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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je výzkum potenciálních zdrojů konkurenčních výhod dveřních 

zámků z ocelového plechu neboli zadlabacích zámků. Teoretická část práce se zabývá 

přiblížením problematiky světového trhu a konkurence a metodikou vícekriteriální analýzy. 

Dále je zde popsána SWOT analýza a z ní vycházející strategie. V praktické části se nachází 

představení společnosti HOBES a dále pak výběr jednotlivých celosvětových konkurentů. 

Pomocí vícekriteriální analýzy a SWOT matice jsou potom vygenerovány konkurenční 

výhody a nevýhody firmy, které jsou uvedeny v poslední části práce. 

Klíčová slova  

Vícekriteriální analýza, Saatyho metoda, metoda párového srovnávání, bodovací metoda 

SWOT analýza, zadlabací zámky. 

 

 

Abstract 

The thesis is a research of potential sources of competitive advantages of door locks made of 

steel also known as mortice locks. The theoretical part of focuses on the issue of world market 

and competition and methodics of multi criterial analysis. This thesis describes SWOT 

analysis and strategies derived from it . The practical part of my work includes the 

presentation of HOBES company and a selection of individual world rivals. Furthermore the 

multicriterial analysis and the SWOT matrix generates competitive advantages and 

disadvantages of company, that are described in the last part of the thesis  
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Multikriterial analysis, Saaty method, method of paired comparisons, scoring method, SWOT 

analysis, mortice locks. 
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1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Marketingový výzkum potenciálních zdrojů 

konkurenčních výhod dveřních zámků z ocelového plechu. Práci zpracovávám ve společnosti 

HOBES spol.s.r.o., která je jedním z největších výrobců dveřních zadlabacích zámků v České 

republice a konkuruje i mnohým firmám ve světě. 

Zadlabací zámky jsou používány do dveří po celém světě, na každém kontinentu je používán 

jiný druh. U nás je rozteč zadlabacího zámku pevně stanovena -  pokud chcete dovybavit 

dveře, musíte koupit zadlabací zvlášť zámek, zámkovou vložku a krytku s klikou. Oproti 

tomu například v Asii mají zámky, které bych nazvala 3 v 1, kdy si koupíte zámek, zámkovou 

vložku i krytku s klikou v jednom dílu. Samozřejmě, tento model usnadňuje nejen nákup, ale 

i instalaci takového zámku. Naopak v Americe mají úplně jiné požadavky na typ dveřních 

zámků. Nejčastěji jsou zde používány tzv. panikové zámky, které my u nás známe především 

z obchodních domů, kin a jiných budov, kde se používají nouzové východy. Jsou to vlastně 

podélné páky, které se stlačí a dveře se otevřou; tyto páky jsou přes celou šířku dveří. 

V amerických domácnostech se tyto zámky nachází zevnitř dveří a zvnějška je pouze kliková 

koule, což usnadňuje evakuaci členů domácnosti při hrozícím nebezpečí, a naopak z druhé 

strany dveře bez klíče nejdou otevřít. Právě toto jsou důvody, proč nejde sjednotit výrobu 

zadlabacích zámků pro celý svět. 

V mé práci jsem se tedy zaměřila na některé z konkurenčních firem společnosti HOBES 

a společně je posoudila pomocí vícekriteriální analýzy, kde jsou použity tři metody: bodové 

hodnocení, párové srovnávání a Saatyho metoda. 

V další části práce jsem provedla SWOT analýzu společnosti, a to za pomoci interních zdrojů 

firmy a výsledků získaných z vícekriteriální analýzy. SWOT matice je rozdělena na silné 

stránky, slabé stránky příležitosti a hrozby; pomáhá určit strategickou pozici firmy na trhu. 

Výsledky jsou poté uvedeny ve vlastním zhodnocení. 

Pro lepší uvedení do problematiky zámků je v přílohách práce uveden stručný katalog 

jednotlivých firem.  
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2 Teoreticko-metodologická východiska práce 

2.1 Definice marketingu 

Marketing se dostal do povědomí obyvatel již krátce po druhé světové válce, pro většinu světa 

se však marketing se dostal do povědomí lidí přibližně v polovině padesátých let.  Marketing 

je založen na vtazích se zákazníky více než kterákoliv jiná oblast. Základem tedy je hlavně 

uspokojování potřeb a přání zákazníka a vytváření hodnoty. [20] 

Každý autor definuje marketing jinak: 

Americká marketingová asociace (American marketing association) vytvořila formální 

definici: „Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování 

a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, 

aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejích akcií.“ [10] 

Phillip Kotler ve své knize Moderní marketing definuje marketing takto: „Marketing 

je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny 

své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“ [14] 

V knize Phillipa Kotlera a Kevina Lane Kellera je marketing definován jako: „Umění a věda 

výběru cílových trhů a získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků, vytvářením, 

poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka.“ [12] 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné 

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím 

splnění cílů organizace.“ [18] 

 

2.2 Trhy 

Trh je určitý prostor, v němž se pohybují skuteční či potenciální kupující daného produktu. 

Pro trhy je charakteristické, že sdílejí potřeby či přání, které nemohou být uspokojeny 

prostřednictvím směny. Jejich velikost záleží na počtu osob, které si přejí uspokojit 

své potřeby a jsou ochotny nabídnout své zdroje na to, aby vstoupili do aktu směny. [13] 
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Původní označení trhu bylo označením místa, kde se směňovaly nebo nakupovaly určité 

výrobky. V marketingovém pojetí tedy byli tehdy prodejci výrobci a kupující trhem. 

Dnes však již hospodářství funguje na principu dělby práce, kdy se každý specializuje 

na produkci nějakého statku, za něj pak obdrží finanční prostředky, za které opatří potřebné 

věci. V moderním hospodářství tedy existuje celá řada trhů. Tyto trhy na sebe mají návaznost, 

a to takovou, že výrobci nakupují zdroje a proměňují je na výrobky a služby. Vyrobené zboží 

poté prodávají pomocí prostředníků a ta se pak dostávají ke konečnému spotřebiteli. Naopak 

spotřebitelé prodávají svou práci, za kterou získávají peněžní prostředky a za níž poté kupují 

jednotlivé produkty a služby. [14] 

2.3 Marketingové prostředí 

V současné době se vzájemná propojenost mezi jednotlivými aktivitami firem stále zvětšuje. 

Marketing vyžaduje efektivní spojení mezi zákazníky, ostatními složkami firem i mezi 

jednotlivými vnějšími partnery, a to vše pod tlakem významných vnějších faktorů. 

Marketingové prostředí firmy se skládá z vnějších faktorů ovlivňující samotnou realizaci 

marketingových aktivit zaměřených na cílové zákazníky. Pro úspěch firmy je důležité 

neustále analyzovat vnější prostředí a reagovat na jeho vývoj. [11] 

Marketingové prostředí můžeme rozdělit do dvou složek, a to: mikroprostředí 

a makroprostředí. 

2.3.1 Mikroprostředí 

Mikroprostředí je dáno faktory bezprostředně ovlivňujícími možnosti firmy uspokojovat 

potřeby a přání zákazníků. Jde vlastně o vnitrofiremní prostředí, dále pak o dodavatele, firmy 

poskytující služby, konkurenci, charakter cílového trhu a vztahy k veřejnosti. [11] 

Cílem firmy je uspokojovat přání zákazníků a vytvářet jejich hodnoty. Dosažení tohoto cíle 

však nezávisí pouze na silách marketingu samotného, ale i na propojenosti s ostatními 

faktory, které hrají roli v mikroprostředí firmy, tzn. s ostatními zaměstnanci a odděleními 

firmy, s dodavateli poskytovateli služeb, se zákazníky, konkurencí i veřejností. [13] 
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2.3.1.1  Firemní prostředí 

Při přípravě marketingových plánů je vždy vnitropodnikové prostředí jeden z nejdůležitějších 

faktorů, které se musí brát v úvahu. To se skládá z několika skupin, jako je například 

vrcholový management, výzkum a vývoj, nákupní oddělení, účetní oddělení aj. Vrcholový 

management stanovuje globální cíle, strategie a politiky firmy. Do těchto plánů pak musí 

zapadat jednotlivá marketingová rozhodnutí, která pak zpravidla bývají schvalována opět 

vrcholovým managementem. [14] 

Marketingové oddělení musí vždy úzce spolupracovat s jinými odděleními firmy, jeho 

hlavním úkolem je zajistit, aby všechny složky firmy měly na mysli hlavně užitek zákazníka 

a aby pracovaly se smyslem uspokojit jeho přání a potřeby. 

2.3.1.2  Dodavatelsko odběratelské vztahy 

Tyto vztahy hrají důležitou roli v celkovém systému, zajištujícím upokojení potřeb a přání 

zákazníků, a to díky tomu, že umožňují firmě vyrábět její vlastní výrobky a služby. Problémy 

s dodávkou zboží a dodavatelskými vztahy mohou jakoukoliv firmu vážně ohrozit. Je proto 

nutné sledovat všechny vstupy firmy a jejich dosažitelnost. Jakékoliv výpadky v dodávce 

zboží mohou v krátkém časovém období ovlivnit objem prodeje, avšak v dlouhém časovém 

období mohou ovlivnit spokojenost zákazníků, což se jeví jako podstatný problém. [11] 

2.3.1.3  Poskytovatelé služeb 

Poskytovatelé služeb slouží firmě především k usnadňování realizací obchodních operací. 

Většinou fungují jako mezičlánky určitých obchodních vztahů. Např. dopravci, marketingové 

agentury, finanční a poradenské služby atd.  I tito poskytovatelé služeb hrají důležitou roli 

v celkovém sytému, který zajišťuje upokojování potřeb zákazníku, a proto je pro firmu velice 

důležité efektivně spolupracovat s těmito poskytovateli a udržovat tak řetězec v rovnováze. 

2.3.1.4  Charakter cílového trhu 

Pro úspěch firmy je nezbytné analyzovat charakter cílových trhů. Rozlišujeme pět základních 

typů cílových trhu a to: [14] 

 spotřebitelský trh – jednotlivé domácnosti, nakupující zboží a služby pro svou osobní 

potřebu, 
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 průmyslový trh – obstarává se zde zboží služby k dalšímu zpracování, 

 trh obchodních mezičlánků – nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje 

se ziskem, 

 státní zakázky - jsou poptávány státními úřady,  

 mezinárodní trhy - zahrnují všechny výše uvedené trhy v zahraničí. 

2.3.1.5    Konkurence 

Pokud má být firma úspěšná, je důležité, aby uspokojovala přání a potřeby zákazníků lépe než 

konkurence. Proto také nestačí uspokojovat jen přání zákazníků, ale důležité je získat 

strategickou výhodu, a to tím, že se nabídka firmy jasně odliší od konkurenčních nabídek. 

[13] 

Je třeba vybrat dobrou strategii, jejíž směr závisí na velikosti firmy, druhu trhu a dalších 

faktorech. 

