv�tví pat�í: Klimatechnika Ostrava s.r.o, TDO clima s.r.o., 

ABClima s.r.o., KLIMA–CLASSIC s.r.o., Pulsklima s. r.o.  

Nezam�stnaní celkem1) (tis. osob) 276,3 
podle dosaženého vzd�lání:  
 základní 73,6 
 st�ední bez maturity 126,6 
 st�ední s maturitou 63,6 
 vysokoškolské 12,4 
Obecná míra nezam�stnanosti1) (%) 5,3 
1) Výb�rové šet�ení pracovních sil  

 
Tab. 3.7 Nezam�stnanost podle dosaženého vzd�lání v roce 2007 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307432/$File/14090813.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 
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Konkurence dodavatel� 

 

Podnik nabízí �adu technologických za�ízení (klimatiza�ní techniku, tepelná �erpadla, 

chladi�e vody, odvlh�ova�e, zvlh�ova�e, solární systémy) a provádí jejich montáž. Ovšem 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. není výrobní podnik a tudíž všechny nabízené 

technologie, p�íslušenství a materiál pot�ebný k instalaci nakupuje od dodavatel�. Lze �íci, že 

podnik je z malé i velké míry závislý na jednotlivých dodavatelích. 

 

Hlavním a nejd�ležit�jším dodavatelem je spole�nost Toshiba. Podnik s ní udržuje  

dlouholeté vztahy. Spole�nost Toshiba má vynikající postavení na �eském i celosv�tovém 

trhu v oblasti technologií, produkt�, systém� a služeb. Velmi si zakládá na kvalit�, 

spolehlivosti a inovaci. 

Jiným d�ležitým dodavatelem je spole�nost Daikin. Tento podnik je významným 

výrobcem klimatiza�ních za�ízení na sv�t�, kladoucí velký d�raz na inovaci a kvalitu. 

Dalšími dodavateli jsou K.T.O. International - technické izolace a komplexní rozvody 

pro vodu, topení, chlazení a klimatizaci, Jan�a a Andreas s.r.o. - elektroinstala�ní materiál, 

výrobky pro vzduchotechniku a p�íslušenství, ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o., Systemair 

a.s., Multi-VAC s.r.o. - vzduchotechnika a p�íslušenství. 

 

 

Konkurence kupujících 

 

Podnik dokáže svým zákazník�m, díky individuálnímu p�ístupu, zvolit a realizovat 

vhodný projekt, který zaujme a p�evýší ostatní podniky ve svém oboru i p�i vyšší cen�. 

Zákazníci KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. jsou ve v�tšin� p�ípad� z pr�myslové a 

komer�ní sféry. Své produkty poskytuje i zákazník�m z ob�anského sektoru, ale ten tvo�í 

pouze malý podíl.  

 

Mezi stálé zákazníky lze uvést �EZ – Elektrárna D�tmarovice. Dalšími jsou 

Elektrárna Hodonín, SFINX Holešov, UPC �eská republika, a.s., Haví�ovská teplárenská 

spole�nost, a.s., Orlovské gymnázium, TV Polar. 
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Potenciální noví konkurenti 

 

Vstup nových konkurent� do odv�tví p�edstavuje hrozbu pro podnik. Pravd�podobnost 

vstupu nové konkurence na trh se odvíjí od existujících bariér vstupu a reakci dosavadních 

podnik�.  

Pro nov� založené firmy bez zkušeností v oboru je vstup do odv�tví obtížný. Nový 

konkurent se musí vypo�ádat p�edevším ze všemi zákonnými regulacemi a podmínkami a 

musí vlastnit r�zná osv�d�ení v rámci této �innosti. Také si musí zajistit dodavatele 

technologií. Bez zkušeností v oboru a referencí není pro nové podniky snadné vytvo�it 

obchodní vztahy s kvalitními a špi�kovými dodavateli. 

Firmy, které jsou již zavedené mají ur�itou výhodu v tom, že mohou využít své 

dosavadní kapacity, zkušenosti, vybudované vztahy a lépe se vypo�ádat s p�ekážkami vstupu 

do odv�tví. 

Odv�tví klimatiza�ní techniky a vzduchotechniky se „každým dnem“ vyvíjí a inovuje. 

Na trhu p�evládají již dob�e známe zna�ky t�chto technologií od kvalitních výrobc� (Toshiba, 

Daikin, Mitsubishi,…). 

Podnik KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. má vybudované dobré jméno, 

spolupracuje s celosv�tov� známými výrobci klimatizací a má v�rné zákazníky, kte�í se rádi 

vracejí. Nejen tyto faktory pomáhají podniku udržet si stávající podíl na trhu �i tento podíl 

rozší�it i za p�edpokladu, že vstup nových konkurent� m�že vytvá�et tlak na ceny a další 

vlivy. 

Potenciální noví konkurenti mohou být nov� vznikající podniky, existující podniky, 

které rozší�í svou dosavadní �innost nebo podniky, které vytvo�í spojenectví s již fungující a  

prosperující spole�nosti. 

 

 

Konkurence substitut� 

 

Substituty dokáží nahradit dosavadní prodávané produkty stejnou nebo podobnou 

funkci, ale s odlišnými prost�edky.  

Substituty v odv�tví klimatizací jsou r�zné druhy kotl�. M�že se jednat o elektrokotle 

a kondenza�ní kotle, které p�edstavují ekologický a úsporný zdroj tepla s ohledem na životní 

prost�edí. Kotle na tuhá paliva – klasický zp�sob vytáp�ní se stává stále více oblíbeným díky 

klesání cen tuhých paliv. Další možností jsou kotle na biomasu, které spalují paliva jako jsou 
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zem�d�lské odpady, lesnické odpady, pro�ezy, cílen� p�st�né rychle rostoucí d�eviny a 

podobn�. Velmi známé jsou i plynové kotle a jejich r�zné typy (záv�sné, stacionární). 
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4. Zhodnocení a doporu�ení 
 

Po provedení zvolených metod a technik v p�edešlé �ásti budou dosažené výsledky 

zhodnoceny a poté navrhnutá doporu�ení.   

 
4.1 Zhodnocení 

 
�eská republika se dlouhodob� �adí na vrchol zájmu investor� z celého sv�ta. 

D�vodem je p�esv�d�iv� rostoucí ekonomika, která v roce 2007 zaznamenala nejvyšší r�st ve 

své moderní historii, stabilní a férové podmínky, kvalifikovaná pracovní síla a nízká cenová 

hladina. Za poslední dv� desetiletí výrazn� vzrostla životní úrove�, bohat� se rozvinul sektor 

služeb. Tím �eská republika vytvá�í dobré p�edpoklady pro pokra�ování dynamiky svého 

vývoje. 

 

Ve SWOT analýze se hodnotily silné a slabé stránky vnit�ního podnikatelského 

prost�edí, p�íležitosti a ohrožení z vn�jšího okolí.  

Z výsledk� plyne, že nejv�tší silnou stránkou v podniku je velmi precizn� odvád�ná 

práce s použitím kvalitní technologie. Velkým kladem je vybudované dobré jméno firmy. 

Díky n�mu získává KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. podíl na zakázkách 

spolupracujících firem. Rovn�ž si dokáže udržet v�rnost svých zákazník�. Významnou silnou 

stránkou je také fakt, že podnik nevytvá�í žádné zásoby drahých technologických za�ízení. 

V podniku jsou distribuovány systémy na objednávku. Tudíž nejsou v zásobách vázané žádné 

finan�ní prost�edky.  

 

Spole�níci jsou velmi vytížení, protože se zam��ují p�edevším na zajišt�ní plynulého 

chodu podniku, na sjednávaní zakázek a na jednání s obchodními partnery. Tudíž je z �ásti 

zanedbána výstupní kontrola. To p�edstavuje slabou stránku v podniku, jelikož m�že docházet 

k chybám v realizaci zakázek a to povede ke snížení kvality odvád�né práce �i k náklad�m na 

odstran�ní chyb. Vysoká vytíženost spole�ník� je z ur�ité míry zap�í�in�ná chyb�jícím 

obchodním zástupcem. Slabou stránkou je také vyšší cena za produkty, než u konkurence. 