2.3.1.6  Vztah s veřejností 

Důležitým článkem marketingového prostředí firmy je také veřejnost a vztahy s ní. Pojem 

veřejnost chápeme jako zájmové skupiny, které jsou schopny ovlivňovat aktivity firmy. 

Rozlišujeme 7 druhů takovýchto skupin: 

 finanční instituce – ovlivňují schopnost firmy získávat finanční prostředky, 

 média – zabývají se publicistikou a zpravodajstvím, 

 vládní instituce – ovlivňují firmy a marketing vytvářením právního prostředí, 

 občanské iniciativy - mohou zpochybnit nebo oslabit marketingové činnosti firmy, 

je proto vhodné aby firma byla s těmito institucemi ve stálém kontaktu, 

 místní samospráva a občané – hlavně ti, kteří žijí v okolí firmy, u velkých firem 

je častým jevem zřízení funkce referenta pro místní vztahy, který s touto veřejností 

jedná a odpovídá na otázky občanů, 

 široká veřejnost – je důležité sledovat její vztah k firmě, výrobků a činnostem, 

 zaměstnanci firmy – jsou interní veřejností firmy, jsou-li totiž se svou firmou a jejím 

chováním spokojeni, přenáší tuto spokojenost na širokou veřejnost. 
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2.3.2  Makroprostředí firmy 

Pojmem makroprostředí označujeme vnější prostředí, ve kterém firma působí. Faktory, které 

makroprostředí obsahuje, mohou firmě jak nabídnout nové příležitosti, tak ji i ohrozit. [13] 

Součástí makroprostředí je demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, 

technologické prostředí, politické prostředí a kulturní prostředí. 

2.3.2.1 Demografické prostředí 

Demografie se zabývá studií skupin lidí, populace a jejich charakteristikami. Demografické 

prostředí je pro marketing důležité hlavně proto, že spotřebitelé, kteří tvoří jednotlivé trhy, 

jsou také skupinami lidí. 

2.3.2.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí představuje pro firmu komplex trendů a tendencí zaznamenávajících 

jejich podnikatelské možnosti. Současně zahrnuje vlivy, které ovlivňují kupní sílu a výdaje 

obyvatelstva. Tedy ovlivňuje kupní a spotřební chování jednotlivých subjektů na trhu a určuje 

celkové využívání zdrojů. Velikost kupní síly závisí na ekonomických podmínkách 

jednotlivců i firem. [15] 

2.3.2.3 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí zahrnuje především surovinové zdroje, které jsou nezbytné pro výrobní 

proces, a tak ovlivňují marketingové aktivity. V této době jsou důležité aspekty životního 

prostředí. Z marketingového hlediska je třeba sledovat problém neobnovitelných přírodních 

zdrojů, kterých stále ubývá a jejich cena neustále stoupá, neboť nedostatek těchto zdrojů by 

mohl způsobit neschopnost uspokojovat přání zákazníků. 

2.3.2.4 Technologické prostředí 

Toto prostředí je v současnosti nedůležitějším faktorem ovlivňujícím náš život. Věda 

a technika nám přinesla mnoho užitečných vynálezů, ale i těch, které představují hrozby. 

Další skupinou jsou produkty, které pro nás představují jak užitek, tak hrozbu. Záleží i 

na tom, jak vynálezy vnímají lidé. [11] 
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Nové technologie většinou umožňují vznik nových trhů a prostředí. Jiné trhy však naopak 

zastarávají a jsou nahrazovány jinými. Mnoho výrobců se snaží proti novým technologiím 

bojovat nebo je ignorovat, lepším přístupem však je tyto nové trendy sledovat a přizpůsobovat 

se jim. [12] 

Důležité je také sledovat bezpečnost výrobků, o kterou se dnes veřejnost stále více zajímá. 

Právě proto vznikly státní instituce, které dohlížejí na vývoj nových technologií a kontrolují 

jejich bezpečnost. Tato regulace zvyšuje náklady na výzkum a prodlužuje čas mezi 

vynalezením výrobku a jeho uvedením do výroby. 

2.3.2.5 Politické prostředí 

Politické prostředí výrazně ovlivňuje marketingová rozhodnutí. Tímto prostředím myslíme 

hlavně legislativu, orgány státní správy a nátlakové skupiny, které ovlivňují podnikatelské 

a soukromé aktivity společnosti. 

2.3.2.6 Kulturní prostředí 

Toto prostředí se skládá z faktorů, které ovlivňují základní společenské hodnoty, jejich 

vnímání, preference a chování společnosti. 

  

2.4 Rozhodovací procesy 

Rozhodování je nedílnou součástí lidského konání a jakékoliv rozhodnutí může být 

provedeno i bez použití matematických vzorců. 

Rozhodovací procesy jsou takové procesy, při kterých se řeší konkrétní rozhodovací problém 

se dvěma a více variantami řešení. Problém přitom můžeme stanovit jako odchylku mezi 

plánovaným a skutečným stavem, která je nežádoucí. Tento problém může být buď již 

existující, nebo potenciální, který může do budoucna firmu nebo organizaci ohrožovat. 

2.4.1 Struktura rozhodovacích procesů 

Tato část je zpracovávána dle knihy Manažerské rozhodování. [6] 

Celý rozhodovací proces je tvořen několika etapami, které můžeme popsat takto: 
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1. identifikace rozhodovacího problému, 

2. analýza a formulace rozhodovacího problému, 

3. stanovení kritérií hodnocení variant, 

4. tvorba variant řešení rozhodovacího problému, 

5. stanovení výsledků variant rozhodování, 

6. hodnocení důsledků variant rozhodování, 

7. hodnocení důsledků variant rozhodování a výběr varianty určené k realizaci, 

8. realizace zvolené varianty rozhodování, 

9. kontrola výsledků realizované varianty. 

2.4.2 Prvky rozhodovacího procesu 

Dle Fotra jsou hlavními prvky rozhodovacího procesu: [6] 

 cíle rozhodování – cíle, které rozhodováním sledujeme, představují konkrétní stav, 

ke kterému celý proces rozhodování směřujeme. Můžeme sledovat buďto pouze jeden 

cíl nebo větší počet cílů, které se mohou odlišovat nebo doplňovat, 

 kritéria hodnocení – jsou skutečnosti, dle kterých posuzujeme, zda je varianta 

výhodná. Dělí se na kvantitativní a kvalitativní (bude pojednáno v další kapitole), 

 subjekt rozhodování – subjekt rozhodování (rozhodovatel) volí variantu, která 

je určena k realizaci. Při rozhodování nemusí být rozhodovatelem pouze jeden subjekt, 

ale může jim být i skupina rozhodovatelů, kdy lze využít kolektivního sjednávání, 

 objekt rozhodování – je to taková část organizace, ke které se rozhodování vztahuje. 

 varianty rozhodování – představuje možný způsob jednání rozhodovatele, který 

má vést je splnění stanovených cílů. Varianty se často označují Vi, kde i = 1,2, .. m a m 

je počet variant, 

 stavy světa – označují se i jako scénáře. Jedná se o situace, které mohou nastat 

v průběhu realizované varianty. 

2.4.3 Vícekriteriální analýza 

Vícekriteriální analýza bývá nejčastěji používána při řešení složitých rozhodovacích situací 

v podnikatelském, sociálním či jiném prostředí. 

Rozhodováním je při užití vícekriteriální analýzy myšlen výběr optimální varianty ze souboru 

variant potenciálně realizovatelných v dané situaci. Volba optimální varianty je v těchto 
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případech individuální počin, neboť závisí na postoji rozhodovatele, a také z velké míry 

na jeho preferencích. Tyto preference jsou vyjádřeny pomocí souboru kritérií, na jejichž 

základě je vybírána optimální varianta. 

Velmi důležité je tedy správná volba kritérií a také stanovení vah, které vyjadřují důležitost 

jednotlivých kritérií. 

2.4.3.1 Tvorba variant 

Významnou fází procesu je určení možných variant řešení v našem případě tedy určení 

konkurenčních firem. Čím větší je soubor potenciálních variant, tím větší je poté šance 

k nalezení optimálního řešení 

2.4.3.2 Kritéria rozhodování 

Kritérii rozumíme takové charakteristiky variant, na základě kterých lze tyto varianty 

posuzovat vzhledem k danému celkovému cíli hodnocení. Tvorba souboru kritérií je převážně 

tvůrčí, obtížně formalizovatelný proces. [19] 

Podle toho, jaká kritéria zvolíme, bude ve velké míře ovlivněno zvolení varianty, která bude 

realizována.  

Kvalitativní kritéria 

Tyto kritéria odrážejí rozdílnou kvalitu určité vlastnosti u jednotlivých variant a jejich 

hodnoty jsou primárně zadány slovně. 

Kvantitativní kritéria 

Vyjadřují kvantitu určité vlastnosti a jejich hodnoty jsou zadávány číselně. Můžeme je tedy 

bez dalších převodů mezi sebou porovnávat. 

„U některých kvantitativních kritérií může navíc nastat případ, že ne každý jednotkový 

přírůstek hodnoty kritéria v rámci intervalu jeho možných hodnot je hodnotitelem posuzován 

stejně“ [19] 



10 

 

Kritéria výnosového a nákladového typu 

Uplatnění kritérií hodnocení při posuzování výhodnosti jednotlivých variant rozhodování 

vyžaduje chápat určité odlišnosti kritérií. Je třeba rozlišovat kritéria výnosového typu, což 

jsou kritéria, jejichž vyšší hodnoty preferuje rozhodovatel před nižšími hodnotami, od kritérií 

nákladového typu, u kterých preferuje rozhodovatel nižší hodnoty před vyššími.[6] 

2.4.3.3 Stanovení vah jednotlivých kritérií 

Aby byly varianty hodnocení srovnatelné, je třeba prvně stanovit váhy kritérií. K tomuto 

stanovení dochází pomocí normování, kdy součet vah se musí rovnat jedné. 

V současné době existuje několik možností stanovení vah kritérií; v této diplomové práci 

budou použity tři druhy, a to: Bodová stupnice, Srovnávací metoda a Saatyho metoda. 

Bodová stupnice 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší metody vyžadující kardinální informaci. 

Při stanovování vah jednotlivých kritérií dochází k posuzování jejich významnosti přímo. 

Postup stanovení vah touto metodou spočívá v přiřazení určitého počtu bodů ze zvolené 

stupnice každému kritériu, a to v souladu s tím, jak posuzovatel hodnotí význam každého 

kritéria. [5] 

Volba bodové stupnici závisí na rozlišení významnosti jednotlivých kritérií a je důležité 

se zamyslet se nad vztahem nejvíce a nejméně důležitého kritéria, neboť tato kritéria budou 

určovat její rozpětí. Volba rozpětí bodů je hlavně na posuzovateli. V této diplomové práci 

je použita stupnice od 1 do 100, kdy číslo 1 je nejméně významné kritérium a číslo 

100 je nejvýznamnější kritérium. 