 

Jednozna�nou p�íležitostí plynoucí z vn�jšího okolí je rozší�ení �innosti v oblasti 

dodávky a instalace fotovoltaických sestav. Toto odv�tví slibuje široké pole p�sobnosti 

vzhledem k tomu, že je v �eské republice na za�átku vývoje. S výstavbou nových 

pr�myslových zón je spojena p�íležitost v získaní nových zakázek a nových klient�.  
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Velkým ohrožením pro podnik je nedostatek nových kvalifikovaných pracovník�. 

V �eské republice sice vstoupá vzd�lanost obyvatelstva, ale bohužel ne v oblasti klimatizací a 

vzduchotechniky. Spole�nost, ve své �innosti, omezují r�zné zákony a právní regulace. Mimo 

zákon� upravující podnikání (Da�ové zákony, Obchodní zákoník,…) musí podnik dodržovat 

zákony týkající se životního prost�edí. Jedná se o zákon �. 483/2008 Sb., o ochran� ovzduší. 

Jde o právní úpravu týkající se zacházení s regulovanými látkami (R 22) a F-plyny (R 407 c, 

R 410 a). Tato právní úprava navazuje na Na�ízení EU �. 2037/2000, o regulovaných látkách, a 

na�ízení EU �. 842/2006, o F-plynech. Podnik musí podávat hlášení o množství regulovaných látkách 

Ministerstvu životního prost�edí.  

 

Ze SWOT analýzy plyne, že v podniku p�evládají silné stránky nad slabými a 

p�íležitosti nad hrozbami, což je pro spole�nost velmi pozitivní výsledek. Kolá�ový graf 

znázor�uje procentuální podíl jednotlivých skupin. Silné stránky mají nejvýznamn�jší vliv na 

podnik, protože tvo�í 28 %. Slabé stránky mají 24 %, p�íležitosti 25 % a hrozby 23 %. 

 

Podnik KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. zam��uje svou �innost na území celé 

�eské republiky. Z tohoto d�vodu na spole�nost p�sobí nejen konkurence nacházející se 

v okolí sídla podniku, ale i konkurence ze vzdálen�jších oblastí. M�že se jednat o konkurenty 

z velkých i menších m�st (Praha, Brno, Olomouc, Pardubice, ...).  

Konkurence v odv�tví je velmi vysoká. KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. si 

dokáže udržet pozici na trhu díky kvalitn� provád�ných zakázkách a svému dobrému jménu.  

Podnik spolupracuje s mnoha dodavateli, se kterými má dlouholeté zkušenosti. Ovšem 

i dlouhodobé obchodní vztahy s dodavateli se mohou kdykoliv zm�nit.  

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. dokáže nabídnout individuáln� pro své klienty 

vhodné dodávky technologických systém� a zaujmout tak zákazníky. 

Vstup potenciální nové konkurence omezuje rychlý vývoj a inovace technologií, 

zákony a regulace. Také konkurence v odv�tví, která je vysoká, m�že zabránit jejímu vstupu. 

Substituty nep�edstavují velkou hrozbu, jelikož jich neexistuje mnoho a nemají tak 

dobré vlastnosti a parametry jako má klimatizace a vzduchotechnika. 
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4.2 Doporu�ení 
 

Z výše uvedeného hodnocení podnikatelského prost�edí lze doporu�it r�zné návrhy. 

Zda budou realizovány �i nikoli záleží na samotném podniku. 

 

Jedním z návrh� pro podnik je, aby si udržoval i nadále své dobré jméno a kvalitu 

realizovaných zakázek. Tyto silné stránky spole�nosti zajiš	ují její úsp�šnost a mohou zvýšit 

podíl na trhu. 