   
  

   
 
   

 

bj … počet přiřazených bodů j-tému kritériu, 

 n … počet kritérií   

j = 1,2,…n   



11 

 

Metoda párového srovnávání 

Pro metodu párového srovnávání je charakteristické zjišťování preferenčních vztahů mezi 

dvěma kritérii. Pro každé kritérium se tedy zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem 

ostatním kritérium v souboru. [5] 

Někdy se tato metoda také nazývá Fullerův trojúhelník.  

Tato metoda se tedy dá popsat takto: 

 Ki < Kj  aij = 1 

 Ki > Kj  aij = 0  

               aii = 0 

Vztah pro výpočet preferencí: 

       

 

   

 

Vztah pro výpočet vah kritérií: 

    
  

        
  

vi … normovaná váha i-tého kritéria 

 fi … počet preferencí i-tého kritéria  

n … počet kritérií    

Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Tuto metodu lze rozdělit do dvou kroků a to: [5] 

1. tento krok je analogicky podobný metodě párového srovnávání, kdy se opět zjišťují 

preferenční vztahy jednotlivých dvojic kritérií. Tato kritéria jsou uspořádána v tabulce, 

kde jsou v řádcích a ve sloupcích zapsaná kritéria ve stejném pořadí K1,K2…..Kn., 
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2. v druhém kroku se již tato metoda liší od metody párového srovnávání, neřeší se totiž 

už jenom směr preference, ale i velikost této preference, ta se vyjadřuje počtem bodů, 

ze zvolené bodové stupnice. Pro tuto metody vytvořil Saaty bodovou stupnici 

opatřenou deskriptory, uvedené v tabulce 1: Saatyho tabulka opatřená deskriptory. 

Vyplníme tedy horní trojúhelníkovou matici a doplníme: 

 sii = 0 pro všechna i 

 sji = 1/sij pro všechna i,j 

 

Tabulka 1: Saatyho tabulka opatřená deskriptory 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kriteria jsou stejně významná 

3 První kriterium je slabě významnější než druhé 

5 První kriterium je dosti významnější než druhé 

7 První kriterium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kriterium je absolutně významnější než druhé 

                Zdroj: Autorka 

Výsledkem druhého kroku je poté získání pravé části matice velikosti preferencí (Saatyho 

matice) S= (sij), kde K označuje kritérium, n je počet kritérií a sij je prvek matice 

porovnávající i-té a j-té kritérium. Na diagonálu matice se umísťují jedničky, protože kritéria 

jsou sama sobě rovnocenná. Výsledná matice je čtvercového řádu n x n a je reciproční, což 

znamená, že sij = 1/sij . [3] 

Pro výpočet vah kritérií se používá stejný vzorec jako u předchozích metod s tím rozdílem, 

že bi je hodnota geometrického průměru i-teho řádku matice. 
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2.5 SWOT Analýza 

SWOT analýza se využívá pro podrobnou identifikaci vnitřních silných a slabých stránek, 

vnějších příležitostí a ohrožení. Lze ji provádět i jako samostatný krok v rámci podnikového 

marketingového procesu. [2] 

Akronym SWOT je tvořen čtyřmi anglickými slovy a to: 

S – Strenghs  (Silné stránky) 

W – Weaknesses  (Slabé stránky) 

O – Opportunities  (Příležitosti) 

T – Threats  (Hrozby) 

Jakubíková uvádí ve své knize Strategický marketing tento postup: [9] 

SWOT analýza se sestává ze dvou analýz a to analýzy SW a analýzy OT. Doporučuje se 

začínat analýzou OT, tedy příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy a to 

jak makroprostředí, což jsou např. faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně kulturní, 

technologické atd., tak i makroprostředí, kde se jedná především o faktory ze strany 

zákazníků, dodavatelů, odběratelů, konkurence atd. 

Po důkladné analýze OT následuje analýza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy, kdy 

faktory jsou zde cíle, organizační struktura, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, 

firemní kultura aj. Zobrazení SWOT matice je uvedeno v tabulce 2: SWOT Matice. 
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Tabulka 2: SWOT Matice 

Silné stránky  

(strenghts) 

Slabé stránky   

(weaknesses) 

Příležitosti  

(oportunities) 

Hrozby  

(threats) 

                                                                        Zdroj: Autorka 

Současně SWOT analýza naznačuje možné alternativy budoucího vývoje, možnosti jejich 

využití a jejich případné řešení. 

2.5.1 Silné stránky 

Horáková definuje silné stránky podniku takto: [ 7] 

Silné stránky představují pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové činnosti 

a výrazně ovlivňující její prosperitu. Jsou to odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, 

zdroje) zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími silnými stránkami 

jsou takové, které lze jen těžko okopírovat, a kde je předpoklad, že budou po dlouhou dobu 

přinášet zisk, čili znamenají konkurenční výhodu. 

2.5.2 Slabé stránky 

Slabé stránky jsou takové zdroje nebo dovednosti, které se podniku nedostávají, něco dělá 

špatně nebo nemá kapacitu to dělat, ačkoliv klíčoví soupeři tuto kapacitu nemají.  

Firma je v něčem slabá, úroveň některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné 

stránky znamená slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy. [1] 

2.5.3 Příležitosti 

Příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití 

disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. 
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Aby je mohl podnik využít, musí je nejprve identit kovat. Teprve po jejich využití s nimi 

může počítat. [1] 

2.5.4 Hrozby 

Hrozby jsou negativním faktorem, který může ovlivnit úspěšnost podnikání. Hrozby jsou 

různého druhu, a to: objevení se nových konkurentů na trhu, vláda může vydat nařízení 

regulující podnikání, ekonomika se může dostat pod vlivem výkyvů do krize, úrokové sazby 

mohou vzrůst, nové technologie způsobí nadbytečnost produktu a další. [17] 
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3 Představení společnosti 

 

 

  

Název subjektu: HOBES, spol. s r. o. 

IČO: 45195277 

Sídlo: Horní Benešov, K luhům 151, PSČ 793 12 

Den zápisu: 13.03.1992 

 

Následující text je čerpán z webových stránek společnosti. [31] 

Tato firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním 

Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod jménem BRANO. Novodobá historie 

firmy začíná privatizací státního podniku v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. 

(dále jen HOBES) se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je charakterizováno 

rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční 

trhy. 

V současnosti firma HOBES zaměstnává 186 zaměstnanců. Celkový obrat za rok 2010 dosáhl 

výše cca 207 mil. Kč, z něhož více než 22,6 % představoval vývoz, především do Slovenska, 

Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska a Německa. 

Stabilitu zahraničního obchodu zabezpečuje i dceřiná společnost v Polsku. Úspěšná výrobní 

kooperace probíhá také se zahraničními firmami. Základní jmění společnosti je 1 000 000,- 

Kč. Výrobní plocha společnosti je cca 5 000 m2, skladová plocha: krytá 810 m2 + volná 

plocha 400 m2. 

Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě našich výrobků svědčí 

udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, 
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ISO TS 16 949. Výsledkem jsou různá ocenění, jedním z nich je např. CZECH MADE. 

Rozšiřováním výrobního sortimentu, přípravou nových výrobků a aktivním zapojením 

marketingu chceme vyjít vstříc rostoucímu zájmu po výrobcích naší firmy a zvýšit úroveň 

poskytovaných služeb. 

3.1 Sortiment firmy 

V současné době do nabídky patří:  

 zadlabací zámky do dveří – obyčejné, dozické, vložkové, bezpečnostní, 

přídavné, protipožární, 

 okenní a balkónové válečkové uzávěry,  

 cylindrické vložky a klíče,  

 lisování, svařovaní, ohýbání, 

 vlastní konstrukce a výroba střižných nástrojů,  

 nově i lisované díly pro automobilový průmysl. 

3.2 Galvanovna 

Galvanizování je elektrochemické vylučování příslušného kovu na vodivý materiál.  

V našem případě se jedná o proces zinkování, tzn., že na vodivý materiál (železo) naneseme 

vrstvu zinku, tato vrstva se nejčastěji pohybuje okolo 8-12μm.  

Vrstva zinku na materiálu působí jako ochrana proti korozi. Může zlepšit vzhled a estetickou 

hodnotu výrobku.  

Proces zinkování se skládá z několika procesů: Odmaštění, moření, dekapování, nanášení 

zinku, chromátování, utěsnění, usušení. Mezi jednotlivými procesy probíhá oplachování 

materiálu. Chromátování znamená, že na vrstvě zinku je vytvořena pasivační vrstva, která 

bude výrobek lépe chránit proti korozi.  

Firma HOBES používá tenkovrstvou modrou pasivaci s utěsněním a silnovrstvou žlutou 

pasivaci bez utěsnění. Tyto pasivace jsou bez obsahu šestimocného chrómu. 
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3.3 Organizace závodu HOBES ČR 

Organizace závodu firmy HOBES je znázorněno na obrázku 1: Organizace závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: Interní materiály firmy 

3.4 Zadlabací zámky HOBES 

Zadlabací zámek je mechanismus, který jistí (uzamyká) dveře. Je ovládán cylindrickou 

vložkou nebo klíčem a to buďto dozickým, tvarovým, motýlkovým nebo speciálním. 

Zadlabací zámky bývají různě hluboké podle typu dveří, různě velké podle velikosti dveří a 

mohou být i rozvorové (mají požadavek na vyšší bezpečnost). 

U zadlabacího zámku je důležitá rozteč, což je vzdálenost od středu otvoru kliky po střed 

klíče nebo cylindrické vložky. 

V ČR je používána rozteč 90 mm nebo evropská norma 72 mm. Podle rozteče zadlabacího 

zámku musí být i kování. 

 

 

 

Obrázek 1: Organizace závodu 
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                                    Zdroj: [23] 

 rozteč - hodnota A, 

 vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky (backset) - hodnota B, 

 hloubka zádlabu – hodnota C. 

 

Firma HOBES dodává zámky v těchto úpravách:  

 zúžené čelo o 2mm - za označením zámku dopsat písmeno C,  

 protipožární úprava - za označením zámku dopsat písmena PP. 

V této úpravě lze dodat zámky pouze ty, u kterých je přiložen ES certifikát shody.  

Zámky bez protipožární úpravy nejsou vhodné na únikové, protikouřové cesty. 

Firma nabízí i možnost zhotovení na zakázku - různé povrchové úpravy čel zámků 

a) mosaz, nikl - termín zhotovení 4-5 týdnů,  

b) žlutý zinek - termín zhotovení 4-5 týdnů. 

Obrázek 2: Zadlabací zámek 
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3.5 Konkurence HOBES 

Společnost HOBES se řadí mezi největší výrobce zadlabacích zámků ve světě. V této 

diplomové práci jsem vybírala celkem z 250 konkurenčních firem, výsledných 15 firem jsem 

uvedla díky systematickému výběru, kdy některé firmy vůbec nemají internetové stránky, 

ze kterých by bylo možno čerpat, popř. na nich nemají uvedeny potřebné údaje. Také jsem 

tyto firmy vybírala dle rozmístění jejich centrál tak, aby se nacházely po celém světě.  

Všechna získaná data jsem poté uvedla do tabulky, která je uvedena v příloze č. 1: Tabulka 

jednotlivých hodnot kritérií, a bude sloužit především k vícekriteriálnímu hodnocení. 

V příloze č. 2: Mapa konkurenčních firem je vyobrazena mapa, která znázorňuje rozmístění 

vybraných firem po světě.  

3.5.1 AHRAM SECURITY GROUP (ASG) 

Káhira, Egypt 

Společnost AHRAM SECURITY GROUP (dále jen ASG) vznikla v roce 1945 a v dnešní 

době zaujímá vedoucí postavení na trhu výroby zámků na Africkém kontinentě, kdy zaujímá 

více než 50% na egyptském trhu a vyváží do více než 30 zemí světa. 

Vyváží hlavně na trhy v Jihovýchodní Asii, Středním východě a Východní Asii. Roční obrat 

této firmy je 50 000 000 USD. Firma má nad 100 zaměstnanců. 

Produkty: 

 vnější dveřní zámek, 

 zadlabací zámek standardní s ložiskem, 

 závora se střelkou, 

 zadlabací zámky se třemi šrouby, 

 zámky pro dřevěný nábytek, 

 zadlabací zámky s ložiskem se střelkou, 

 kulatá zadlabací zámek s kulovou klikou. 

Katalog těchto výrobků je vyobrazen v příloze č. 4: Katalog AHRAM SECURITY GROUP. 
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3.5.2 ASSA ABLOY AB 

Stockholm, Švédsko 

Společnost ASSA ABLOY AB (dále ASSA ABLOY) je přední světový výrobce a dodavatel 

komplexního řešení zámkových dveřních systémů. Od založení v roce 1994 se rozrostla 

v mezinárodní společnost s téměř 42 000 zaměstnanci. 

ASSA ABLOY vyrábí široké portfolio výrobků týkající se zabezpečení dveřních systémů. 

Rozdělení ASSA Abloy: 

EMEA 

Tato divize vyrábí a prodává mechanické, elektromechanické a elektronické zámky, válce, 

bezpečnostní dveře a kování v Evropě, na středním Východě a v Africe. EMEA se skládá 

z několika společností, které mají dobrou znalost jejich místních trhů: 

Abloy, ASSA, Mul-T-Lock, TESA, UNION, Yale, Vachette 

Tato divize má 9500 zaměstnanců, její správa se nachází v Londýně v Anglii. 

AMERICAS 

Tato divize vyrábí a prodává mechanické zámky, elektromechanické zámky, válce, 

bezpečnostní dveře a zárubně dveří v Severní a Jižní Americe  

ASIA PACIFIC 

Divize Asia Pacific vyrábí a prodává mechanické a elektromechanické zámky, dveřní zámky, 

digitální vysoce bezpečnostní dveře a kování. V Asii jsou uváděny tyto značky: 

Baodean, Gateman, Guli, King, Pan Pan, Shenfei, Tiaming 

Tato divize má 15 500 zaměstnanců a správní centrum se nachází v Hong Kongu v Číně. 

GLOBAL TECHNOLOGIES 

Divize Global technologies má vedoucí pozici dodavatele elektronických bezpečnostních 

řešení na celém světě. Skládá se ze dvou obchodních jednotek: HID Global a ASSA ABLOY 

Hospitality.  



22 

 

ENTRANCE SYSTEMS 

Tato divize je světovou jedničkou v oblasti automatických dveřních systémů. Sortiment, který 

je prodávaný po značkou BESAM, obsahuje posuvné a otočné dveře, vzduchové clony a 

komplexní rozsah služeb. Dveře, vrata a garážová vrata a průmyslová vrata jsou prodávány 

pod značkou DITEC.  

DIVIZE CARDO 

Divize Cardo byla uzavřena v březnu 2011 a Cardo dveřní systémy byly sloučeny s ASSA 

ABLOY 18. března 2011. Díky akvizici má divize podle odhadů roční obrat 9 miliard SEK a 

přibližně 6500 zaměstnanců. Divizní vedení sídlí v Landskrona ve Švédsku. 

Produkty: 

 dveřní zavírače – zadlabací, horní, 

 panikové hrazdy, 

 bezpečnostní kryty, 

 cylindrické vložky – bezpečnostní, 

 elektrické otvírače – bezpečnostní, protipožární, 

 elektromotorické samozamykací zámky, 

 elektromagnety – slouží k udržení dveří, 

 hotelové kartové systémy, 

 klíče, 

 mincové a kartové systémy, 

 zadlabací zámky, 

 nábytkové zámky, 

 visací zámky. 

Stručný katalog výrobků je uveden v příloze č. 5: Katalog ASSA ABLOY AB. 

3.5.3 DOM SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG  

Brühl, Německo 

DOM Sicherheitstechnik (dále jen DOM), což znamená: "Bezpečnostní technologie", byla 

založena v roce 1936. Firma je v současnosti jedničkou na trhu zámkových technologií, 
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a to jak v Německu, tak i po celém světě. Poskytuje klíčové systémy nabízející nejvyšší 

úroveň bezpečnosti a pohodlí. Sídlo DOM je v Brühlu u Kolína nad Rýnem (Německo). 

Produkty: 

 zadlabací zámky, 

 závory, 

 zámkové vložky, 

 bezpečnostní zámkové vložky, 

 nábytkové zámky, 

 zámky pro skleněné dveře, 

 klikové systémy. 

Stručný katalog výrobků jsem uvedla v příloze č. 6: Katalog DOM SICHERHETSTECHNIK. 

Společnost DOM má celkem pět divizí a to ve Francii, Polsku, Holandsku, Švýcarsku 

a v Anglii. 

3.5.4 DORMA GROUP 

Ennepetal, Německo 

Společnost DORMA GROUP (dále DORMA) byla založena v roce 1908 jako Doerken 

a Mankel KG bratry Rudolfem Mankelem a Wilhelmem Doerkenem. 

Dnes se společnost DORMA rozvinula ve světovou organizaci, která umístila svá výrobní 

zařízení na čtyři kontinenty, po celém světě zaměstnává 6500 zaměstnanců a prodává 

své výrobky do více než 130 zemí. Tržby překročily 865 miliónů EUR za rok 2009/2010. 

DORMA ENNEPETAL 

Tato centrála se nachází v Německu a působí společně se 71 dceřinými společnosti 

ve 47 zemích po celém světě. 

DORMA AMERICAS 
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Dorma Americas je předním světovým výrobcem přístupových systémů. Jejich portfolio 

je orientováno na dveřní vybavení, speciální vybavení i pro skleněné dveře, vybavení 

pro automatické dveře a operabilní nástěnné systémy.  

DORMA ARCHITECTUAL HARDWARE 

Dorma přináší řešení a služby v oblasti technického přístupu. 

DORMA GLASS 

Divize Dorma glass nabízí posuvné panely, dveřní lišty, zavírače atd. Vytváří elegantní řešení 

pomocí designových návrhářů pro skleněné dveře a okna. 

DORMA CANADA 

Dorma Canada Ltd. Se sídlem Mississauga Ontario Kanadě je součástí skupiny Dorma, 

která vyrábí a dodává celou řadu kancelářského vybavení pro mnoho renovovaných prodejců 

v Kanadě. Jsou světovými lídry v zásobování okenních a dveřních systémů. 

DORMA MEXICO 

Divize DORMA Mexico se nachází v Col Escandon - Mexico,  

DORMA SOUTH AMERICA 

DORMA REVOLVING DOORS 

 

Produkty: 

 zámky a klíčové systémy – zadlabací zámky i s vložkou a klikou, obdélníkové nebo 

válcové, 

 výstupní systémy, 

 řízení přístupu, 

 zavírače dveří, 

 automatické a otáčivé dveře, 

 příslušenství pro dveře a okna z temperovaného skla – dveřní lišty, panty. 
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Stručný katalog výrobků jsem uvedla v příloze č. 7: Katalog DORMA GROUP 

3.5.5 EURO-LOCKS 

Follschviller, Francie 

Společnost EURO-LOCK vytváří skupinu, která se specializuje na návrh a dodávku 

zámkových systémů pro průmysl, kde vytváří špičkové řešení již po století.  Nyní je tato 

firma moderní společností s moderními technologiemi, která dodává přes 50 miliónů výrobků 

ročně do celého světa. 

EURO-LOCK vytvořila kooperaci s britskou firmou LOWE&FLETCHER, která sídlí 

ve Wednesbury v UK. Tato firma se také zabývá výrobou zámků a dveřního příslušenství. 

Pobočky EURO LOCKS se nachází: 

 Bastogne, Belgie, 

 Follschviller, Francie, 

 Sulzbach, Německo, 

 Ruda Slazka, Polsko, 

 Holland MI, USA, 

 Suzhou, Čína. 

Produkty: 

 CAM zámky – jsou to zámky, které lze zamknout bez klíče, k jejich odemčení je již 

třeba klíč k jejich, nejčastěji jsou používány v autech a to ve dveřích řidiče a na kufru, 

 SLAM zámky – typ mechanického spojení mezi dvěma objekty nebo plochami, 

 nábytkové zámky – pro kovové i dřevěné materiály,  

 rukojeti a knoflíky,  

 voděodolné zámky,  

 budget zámky – jsou jednoduché zámky s jednoduchou většinou univerzální 

strukturou klíče, není třeba vysoká bezpečnost, 

 Visací zámky,  

 Pákové bezpečné zámky – zadlabací zámky, 
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 PIN zámky - je zámkový mechanismus, který používá kolíky z různých délek, aby se 

zabránilo otevření zámku bez správného klíče,  

 speciální zámky – zámky na mince a další. 

Stručný katalog jsem uvedla v příloze č. 8: Katalog EURO-LOCK 

Export firmy 

Belgie, Kanada, Švýcarsko, Německo, Španělsko, Velká Británie, Maroko, Polsko, 

Portugalsko, Tunisko, USA, Afrika 

3.5.6 FLEXIM SECURITY OY 

Helsinki, Finsko 

FLEXIM SECURITY OY (dále jen FLEXIM SECURITY) je finská společnost, která byla 

založena před třiceti lety, dnes se zabývá převážně bezpečnostními systémy a uzamykáním 

dveří. 

Tržby v roce 2011 činily 24,6 milionu (2010 cca 21,9 mil. EUR), zaměstnává 188 (v roce 

2010 cca 151) lidí po celém Finsku. 

Produkty: 

 dveřní zavírače, 

 automatické zavírání dveří, 

 protipožární zamykací systémy, 

 bezpečnostní ochranné folie, 

 mechanické a automatické zámky, 

 posuvné dveře a zámky posuvných dveří, 

 zabezpečovací systémy, 

 kamerové systémy, 

 kartové systémy. 
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3.5.7 GERDA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE 

Sokoli, Polsko 

Společnost GERDA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE (dále jen GERDA) působí na trhu 

od roku 1987 a získala ve svém oboru vedoucí postavení. Vyrábí vysoce kvalitní dveře, 

zámky, visací zámky, včetně bezpečnostních zámků. 