 

Pro snížení vytíženosti spole�ník� by bylo vhodné, aby KOMFORTNÍ 

KLIMATIZACE s.r.o. p�ijala, nejprve pro za�átek, jednoho obchodního zástupce, který by 

nabízel produkty a p�edevším sjednával zakázky. S postupem �asu a s rozši�ováním 

objednávek by se mohl po�et obchodních zástupc� postupn� zvyšovat.  

 

Vyšší cena zakázek je zp�sobená nákupem kvalitní a zna�kové technologie. Podnik by 

se m�l snažit nakupovat technologické systémy a materiál za co nejnižší ceny, ne však na 

úkor jakosti.  

 

Podnik by také mohl zvýšit svou propaga�ní �innost. Jedinou reklamou  

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. je inzerce ve Zlatých stránkách. Na jedné stran� je tato 

forma propagace mén� nákladná než jiné zp�soby, na druhé stran� nep�ináší informace o 

produktech, ale pouze kontakty na spole�nost. Nep�ímou propagaci firmy je sponzoring. 

Podnik sponzoruje RC Haví�ov, VOKD Poruba – tenis, Letišt� Dolní Benešov a Sokol Stará 

B�lá. V dnešní dob� se sv�t „to�í“ prost�ednictvím internetu. Z tohoto d�vodu by si m�l 

podnik obnovit své webové stránky a tím dát o sob� více v�d�t. Dob�e zpracované webové 

stránky mohou p�esv�d�it potenciální zákazníky o výhodnosti koup� produktu a zajistit 

spole�nosti výhodu nad konkurenty. 
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5. Záv�r 
 

Bakalá�ská práce je zam��ena na zhodnocení podnikatelského prost�edí konkrétního 

podniku. Aby mohlo být toto prost�edí podniku zhodnoceno, byly použity r�zné metody a 

techniky.  

 

V rámci �eské republiky byla provedena pasportizace. Metoda byla zam��ena na 

obyvatelstvo, vzd�lání, kulturu, životní úrove�, dopravní infrastrukturu, HDP, organiza�ní 

strukturu NH, zam�stnanost a nezam�stnanost v �eské republice. Údaje byly zpracovány za 

rok 2007. V souhrnu �eská republika vykazuje vhodné podmínky pro podnikání. Zvyšující se 

životní úrove�, po�et obyvatel, kvalifikovaná pracovní síla a zájem o studium p�ináší dobré 

p�edpoklady pro budoucí rozvoj podnikání v �R. 

 

V analýze SWOT se p�edevším zjiš	ovaly silné a slabé stránky, p�íležitosti a ohrožení 

zvoleného podniku. Provedl se vý�et všech významných faktor� a jejich za�azení do p�íslušné 

skupiny. Následn� došlo k obodování podle stanovené bodové stupnice a byl vytvo�en 

pavu�inový a kolá�ový graf.   

 

Porterova analýza 5 konkuren�ních sil analyzovala a konkretizovala konkurenci 

v odv�tví, která je velmi vysoká, konkurenci dodavatel� a kupujících, potenciální novou 

konkurenci a substitu�ní produkty.  

 

Cílem bakalá�ské práce bylo zhodnocení podnikatelského prost�edí podniku 

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. Podnikatelské prost�edí se velmi rychle rozvíjí a m�ní. 

Podnik musí nep�etržit� sledovat zm�ny, které toto prost�edí zp�sobuje. 

 

Všechny podniky v�etn� KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. jsou ve styku se 

„sv�tem“. Své podnikání realizují uprost�ed veškerého d�ní. Z okolí na n� dopadá mnoho 

negativních i pozitivních vliv�. Po odhalení všech p�sobících faktor� záleží jen na 

konkrétním podniku, jak je na r�zné vlivy p�ipravený a jak se s nimi dokáže vypo�ádat.  
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Seznam zkratek 
 

 

NH Národní hospodá�ství 

HDP Hrubý domácí produkt 

�R �eská republika 

OSN Organizace spojených národ� 
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P�íloha �. 1 

 

Organiza�ní struktura KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. 