Společnost klade velký důraz na kvalitu a design svých výrobků, které neustále přizpůsobuje 

potřebám a přáním zákazníků. 

Společnost je držitelem certifikátu 9001. 

Produkty: 

 vstupní dveře do bytů kovové a dveřní panely na kovové dveře, 

 dveřní rámy, 

 bezpečnostní přídavné zámky, 

 zadlabací zámky se speciální ochranou proti vyvrtání, 

 visací zámky, 

 cylindrické vložky, 

 dveřní štíty, 

 zavírače. 

Stručný katalog jsem uvedla v příloze č. 9: Katalog GERDA Sp. z o.o. BIURO 

HANDLOWE. 

3.5.8 GOAL Co., Ltd. 

Kaohsiung, Taiwan 

Společnost GOAL Co., Ltd (dále jen GOAL)  se sídlem na Tchaj-wanu je vedoucí společností 

ve výrobě dveřních zámků na domácích i zahraničních trzích, a to již od svého založení v roce 

1969. 

Původně však vznikla jako dceřiná společnost GOAL Co, Ltd, která sídlila v Japonsku v roce 

1914. 

http://jp.kompass.com/profile_JP001371_cs/goal-co.,-ltd.-ps.html
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V roce 1972 byly testovány americké série válcových vložek a schváleny UL Underwrites 

Laboratory. Firma GOAL byla první na světě, která získala tento certifikát a nacházela se 

přitom mimo území USA. 

Produkty: 

 zadlabací zámky, 

 zámky 3v1, 

 zámky s rukojetí, 

 pákové zámky, 

 zámky na posuvné dveře, 

 zámky na dveře z tvrzeného skla, 

 kruhové zadlabací zámky, 

 výroba klíčů. 

Stručný katalog jsem uvedla v příloze č. 10: Katalog GOAL Co., Ltd. 

3.5.9 KALE KILIT A.Ş. 

Istanbul, Turecko 

KALE KILIT A.S. (dále jen KALE KILIT) je na prvním místě ve výrobě zámků v Turecku 

a díky úspěšným prodejům je také na mezinárodní půdě zařazen mezi přední světové značky. 

Firma využívá nejmodernější technologie k výrobě 100 000 zámků a 50 000 vložek denně 

na 35 000 m2 prostoru, na kterých zaměstnává 1630 zaměstnanců. 

KALE KILIT vyváží téměř do 120 zemí po celém světě od Ruska po Argentinu, od Ukrajiny 

po Saudskou Arábii. Největší podíl vývozu tvoří Saudská Arábie, Írán, Irák, Rusko 

a Alžírsko. 

Produkty: 

 zámkové vložky, 

 zadlabací zámky s cylindrickou vložkou – do dřevěných, ocelových dveří, 

 bezpečnostní zadlabací zámky, 

 vrchní zámek, 

 vnitřní zadlabací zámek, 
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 speciální zámky, 

 příslušenství – kryty, kliky apod. 

Stručný katalog výrobků jsem uvedla v příloze č. 11: Katalog KALE KILIT A.S. 

3.5.10 KONARK METAL PRODUCTS Ltd. 

Aligarh ,Indie 

Indická firma KONARK METAL PRODUCTS (dále jen KONARK) vyrábí zadlabací zámky 

a kliky z mosazi a zinku a nerezové oceli té nejvyšší kvality. Zaměstnává přes 

400 specializovaných zaměstnanců, vysoce kvalifikovaných konstruktérů a výrobních 

manažerů. 

KONARK METAL vyváží své výrobky celosvětově, soustředí se však především na vývoz 

svých klik, v jejíž výrobě je světovou špičkou. 

Produkty: 

 mosazné kliky, 

 nerezové kliky, 

 kliky z bílého kovu, 

 madla, 

 kruhové zámky, 

 kabelové zámky, 

 visací zámky, 

 zadlabací zámky s vložkou. 

Stručný katalog výrobků jsem uvedla v příloze č. 12: Katalog KONARK METAL 

PRODUCTS. 

3.5.11 LOCKWOOD INDUSTRIES Inc. 

Valencia, USA 

Tato firma byla založena v roce 1978. Je to soukromá společnost, která se specializuje na 

výrobu dveřních systémů a nachází se ve Valencii v USA a v Kanadě v Burlingtonu. Firma se 

specializuje především na Americký a Kanadský trh s dveřními systémy. 

http://ca.kompass.com/profile_CA033511_cs/lockwood-industries-inc-ps.html


30 

 

Produkty: 

 zavírače dveří, 

 zadlabací zámky – kulaté, hranaté ocelové, 

 dveřní kliky, 

 panik zámky a kliky, 

 zadlabací bezpečnostní zámky i s klikou, 

 zámkové kryty a kliky, 

 vertikální zamykací tyč, 

 zámkové vložky, 

 pomocné zadlabací zámky, 

 dveřní úchyty, 

 ocelové závěsy. 

Stručný katalog jsem uvedla v příloze č. 13. Katalog LOCKWOOD INDUSTRIES. 

3.5.12 MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA, SpA 

Torino, Itálie 

Společnost MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA (dále jen MOTTURA) je vedoucí 

společností ve výrobě zámků pro pancéřové dveře. Dále se specializuje na zámky pro různé 

typy oken a dveří a na bezpečnostní zámkové vložky a napájené elektronické zámky.  

Společnost MOTTURA dováží do více než 50 zemí na celém světě. 

Produkty: 

 zadlabací zámky s bezpečnostní vložkou, 

 RIM zámky – vnější zámky oken a dveří, 

 dveřní panikové zámky, 

 elektronické zámky s číselníkem, na dálkové ovládání, 

 trezory – osobní elektronické, nástěnné, trezory na zbraně, hotelové trezory, 

 zámkové vložky – speciální, bezpečnostní, visací, kódové, 

Stručný katalog jsem uvedla v příloze č. 14: Katalog MOTTURA SERRATURE DI 

SICUREZZA. 

http://it.kompass.com/profile_IT0015662_cs/mottura-serrature-di-sicurezza,-spa-ps.html
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3.5.13  PENZMASH 

Penza, Rusko 

Tato otevřená akciová společnost byla založena v roce 1941 a po druhé světové válce 

se specializuje převážně na výrobu rotorových dopřádacích strojů pro textilní průmysl. 

Až v roce 1992 byla firma PENZMASH přeměněna na akciovou společnost a začala 

se specializovat na výrobu zemědělských strojů, strojů na zpracování potravin a také široké 

škály spotřebního zboží. 

Produkty: 

 zadlabací zámek,  

 visací zámky, 

 vnější zámky, 

 garážové zámky, 

 odstředivky pro ždímání prádla, 

 elektronické kráječe zeleniny, 

 ložiska, řemeny, hydraulika, 

 zemědělské stroje, 

 kovoobráběcí stroje, 

 zařízení pro potravinářský průmysl. 

Katalog zámků jsem uvedla v příloze č. 15: Katalog PENZMASH 

3.5.14 WEISER LOCK 

Burnaby, BC, Kanada 

Firma WEISER LOCK vznikla v roce 1904 jako rodinná slévárna specializující se na dveřní 

systémy a uzávěry na zakázku, které byly nejčastěji používány v Hollywoodských ateliérech 

při natáčení filmů.  

V roce 1967 a 2003 se WEISER LOCK spojil s firmami THE BLACK&DECKER 

CORPORATION a MASCO BUILIDNGS PRODUCTS CORPORATIONS. 

http://ru.kompass.com/profile_RU010439_cs/penzmash-ps.html
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Dnes se firma může chlubit svým širokým portfoliem výrobků, které poskytují větší ochranu 

a bezpečnost a umožňuje výběr z řady stylových prvků. Neustále zavádí nové styly a nové 

užití materiálů a ukazuje tak světu nový životní styl.  

Produkty: 

 dveřní kliky se systémem zámků, 

 dveřní kliky, 

 dveřní knoflíky, 

 kulaté vnější zámky, 

 elektronické systémy dveří, 

 zadlabací zámky, 

 dveřní zavírače. 

Katalog zámků jsem uvedla v příloze č. 16: Katalog WEISER LOCK. 

Export: 

Austrálie, Belgie, Japonsko, Lucembursko, Nizozemí, Filipíny, Velká Británie, USA 

3.5.15 YANTAI TRI-CIRCLE GROUP RUSHAN DOUBLE LINK Co. Ltd. 

Shandong Rushan, Čína 

Firma YANTAI TRI-CIRCLE GROUP RUSHAN DOUBLE LINK Co. Ltd. (dále jen 

YANTAI TRI-CIRCLE) byla založena v roce 1974 a je to klíčové odvětví Tri-circle Lock 

Mfg. Group, které patří mezi první v desítce králů Čínských zámků. Své vedení získali díky 

kvalitě jejich produktů.  

Roční produkce firmy přesáhne přes 50 milionů výrobků. Přes 80 % výrobků se vyváží 

do 110 zemí po celém světě. Firma má 2330 pracovníků z toho 256 inženýrů. 

Produkty: 

 visací zámky mosazné, 

 visací zámky železné, 

 visací zámky s kódováním, 

 čtvercové visací zámky, 
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 bránové zámky, 

 hliníkové zámky pro použití do plastových dveří a oken, 

 bezpečnostní vložky, 

 vysoce bezpečnostní dveřní zámky – kombinace zadlabacího zámku, zámkové 

vložky a krytu s klikou v jednom, 

 zadlabací zámky. 

Stručný katalog produktů jsem uvedla v příloze č. 17: Katalog YANTAI TRI-CIRCLE 

GROUP.  

Export: 

110 zemí po celém světě 
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4 Vícekriteriální analýza 

Dle vlastního zvážení jsem do diplomové práce vybrala celkem 15 firem k analyzování 

společně i s firmou HOBES. Tyto firmy jsem vybírala systematicky tak, aby byly rozmístěny 

po celém světě a zároveň byly potenciální konkurencí na světovém trhu pro firmu HOBES. 

4.1 Volba kritérií rozhodování 

Vhodná volba kritérii hraje významnou roli v rozhodovacím procesu u vícekriteriálních 

metod. Právě díky těmto kritériím dochází k hodnocení jednotlivých variant a nesprávně 

určené hodnoty by vedly ke špatným nebo zkresleným výstupům procesu. Kritéria pro 

hodnocení konkurenčních firem jsem proto vybírala tak, aby došlo ke komplexnímu 

a objektivnímu hodnocení celosvětového trhu.  

Výběr těchto kritérií je však značně omezen dostupností údajů, největší podíl získávaných 

údajů jsem čerpala z celosvětových databází, jako jsou např. kompass.com, manta.com, 

alibaba.com, ale také z webových stránek konkrétních firem. Dle dostupných informací jsem 

tedy zadala 6 kritérií, které jsem blíže popsala v následujících odstavcích.  

4.1.1 Počet divizí 

Tento ukazatel je velice důležitý vezmeme-li v potaz, že i jednotlivá výroba, export 

a komunikace se zákazníky je jednodušší, je-li podnik v jejich blízkosti. Právě v oblasti 

zadlabacích zámků, kdy jsou na každém kontinentě prakticky používány jiné typy, je počet 

divizí velmi důležitým faktorem. Každá divize totiž může vyrábět ten typ zámků, který 

je v dané zemi resp. na daném kontinentě nejvíce užívaný. 

4.1.2 Roční obrat 

Roční obrat je jediná částka, kterou podniky vykazují na stránkách, ať už svých anebo 

v databázích. Podle něj lze jen těžko soudit, jaké jsou zisky z prodaných výrobků, protože 

v obratu jsou počítány i náklady. Všechny částky, které jsem zde uvedla, jsou převedeny 

na USD, což jsem provedla podle kurzů České národní banky ze dne 18. 3. 2012. 

4.1.3 Počet zaměstnanců 

Toto kritérium považuji za nejméně důležité, neboť počet zaměstnanců nijak neudává 

významnost nebo velikost podniku, a to právě proto, že dnes již v mnoha podnicích narůstá 
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automatizovaná výroba a zaměstnanci jsou používáni například jen ke kompletování výrobků. 

Naopak u jiných firem převládá manufakturní výroba, kdy největší zástupcem manufaktury 

v tomto výběru je firma KONARK METAL PRODUCTS, která je typickou indickou 

manufakturní firmou. 

4.1.4 Export 

Toto kritérium bych uvedla jako nejdůležitější - je totiž jasně dáno, že čím vyšší je podíl 

exportu, tím větší místo zaujímá firma na trhu. S exportem velmi souvisí první kritérium, 

což je počet divizí. Je dáno, že čím více divizí firma má po celém světě, tím větší má podíl 

exportu neboť je pro ni jednodušší se dostat na světové trhy. 

4.1.5 Výrobky 

Z pohledu výrobců zadlabacích zámků jsem hodnotila, jaký podíl výroby mají právě zadlabací 

zámky, některé firmy se soustředí převážně na jeho výrobu (např. HOBES, ASSA ABLOY 

atd.), tyto firmy jsou tedy hodnoceny nejlépe a jiné mají například ve svém portfoliu jen čtyři 

druhy i méně (např. GERSA Sp., PENZMASH) a kolik druhů zadlabacích a jim podobným 

zámků firma vyrábí.   

4.1.6 Síla/známost značky 

Toto kritérium je kvalitativního charakteru neboť nelze vyjádřit číselně. Známost značky 

je tedy hodnocena stupnicí od jedné do desíti, kdy jsem tato čísla vyhodnocovala na základě 

počtu divizí, exportu výrobků a síle známosti této značky v oblastech jejího prodeje. 

 

4.2 Bodové hodnocení jednotlivých kritérií firem 

Na začátku všech použitých metod hodnocení jsem vytvořila tabulku 3: Rozdělení bodů, která 

čerpá z tabulky v příloze č.1: Tabulka jednotlivých hodnot kritérií. V této tabulce je ujednáno, 

jakou váhu má jednotlivé kritérium u určitých firem. Z původní tabulky jsem tedy hodnotila 

pomocí bodové stupnice od 0 – 100, kdy 0 znamená, že firma nesplňuje kritérium vůbec 

a 100 znamená, že kritérium splňuje nejlépe. Rozdělení bodů odráží můj subjektivní postoj. 
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Použitá kritéria: 

K1………. Počet divizí 

K2………. Roční obrat 

K3………Počet zaměstnanců 

K4………Export 

K5………Výrobky/zadlabací zámky 

K6………Známost značky 

Tabulka 3: Rozdělení bodů 

název firmy/kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Hobes 40 40 40 40 100 90 

Ahram Security Group 50 60 60 40 100 80 

Assa Abloy 100 100 100 100 90 100 

DOM Sicherheitstechnik 70 60 40 100 50 80 

DORMA Group 80 100 80 60 75 80 

Flexim Security Oy 10 40 40 30 50 20 

Gerda Sp. 10 80 40 60 60 40 

Goal 10 20 40 80 100 60 

Kale Kilit 10 60 60 60 100 50 

Konark Metal Group 10 30 40 80 50 50 

Lockwood industries 30 40 40 30 75 30 

Euro-locks 70 60 40 50 50 80 

MOTTURA  10 60 40 40 50 40 

Penzmash 10 80 60 20 25 10 

Weiser Lock 30 40 60 40 50 20 

Yantai Tri-Circle Group 10 40 60 60 100 90 

                                        Zdroj: Autorka 

4.3 Stanovení vah kritérií 

Je třeba jednotlivým kritériím stanovit váhu a pro tuto práci jsem vybrala tři metody a to: 

bodovou stupnicí, srovnávací metodou a Saatyho metodou.  
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4.3.1 Bodová stupnice 

Tato metoda spočívá v přiřazení určitého počtu bodů jednotlivým kritériím, a to podle úsudku 

posuzovatele.  

Zde jsem zvolila stupnici od 1 do 10, kde 1 je kritérium s nejmenší významností 

a 10 je kritérium s nejvyšší významností. Výsledky jsem zaznačila do tabulky 4: Bodová 

stupnice. 

Tabulka 4: Bodová stupnice 

Kritérium Počet bodů Váhy kritérií 

K1 6 0,15 

K2 5 0,12 

K3 4 0,10 

K4 7 0,17 

K5 9 0,22 

K6 10 0,24 

  41 1,00 

            Zdroj: Autorka 

4.3.2 Metoda párového srovnávání 

Touto metodou se zjišťují preferenční vztahy mezi jednotlivými kritérii. Tato metoda 

porovnává vždy jen dvě kritéria a určuje které z nich je významnější a které je méně 

významné. 

Počet preferencí jsem vypočetla jako součet preferovaných možností v řádku 

a nepreferovaných možností v sloupci. Normované váhy kritérií jsem pak vypočetla, jako 

podíl počtu preferencí a celkového počtu porovnávání. Výsledky jsem uvedla do 

tabulky 5: Párové srovnávání. 
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Tabulka 5: Párové srovnávání 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 Počet preferencí Váhy kritérií 

K1   1 1 4 5 6 2 0,13 

K2     2 4 5 6 1 0,07 

K3       4 5 6 0 0,00 

K4         4 6 4 0,27 

K5           6 3 0,20 

K6             5 0,33 

∑             15 1,00 

                         Zdroj: Autorka 

4.3.3 Saatyho metoda 

V případě porovnávání kritérií Saatyho metodou je postup stejný jako v předchozí metodě, jen 

se liší typem známkování jednotlivých kritérií. Na rozdíl od metody párového srovnávání 

se kromě směru preference řeší i velikost této preference dvojic kritérií, která se určuje 

počtem bodů ze zvolené bodové stupnice. Dle Saatyho vznikla bodová stupnice opatřená 

deskriptory, kterou jsem uvedla jako tabulku 1: Saatyho tabulka opatřená deskriptory. 

Tuto bodovací tabulku jsem použila při sestavování Saatyho matice. Tedy pokud například 

bylo kritérium v řádku absolutně významnější než kritérium ve sloupci, jako je to například 

u kritérií K5 a K3 přidělila jsem hodnotu 9. V Opačném případě tzn., že je kritérium v sloupci 

významnější než kritérium v řádku, jsem zapsala do příslušného políčka obrácenou hodnotu 

zvoleného počtu bodů. 

Tabulka 6: Saatyho metoda stanovení vah 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 Geometrický průměr Váhy kritérií 

K1 1 3 5  1/6  1/3  1/7 0,7014 0,0725 

K2  1/3 1 3  1/7  1/5  1/8 0,3910 0,0404 

K3  1/5  1/3 1  1/8  1/7  1/9 0,2256 0,0233 

K4 6 7 8 1 3      1/5 2,4215 0,2503 

K5 3 5 7  1/3 1  1/3 1,5060 0,1556 

K6 7 8 9 5 3 1     4,4302 0,4579 

∑             9,6756 1,00 

                  Zdroj: Autorka 
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4.4 Hodnocení variant 

Hodnocení variant jsem provedla pomoví původní bodové tabulky, kterou jsem dle 

jednotlivých metod násobila. Výsledky jsem zaznačila do sloupce H
j
. Vzorec pro výpočet H

j
 

vypadá takto: 

 

 

 Z tohoto vznikly celkem tři matice, které znázorňují pořadí jednotlivých firem. 

4.4.1 Bodovací metoda 

Tato metoda spočívá ve stanovení, jak která varianta splňuje požadavky kritérií. Pomocí 

tabulky 4: Bodová stupnice, ze které vyšly výsledné hodnoty vah a tabulky 3: Rozdělení bodů 

bylo stanoveno bodové hodnocení, jehož výsledky jsou vidět ve sloupci H
j
 tabulky 7:  

Výsledky bodovací metody 

Tabulka 7: Výsledky bodovací metody 

název firmy/kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 Hj 

Hobes 5,85 4,88 3,90 6,83 21,95 21,95 65,37 

Ahram Security Group 7,32 7,32 5,85 6,83 21,95 19,51 68,78 

Assa Abloy 14,63 12,20 9,76 17,07 19,76 24,39 97,80 

DOM Sicherheitstechnik 10,24 7,32 3,90 17,07 10,98 19,51 69,02 

DORMA Group 11,71 12,20 7,80 10,24 16,46 19,51 77,93 

Flexim Security Oy 1,46 4,88 3,90 5,12 10,98 4,88 31,22 

Gerda Sp. 1,46 9,76 3,90 10,24 13,17 9,76 48,29 

Goal 1,46 2,44 3,90 13,66 21,95 14,63 58,05 

Kale Kilit 1,46 7,32 5,85 10,24 21,95 12,20 59,02 

Konark Metal Group 1,46 3,66 3,90 13,66 10,98 12,20 45,85 

Lockwood industries 4,39 4,88 3,90 5,12 16,46 7,32 42,07 

Euro-locks 10,24 7,32 3,90 8,54 10,98 19,51 60,49 

MOTTURA  1,46 7,32 3,90 6,83 10,98 9,76 40,24 

Penzmash 1,46 9,76 5,85 3,41 5,49 2,44 28,41 

Weiser Lock 4,39 4,88 5,85 6,83 10,98 4,88 37,80 

Yantai Tri-Circle Group 1,46 4,88 5,85 10,24 21,95 21,95 66,34 

Váhy kritérií 0,15 0,12 0,10 0,17 0,22 0,24 1,00 

                                  Zdroj: Autorka  
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4.4.2 Metoda párového srovnávání 

Tato metoda vychází z tabulky 5: Metoda párového srovnávání, kdy hodnoty z tabulky 3: 

Rozdělení bodů jsem násobila hodnotami vah a jejich výsledný součet potom udává pozici 

jednotlivých firem. Vzhledem k tomu, že K3 vyšlo ve srovnávací metodě jako 0, tedy 

kritérium s nejmenší důležitostí je v celém sloupci uvedena 0. Výsledky jsou poté zaznačeny 

do tabulky 8: Výsledky metody párového srovnávání.  