 
[Zdroj: interní] 
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P�íloha �. 2 

Pavu�inový a kolá�ový graf výsledk� SWOT analýzy 
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Graf 1 Pavu�inový graf silných a slabých stránek, p�íležitostí a ohrožení podniku 
KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. 
 
[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Graf 2 Kolá�ový graf silných a slabých stránek, p�íležitostí a ohrožení podniku 
KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. 
 
[Zdroj: vlastní zpracování] 



 

 

P�íloha �. 3 

Pasportizace podnikatelského okolí 
 

Sídlo podniku KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. se nachází v Moravskoslezském kraji ve 
m�st� Ostrava v m�stském obvodu Stará B�lá na ulici Junácká 510/131.  
 
Zájmovou oblastí je �eská republika. 
 
M�stský obvod Stará B�lá 
Stará B�lá leží p�ibližn� 13 km jižn� od centra Ostravy, sm�rem na 

Nový Ji�ín. Sousedí s m�stskými obvody Nová B�lá, Proskovice a 

Polanka nad Odrou. 
 

Ostrava 
Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje a svou rozlohou 

druhým nejv�tším m�stem republiky. M�sto se nachází 10 kilometr� 

jižn� od státní hranice s Polskem a 50 kilometr� západn� od hranice se 

Slovenskem. 

  

�eská republika 
�eská republika je vnitrozemským státem, který leží uprost�ed 

mírného pásu severní polokoule ve st�ední �ásti Evropy. Státní hranice 

jsou tvo�eny Polskem, N�meckem, Rakouskem a Slovenskem. 

Hlavním m�stem �eské republiky je Praha. 
 

 
Obr. 1 Mapa �eské republiky 
 
[Zdroj: dostupný z WWW: <http://www.jewa.cz/deutsch/mapa_cr1.jpg>. [cit. 2009-03-18].] 

 
 

 

   



 

 

 
Obr. 2  Kraje v �eské republice 
 
[Zdroj: dostupný z WWW: 
<http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx1y8EKwiAAgOG779Fu03Rbc4GMDhErCoJoxzDTzZrM1DD29HXp2O
m//F/9ZIZbPiNz4RLlRsPK%0ALPFBWoZpovQQpGMY9CHYJUIxRvi4yreVLkAxoYs2HfryVDjYafVv8zb1Y
XTSp4MP0Pa2lvrGMgwK%0AXIGMLEBBf9TIm%2BYFtFp4yZ3ooRgN0r7evl77u1pfNrharQ9tOvlHE/OGt3
qMh%2B405eqY9%2Ba8c9MR%0AYEIBndNK5fibknCSFRR/AO8aS/0%3D%0A&s=img>. [cit. 2009-03-
18].] 

 
 

OBYVATELSTVO v roce 2007 

 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307426/$File/14090805.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 

 
 

VZD�LÁNÍ ve školním  roce 2006/2007 a 2007/2008 

 
 

 

P�irozený p�ír�stek 9 996 
na 1 000 obyvatel  1 
Nad�je dožití (roky)  
muži 73,7 
ženy 79,9 
S�atky 57 157 
na 1 000 obyvatel  5,5 
Rozvody 31 129 
na 1 000 obyvatel  3 
Pr�m�rný v�k obyvatel 40,3 
Hustota obyvatelstva na 1 km2 132 

St�ední stav obyvatelstva (tis. osob)  10 323 
z toho ženy 5 275 
Cizinci v �R (tis. osob) 394,345 
z toho ze zemí EU 131,052 
Narození celkem 114 947 
z toho živ� 114 632 
z toho v manželství  75 095 
z toho chlapci 58 475 
na 1 000 obyvatel  11,1 
Zem�elí 104 636 
na 1 000 obyvatel  10,1 

Školy (po�et) 06/07 07/08 
mate�ské 4 815 4 808 
základní 4 199 4 155 
gymnázia 361 373 
st�ední odborné školy 905 916 
st�ední odborná u�ilišt� 557 556 
vyšší odborné  174 177 
vysoké ve�ejné 25 26 
             soukromé 38 42 