Tabulka 8: Výsledky metody párového srovnávání 

název firmy/kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 Hj 

Hobes 5,2 2,8 0 10,8 20 29,7 68,5 

Ahram Security Group 6,5 4,2 0 10,8 20 26,4 67,9 

Assa Abloy 13 7 0 27 18 33 98 

DOM Sicherheitstechnik 9,1 4,2 0 27 10 26,4 76,7 

DORMA Group 10,4 7 0 16,2 15 26,4 75 

Flexim Security Oy 1,3 2,8 0 8,1 10 6,6 28,8 

Gerda Sp. 1,3 5,6 0 16,2 12 13,2 48,3 

Goal 1,3 1,4 0 21,6 20 19,8 64,1 

Kale Kilit 1,3 4,2 0 16,2 20 16,5 58,2 

Konark Metal Group 1,3 2,1 0 21,6 10 16,5 51,5 

Lockwood industries 3,9 2,8 0 8,1 15 9,9 39,7 

Euro-locks 9,1 4,2 0 13,5 10 26,4 63,2 

MOTTURA  1,3 4,2 0 10,8 10 13,2 39,5 

Penzmash 1,3 5,6 0 5,4 5 3,3 20,6 

Weiser Lock 3,9 2,8 0 10,8 10 6,6 34,1 

Yantai Tri-Circle Group 1,3 2,8 0 16,2 20 29,7 70 

Váhy kritérií 0,13 0,07 0,00 0,27 0,20 0,33   

                 Zdroj: Autorka 

4.4.3 Saatyho matice 

Pomocí Saatyho metody srovnávání kritérií, jsem si určila váhy těchto kritérií, uvedené 

v tabulce 6: Saatyho metoda stanovení vah a podobně jako v předchozích dvou příkladech 

jsem násobila tabulku 3: Rozdělení bodů hodnotami těchto vah a nakonec sečetla u každé 

firmy tyto hodnoty. Výsledná hodnota, která uvádí výsledné hodnocení, se pak nachází 

ve sloupci H
j 
tabulky 9: Výsledky Saatyho metody. 
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Tabulka 9: Výsledky Saatyho metody 

název firmy/kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 Hj 

Hobes 2,90 1,62 0,93 10,01 15,56 41,21 72,23 

Ahram Security Group 3,62 2,42 1,40 10,01 15,56 36,63 69,65 

Assa Abloy 7,25 4,04 2,33 25,03 14,01 45,79 98,44 

DOM Sicherheitstechnik 5,07 2,42 0,93 25,03 7,78 36,63 77,87 

DORMA Group 5,80 4,04 1,87 15,02 11,67 36,63 75,02 

Flexim Security Oy 0,72 1,62 0,93 7,51 7,78 9,16 27,72 

Gerda Sp. 0,72 3,23 0,93 15,02 9,34 18,31 47,56 

Goal 0,72 0,81 0,93 20,02 15,56 27,47 65,52 

Kale Kilit 0,72 2,42 1,40 15,02 15,56 22,89 58,02 

Konark Metal Group 0,72 1,21 0,93 20,02 7,78 22,89 53,57 

Lockwood industries 2,17 1,62 0,93 7,51 11,67 13,74 37,64 

Euro-locks 5,07 2,42 0,93 12,51 7,78 36,63 65,36 

MOTTURA  0,72 2,42 0,93 10,01 7,78 18,31 40,19 

Penzmash 0,72 3,23 1,40 5,01 3,89 4,58 18,83 

Weiser Lock 2,17 1,62 1,40 10,01 7,78 9,16 32,14 

Yantai Tri-Circle Group 0,72 1,62 1,40 15,02 15,56 41,21 75,53 

Váhy kritérií 0,07 0,04 0,02 0,25 0,16 0,46   

                Zdroj: Autorka 

 

4.5 Výsledné srovnání použitých metod 

Níže uvedená tabulka 10: Výsledné hodnocení použitých metod uvádí výsledné hodnocení 

použitých metod a umístění jednotlivých firem po vícekriteriálním hodnocení. Výsledky jsem 

také pro větší přehlednost uvedla do grafu ( Příloha č.3: Graf výsledků vícekriteriální 

analýzy), který lépe poukazuje na rozdíly hodnocení jednotlivých metod. 

Co se týče jednotlivých metod, řekla bych, že nejméně věrohodná je bodovací metoda, 

kdy pomocí bodového ohodnocení jsou přidány jednotlivým kritériím body z pohledu 

hodnotitele, a z nich jsou poté vypočítány výsledné váhy. Je to právě proto, že při této metodě 

nejvíce záleží na postoji rozhodovatele k jednotlivým kritériím. Jako nevíce prokazatelnou 

bych zvolila metodu párového srovnávání, kdy jsou porovnávány dle důležitosti jednotlivá 

kritéria mezi sebou. Saatyho metoda je považována za velmi komplikovanou z pohledu 

nesprávného posouzení hodnotitele, neboť se zde nestanovuje pouze preference kritéria, ale 

také kolikrát je jedno kritérium významnější než to druhé, což si hodnotitelé málokdy 

uvědomují.  
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Tabulka 10: Výsledné hodnocení použitých metod 

Firma 
Bodové 

hodnocení 
Pořadí 

Párové 

srovnávání 
Pořadí 

Saatyho 

matice 
Pořadí 

Hobes 65,37 6. 68,5 5. 72,23 5. 

Ahram Security Group 68,78 4. 67,9 6. 69,65 6. 

Assa Abloy 97,80 1. 98 1. 98,44 1. 

DOM Sicherheitstechnik 69,02 3. 76,7 2. 77,87 2. 

DORMA Group 77,93 2. 75 3. 75,02 4. 

Euro-locks 60,49 7. 63,2 8. 65,36 8. 

Flexim Security Oy 31,22 15. 28,8 15. 27,72 15. 

Gerda Sp. 48,29 10. 48,3 11. 47,56 11. 

Goal 58,05 9. 64,1 7. 65,52 7. 

Kale Kilit 59,02 8. 58,2 9. 58,02 9. 

Konark Metal Group 45,85 11. 51,5 10. 53,57 10. 

Lockwood industries 42,07 12. 39,7 12. 37,64 13. 

MOTTURA  40,24 13. 39,5 13. 40,19 12. 

Penzmash 28,41 16. 20,6 16. 18,83 16.  

Weiser Lock 37,80 14. 34,1 14. 32,14 14. 

Yantai Tri-Circle Group 66,34 5. 70 4. 75,53 3. 

                   Zdroj: Autorka 
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5 SWOT Analýza 

Tuto SWOT analýzu jsem vypracovávala na základě informací zjištěných z vícekriteriálních 

analýz a také po konzultaci ve společnosti HOBES, kdy jsem využila i informace z jejich 

SWOT analýzy, kterou si nechávají dělat každý rok a doplnila ji o své informace. Výsledky 

jsem poté pro přehlednost uvedla do tabulky 11: SWOT Matice HOBES.  

5.1 Strengths – Silné stránky 

 Kvalita výrobků - O vysoké kvalitě výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení 

kvality ČSN EN ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO TS 16 949 a získané ocenění 

CZECHMADE: 

 Dlouholetá tradice – Společnost HOBES má již 60 let tradice a za tuto dobu už 

získala mnoho ocenění kvality svých výrobků 

 Strategická pozice – hlavní centrála firmy HOBES se uprostřed Evropy 

 Kvalitní síť obchodních partnerů 

 Významné postavení na českém trhu – společnost HOBES zaujímá na českém trhu 

vedoucí postavení v prodeji zadlabacích zámků, za největšího konkurenta může 

považovat firmu FAB, která spadá pod koncern ASSA ABLOY 

 Kvalifikovaní pracovní síla 

 Velký počet silných dodavatelů – firma se nachází v průmyslové oblasti, kde 

je spousta průmyslových a strojírenských firem. Mezi největší dodavatele patří firmy 

Arcelor Mittal a Ferona, které sídlí v nedaleké Ostravě. Nabídku výrobků samozřejmě 

poskytuje více dodavatelů a tak má firma možnost se rozhodovat v poměru 

kvalita/cena. Není tedy vázána na jednoho dodavatele, což jí zajišťuje dobrou 

strategickou pozici. 

 Vlastnictví přilehlých pozemků s možností rozšíření výrobních prostor 

5.2 Weaknesses – Slabé stránky 

 Slabá propagace – málo reklamních spotů, malá znalost veřejnosti této značky, žádné 

propagační letáčky u distributorů, nedostatečně propracované webové stránky 

 Pouze dvě divize  - Společnost HOBES má pouze dvě divize v Polsku 

a na Slovensku, což uzpůsobuje export pouze do střední Evropy a neumožňuje vstup 

na vzdálenější zahraniční trhy 
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 Úzká specializace výrobního programu – výrobní program je úzce specializovaný 

především na výrobu zadlabacích zámků s určitými rozměry a s určitým materiálem. 

Jakékoliv technologické změny by znamenaly předělání většiny částí programu, což 

by bylo finančně i operativně velice náročné. 

 Nízký platový růst a motivace klíčových zaměstnanců 

5.3 Opportunities – Příležitosti 

 Rozšíření sortimentu – společnost HOBES vyrábí zadlabací zámky, které jsou 

použitelné především v Evropě a v jiných zemích, kde je jiný systém zamykání, nemá 

HOBES působení. Rozšíření sortimentu zámků s jinou roztečí by pomohlo dostat 

se i na jiné trhy a expandovat do celého světa. 

 Kooperace – kooperace je jakákoliv spolupráce, součinnost firem nebo 

podnikatelských jednotek, které jsou zainteresovány na efektivním výsledném 

produktu svých společných aktivit. Spousta firem v oblasti Opavska a Ostravska 

se zabývá výrobou dveřních či zabezpečovacích systémů, např. firma BRANO 

(Hradec nad Moravicí) – zavírače, firma KOMAS (Opava – Komárov) – dveřní kliky, 

firma HON – KOVO (Opava) – nábytkové kování, kancelářský nábytek. Výsledkem 

této kooperace by mohl být kompletní servis v oblasti výroby dveří pod jednou 

značkou nebo systémem značek – prakticky pro zákazníka vše na jednom místě. 

 Vstup na nové zahraniční trhy  

 Postupný přesun obyvatelstva z panelových domů a sídlišť do vlastních domů – 

stavba nových budov – v dnešní době je typickým jevem obyvatelstva stěhovat 

se ze středů města a městských sídlišť na okraje měst a do jejich blízkosti. Proto je od 

roku 2000 velkým trendem stavět satelitní městečka a dodnes se tato branže 

developerských firem hodně rozmáhá. Pro firmu HOBES má tato skutečnost jeden 

velký přínos, a to s budováním staveb i potřeba dveří a dveřních zámků, která 

je v tomto případě přínosnější než u pouhé běžné výměny jednoho kusu. 