Absolventi 06/07 07/08 
gymnázií 24 160 24 351 
st�edních odborných škol  47 149 53 429 
st�edních odborných u�iliš� 46 417 43 241 
vyšších odborných škol 7 521 6 233 
vysokých škol ve�ejných 48 528 56 629 

  soukromých 4 916 6 849 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307430/$File/14090822.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA v roce 2007 
 

 Státní divadla 45 
stálé scény v provozu 88 
p�edstavení �eských soubor� 13 019 
hry v repertoáru 1 215 
premiéry 394 
návšt�vníci (tis.) 3 813 
návšt�vnost (%) 79,7 

Ostatní divadla 85 
stálé scény v provozu 56 
p�edstavení �eských soubor� 12 766 
hry v repertoáru 901 
premiéry 188 

Kina 726 
návšt�vníci (tis.) 12 830 

Tisk (tituly)   
vydané knihy  18 029 
�asopisy (periodický tisk) 4 947 

 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307423/$File/14090823.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 

 

D�ti, žáci a studenti ve školách 06/07 07/08 
mate�ských 285 419 291 194 
základních 876 513 844 863 
gymnáziích 146 354 146 370 
st�edních odborných škol 219 599 219 245 
st�edních odborných u�ilištích 167 032 160 159 
vyšších odborných 27 650 28 774 
vysokých ve�ejných 285 111 303 731 
                soukromých  31 698 40 939 

Knihovny   
ve�ejné knihovny 5 518 

knihovní jednotky (tis.) 38 596 
registrovaní �tená�i (tis.) 1 071 
výp�j�ky (tis.) 52 370 

krajské v�decké knihovny 15 
knihovní jednotky (tis.) 23 708 
registrovaní �tená�i (tis.) 388 
výp�j�ky (tis.) 15 026 

Muzea a galerie 497 
výstavy 3 826 
návšt�vníci (tis.) 10 362 

Hv�zdárny, planetária a 
astronomické pozorovatelny  48 

návšt�vníci (tis.) 541 
Hrady, zámky a ostatní 
památkové objekty 272 

návšt�vníci (tis.) 12 168 

VZD�LANOST OBYVATELSTVA 2007 
 

 
 

Graf 1 Vzd�lanost obyvatelstva 2007 
 
[Zdroj: dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307430/$File/14090822.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 



 

 

ŽIVOTNÍ ÚROVE� v roce 2007 
 

Hrubé pen�žní p�íjmy domácností     
pr�m�r na 1 �lena za rok (K�) 144 743 
Hrubá pen�žní vydání domácností   
pr�m�r na 1 �lena za rok (K�) 139 134 
�isté pen�žní p�íjmy domácností  - pr�m�r na 1 �lena za rok (K�) 125 817 
v tom (%): pracovní 65,3 
 sociální 28,3 
 ostatní 6,4 
�istá pen�žní vydání domácností  120 208 
pr�m�r na 1 �lena za rok (K�)  
Spot�ební vydání domácností (K�) 104 017 
v tom (%):   

potraviny a nealkoholické nápoje 20,1 
alkoholické nápoje, tabák 2,9 
odívání, obuv 5,4 
bydlení, voda, energie, paliva 19,9 
bytové vybavení, za�ízení domácnosti 7,1 
zdraví 2,3 
doprava 10,8 
pošty a telekomunikace 4,7 
rekreace a kultura 10,5 
vzd�lávání 0,6 
stravování a ubytování 5,2 
ostatní zboží a služby 10,8 

Míra inflace (%) v roce 2007 2,8 
Cenové indexy ve spot�ebitelské sfé�e (pr�m�r roku 1990 = 100)   
domácností: celkem 412,1 
 zam�stnanc� 396,6 
 d�chodc� 456,2 

 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307431/$File/14090809.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 

 
 

DOPRAVA A SPOJE v roce 2007 

 
 

 
 
 

 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E0030741C/$File/14090821.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 

 
 

Poplatníci  (tis.)   
rozhlasových poplatk� 2 958 
televizních poplatk� 3 309 

Hlavní výkony pošt (mil.)  
oby�ejná psaní 545,7 
doporu�ená psaní 114,2 
balíky a cenná psaní 10,7 

Ú�astnické stanice ve ve�ejných  
pevných sítích (tis.) 2 403 
z toho: bytové 1 395 

     pro podnikové ú�ely 935 
     ve�ejné telefonní automaty  24 

Ú�astníci mobilní sít� (tis.) 12 549 
na 100 obyvatel 121,6 

P�eprava v�cí1) (tis. t) p�edb�žné údaje 

dopravou: železni�ní 99 777 
 silni�ní 453 537 
 vnitrozemskou vodní 2242 
 leteckou 22 
P�eprava osob1) (mil.)  
dopravou: železni�ní 184,2 
 silni�ní 375,0 
 leteckou 7,0 
1) pouze za tuzemské p�epravce  

Rozhlasové vysíla�e 269 
Televizní vysíla�e 342 
Vysíla�e digitálního rozhlasového a 
televizního vysílání 11 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT v roce 2007 
 

Rok 2007 
b�žné ceny stálé ceny  

v mil. K� v % (rok 2006 = 100) 
Hrubý domácí produkt celkem 3 557 653 110,1 106,5 

Zem�d�lství, lesnictví, rybolov 88 606 116,7 86,0 
Pr�mysl 1 026 168 111,3 106,4 
z toho: zpracovatelský pr�mysl 882 205 113,7 111,1 
Stavebnictví 206 437 110,8 101,7 
Obchod, pohostinství, doprava 803 464 108,3 109,7 
Pen�žnictví, komer�ní služby 558 300 114,2 110,3 
Ostatní služby 527 601 106,6 102,4 

Zd
ro

je
 

Dan� minus dotace 347 077 108,0 107,0 
Výdaje na kone�nou spot�ebu celkem 2 426 541 107,3 104,2 
v tom: domácností 1 689 020 108,7 105,7 
  vládních institucí 713 029 104,0 100,9 
  neziskových institucí 24 492 108,1 102,5 
Tvorba hrubého kapitálu 965 204 111,0 109,2 
v tom: fixního kapitálu 856 734 107,8 106,1 
  zm�na zásob 105 449 x x 
  �isté po�ízení cenností 3 021 105,0 109,9 
Bilance zahrani�ního obchodu  165 908 x x 
v tom: vývoz celkem 2 808 748 114,7 114,5 

  - zboží 2 472 351 115,3 115,3 
  - služby 336 397 110,7 109,0 
  dovoz celkem 2 642 840 112,5 113,7 
  - zboží 2 354 891 113,2 114,6 

V
ýd

aj
e 

  - služby 287 949 106,8 106,5 
 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp03070808.xls>. 
[cit.  2009-03-18].] 

 
 
 
 

Ú�astnící mobilní sít� 

 
Graf 2 Ú�astníci mobilní sít� v roce 2007 
 
[Zdroj: dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E0030741C/$File/14090821.pdf>. [cit.  2009-03-18].] 
 



 

 

ORGANIZA�NÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁ�STVÍ v roce 2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAM�STNANOST a NEZAM�STNANOST  v roce 2007 
 

 

 [Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307432/$File/14090813.pdf>. [cit. 2009-03-18].]

Zam�stnaní v NH1) (tis. osob)                 4 922,0 
z toho:  zem�d�lství 173,2 
 pr�mysl 1 532,4 
 stavebnictví 446,8 
 obchod  613,1 
 finan�ní zprost�edkování 101,7 
 vzd�lávání 290,1 
 zdravotnictví 338,2 
Nezam�stnaní celkem1) (tis. osob) 276,3 
podle dosaženého vzd�lání: základní 73,6 
 st�ední bez maturity 126,6 
 st�ední s  maturitou 63,6 
 vysokoškolské 12,4 
podle v�ku: do 19 let 12,4 
 20 - 29 let 67,2 
 30 - 39 let 71,1 
 40 - 49 let 56,6 
 50 - 59 let 63,9 
 60 a více let 5,1 
Obecná míra nezam�stnanosti1) (%)     1) Výb�rové šet�ení pracovních sil 5,3 

Po�et ekonomických subjekt� celkem 2 481 863 
v tom:  

  právnické osoby 553 352 
  fyzické osoby 1 928 511 

z toho podle právních  forem:  
  soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona 1 719 543 
  samostatn� hospoda�ící rolníci 97 865 
  obchodní spole�nosti 290 218 
    z toho akciové spole�nosti 20 455 
  družstva 14 887 
  státní podniky 602 

z toho podle sektor�:  
  ve�ejné podniky a korporace 2 247 
  soukromé podniky a korporace 406 802 
    z toho pod zahrani�ní kontrolou 154 251 
  vládní 18 173 
  neziskové instituce sloužící domácnostem 143 142 
  domácnosti 1 911 227 

z toho podle p�evažující �innosti (OKE�):  
  zem�d�lství, myslivost, lesnictví 139 338 
  zpracovatelský pr�mysl 310 659 
  stavebnictví 287 607 

obchod; opravy motorových vozidel a výrobk� pro osobní pot�ebu a 
p�evážn� pro domácnost 677 301 

  �innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské �innosti 497 454 
  ostatní ve�ejné, sociální a osobní služby 205 194 

 
[Zdroj: vlastní zpracování. Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/0E00307422/$File/14090826.pdf>. [cit. 2009-03-18].] 
 



 

 

Toshiba, Petersgasse 45, A-8010 Graz, Austria 

Daikin Airconditioning Central Europe- Czech Republic 
spol. s r.o., Pob�ežní 3, Praha 8 

K.T.O. International s.r.o., Orlická 245, T�ebechovice p. O. 

JAN�A, Štramberska2878, Ostrava - Vítkovice 

ANDREAS s.r.o, Hasi�ská 52/551, Ostrava-Hrab�vka 

ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o., Boleslavská 1420, 
Stará Boleslav 

SYSTEMAIR a.s., Osinalická 12/104, Praha 8 

Multi-VAC spol. s r.o., Pod�bradská 289, Pardubice 

 

Nov� zakládající podniky  

Existující podniky, které rozší�í svou dosavadní �innost 

Podniky, které vytvo�í spojenectví s již fungující a  

prosperující spole�nosti 

 

Elektrokotle 

Kondenza�ní kotle 

Kotle na tuhá paliva 

Kotle na biomasu 

Plynové kotle 

 

�EZ, a. s. ELEKTRÁRNA D�TMAROVICE, D�tmarovice 

SFINX, Palackého 134, Holešov 

UPC �eská republika a.s., Závišova 5, Praha 4 

Haví�ovská teplárenská spole�nost a.s., Konzumní 298/6a, 
Haví�ov-Šumbark 

POLAR televize Ostrava, s.r.o.,Boleslavova 710/19, Ostrava-
Mariánské Hory 

Gymnázium a SOŠ Orlová, Masarykova t�. 1313, Orlová-
Lutyn� 

KUPUJÍCÍ 
SUBSTITUTY 

P�íloha �. 4 
 Porterova analýza p�ti konkuren�ních sil 

 
 
 

 Klimatechnika Ostrava, s.r.o., Stádlo 547, Ostrava 26 

TDO clima, s.r.o., 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 

ABClima s.r.o.,�Tererova 5, Brno 

KLIMA–CLASSIC s.r.o., Kbelská 618/44, Praha 9  

Pulsklima spol. s r.o., And�lská cesta 609/11, Liberec 12 

 

DODAVATELÉ 

KONKURENCE V ODV�TVÍ 

POTENCIÁLNÍ NOVÍ KONKURENTI 

 

[Zdroj: vlastní zpracování] 