 Zvýšení kapacity výroby 
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5.4 Threats – hrozby 

 Vstup nových konkurenčních firem na český trh – v okolních zemích se nachází 

spousta firem, které by mohly rozšířit nabídku svých zadlabacích zámků i na český 

trh. Mezi ně patří např. DOM, Gerda Sp., a další. 

 Postupný rozmach elektronických zabezpečovacích systémů – v dnešní době jde 

stále více dopředu automatizace a IT zázemí a systém mechanických zadlabacích 

zámků se v budoucnu může stát již zastaralý. Například společnost DORMA, která 

vstoupila i na český trh vyrábí spínací elektronicky kontrolovaný samozamykací 

zadlabací zámek. 

 Tržní bariéry – zvýšení cla a daní 

 Celosvětový pokles výkonnosti hospodářství a strojírenské výroby 

 Ukončení spolupráce ze strany významných odběratelů  

 Tlaky odběratelů na snižování prodejních cen  - vzhledem k přítomnosti dalších 

konkurenčních firem na trhu, je možné, že právě díky tomuto tlaku budou odběratelé 

žádat snížení cen, jinak přejdou ke konkurenčním výrobkům 
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Tabulka 11: SWOT Matice HOBES 

 Pozitivní Negativní 

Vnější 

Rozšíření sortimentu 

Kooperace 

Vstup na nové zahraniční 

trhy 

Postupný přesun 

obyvatelstva 

Výstavba nových domů 

Zvýšení kapacity výroby 

 

Vstup nových konkurenčních firem na trh 

Postupné přenášení na elektronické systémy 

Tržní bariéry 

Celosvětový pokles výkonnosti hospodářství a 

strojírenské výroby 

Ukončení spolupráce ze strany významných 

odběratelů 

Tlaky odběratelů na snižování prodejních cen 

Vnitřní 

Kvalita výrobků 

Dlouholetá tradice 

Strategická pozice 

Rozvoj města Horní 

Benešov 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Velký počet silných 

dodavatelů 

Kvalitní síť obchodních 

partnerů 

Vlastnictví přilehlých 

pozemků 

Slabá propagace 

Pouze dvě divize 

Úzká specializace výrobního programu 

Nízká platový růst a motivace klíčových zaměstnanců 

  Zdroj: Autorka 

 



47 

 

6 Vlastní zhodnocení 

V mé práci jsem řešila dvě problematiky, a to pozici firmy HOBES na celosvětovém trhu 

se zámky a strategickou pozici firmy. 

Co se týče celosvětového trhu, je velmi rozmanitý a jak již jsem uvedla v úvodu, prakticky na 

každém kontinentě se používá jiný druh zámků. Evropská norma překvapivě blízce odpovídá 

indickým požadavkům a také požadavkům Afrického kontinentu. Amerika se zase v mnoha 

věcech shoduje s Asií, kdy jejich hlavním společným znakem je používání zámků, mnou 

nazvaných jako 3v1, kdy je v jeden celek spojena mechanika jak zadlabacího zámku, 

zámkové vložky, tak i krytky s klikou. Naopak v zemích jako je Rusko, Maďarsko, Bělorusko 

apod. nejsou požadavky na zadlabací zámky tak vysoké a většinou se zde na trh dostává jeden 

nebo dva druhy, které nemají tak velké bezpečnostní prvky, jako zámky v jiných zemích. 

Vícekriteriální analýza tedy ve všech směrech odhalila tu skutečnost, že ve většině kritérií 

vede společnost ASSA ABLOY. Tato nadnárodní společnost se zabývá výrobou nejen 

zadlabacích zámků, ale i zámkových vložek, dveřních zavíračů a dalších komponent, 

co se týče dveřních systémů. Jako velkou silnou stránku této norské společnosti považuji to, 

že její divize a také firmy, které pod ní spadají, se nachází prakticky v každém větším státě 

po celém světě. Jen u nás máme firmu FAB, která spadá pod ASSA ABLOY Rychnov nad 

Kněžnou. Společnost FAB je také největším konkurentem ve výrobě zadlabacích zámků 

pro firmu HOBES u nás. Rozmístění divizí tedy firmě poskytuje dostatek kapacit 

pro přizpůsobení se požadavkům na jednotlivých světových trzích. 

Na druhém a třetím místě se umístily firmy DOM a také DORMA GROUP. Obě firmy mají 

podobně jako ASSA ABLOY několik divizí, díky kterým se podíl jejich exportu zvyšuje. 

Obě firmy jsou známé i na našem trhu, což způsobuje především blízkost jejich centrály, 

neboť jsou obě německé. DOM dodává své zámky celosvětově a jejich portfolio výrobků 

je velmi rozmanité. Společnost DORMA má obrovskou výhodou v rozmístění svých divizí, 

protože vytvořila jednu velkou divizi DORMA Americas, která má vlastní zázemí 

na Americkém kontinentu.  Obě firmy se zabývají nejen výrobou zadlabacích zámků, 

ale i výrobou dalších dveřních komponentů, jako jsou například zavírače, zámkové vložky 

nebo visací zámky. 

Na dalších místech se umístily střídavě firmy AHRAM SECURITY GROUP, YANTAI TRI-

CIRCLE GROUP a společnost HOBES. AHRAM SECURITY GROUP je Egyptská firma, 

která má portfolio zadlabacích zámků opravdu velké. Nejen že nabízí různé povrchové 
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úpravy, ale také rozdílné velikosti pro užití. Podobně je také na tom společnost YANTAI 

TRI-CIRCE GROUP, která se chlubí především tím, že jako první zahraniční firma získala 

certifikát na dodávání na Americký trh. Obě dvě firmy zaujímají významné místo na trhu, 

ovšem nevyváží své výrobky celosvětově, ale soustředí se hlavně na přilehlé trhy. 

Společnost HOBES vyšla z této analýzy velice dobře. Ze šestnácti firem se umístila celkově 

jednou na šestém a dvakrát na pátém místě. Největší nevýhodou, která firmě ubrala velký 

podíl bodů, jsou pouhé dvě divize, a také malý podíl exportu. Společnost dodává své výrobky 

především na Evropské trhy, kde splňuje normy. Dále firma spolupracuje také i s indickým 

trhem, kdy se zde výrobky podobají těm evropským. HOBES se však oproti jiným firmám 

může pyšnit ohodnocením plným počtem bodů, co se týče portfolia výrobků. Soustředí 

se totiž především na zadlabací zámky, kdy vyrábí spoustu druhů i s rozdílnými povrchovými 

úpravami, také zámky bezpečnostní, protipožární a další komponenty, jako jsou například 

vícebodové zámky, okenní a balkonové, přídavné apod. Dle přání zákazníka je firma také 

schopna vyrobit zámek atypických rozměrů (jedná se především o zámky starých budov, 

památek atd.), což považuji oproti jiným firmám za velkou výhodu, neboť cílem každé firmy 

je především uspokojit přání co největší skupiny zákazníků a vyhovět jim v každém směru. 

Toto je přednost, kterou spousta konkurenčních firem nemá a považuji to za velké plus. Proto 

jsem dala v bodovém ohodnocení za výrobky společnosti HOBES 100 bodů. 

Na dalších místech se umístily firmy EURO-LOCKS, GOAL a KALE KILIT. Firmě EURO – 

LOCKS jsem ubrala bodové hodnocení za sortiment výrobků, neboť firma se specializuje 

především na nábytkové zámky, co se týče zámků zadlabacích apod. má firma jen omezený 

sortiment. Firmy GOAL a KALE KILIT mají pouze centrálu, což znamená, že nemají žádné 

divize, které by napomáhaly snazšímu exportu a přizpůsobení se trhu, tento fakt způsobil 

propad těchto firem v závislosti ne tom, že kritérium počtu divizí má vysokou důležitost. Také 

jejich export se tím pádem soustřeďuje především na přilehlé trhy a firmy se nesnaží 

exportovat do vzdálenějších zemí. Portfolio sortimentu těchto firem je však dobře sestavené 

a tak získaly tyto firmy vyšší body za toto kritérium. 

Po desátém místě se umístily firmy KONARK METAL PRODUCTS, polská GERDA Sp. 

a MOTTURA. Firma KONARK METAL PRODUCTS se specializuje především na výrobu 

krytek a klik, a to mnohdy i v uměleckém podání. Tato firma je indická a je manufakturní, 

takže počet jejich zaměstnanců je vyšší než u ostatních firem. Co se týče sortimentu 

zadlabacích zámků, mají v portfoliu jen pár druhů, ale právě indické zámky jsou také nejblíže 
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těm našim, které jsou vyráběny dle evropských norem. Firma Konark vyváží celosvětově, 

ale hlavně co se týče krytek a klik v čemž je tato firma jedna z nejlepších. Společnost 

GERDA Sp. je ze sousedního Polska a v současné době představuje potenciální hrozbu 

pro sledovanou firmu HOBES. Co se týče sortimentu je jejich portfolio mnohem menší 

než portfolio firmy HOBES, ovšem své výrobky se především na polském trhu snaží cenově 

zvýhodnit, a tím způsobuje firmě problémy.  Italská firma MOTTURA se specializuje 

především na bezpečnostní zařízení, trezory apod., sortiment zadlabacích zámků má pouze 

jako doplňkový současně i se zámky visacími. Jejich export je pouze do 50 zemí a také má 

pouze centrálu. Na těchto třech kritériích tato firma ztratila nejvíce bodů. 

Na posledních ve výsledcích vícekriteriální analýzy se umístily firmy LOCKWOOD 

INDUSTRIES, WEISER LOCK, FLEXIM SECURITY a na posledním místě ve všech 

případech firma PENZMASH. Tyto firmy měly nízké hodnocení ve většině kritérií, ať už šlo 

o výrobky nebo o to, že mají pouze centrálu a také jejich export se většinou specializuje jen 

na přilehlé trhy. Firma PENZMASH je jedinou firmou ve výběru, která má sortiment 

zadlabacích a visacích zámků velmi malý (u zadlabacích zámků 2 ks), spíše doplňkový, neboť 

se specializuje především na výrobu prádelenských strojů. Zemědělských strojů a dalších 

technologicky náročnějších strojů. Proto také tato firma získala ve všem minimální 

ohodnocení a je tak na posledním místě ve výsledcích analýzy. 

V další části práce jsem provedla SWOT analýzu sledované firmy se souhlasem zástupce 

firmy HOBES. Z uvedené matice lze vyvodit, že firma má převážně silné stránky, 

ale co se týče externího prostředí, převažují hrozby nad příležitostmi. Této situaci odpovídá 

strategie maxi-mini, tedy že podnik musí mít snahu o minimalizaci jejich hrozeb za použití 

svých silných stránek. Největší hrozbou podniku je vstup nových konkurentů na trh, kdy 

v blízkém okolí se nachází spousta potenciálních hrozeb. Je třeba tedy využít hlavně aspektů 

dlouholeté tradice a kvality výrobků k udržení stávajících zákazníků a také k udržení 

odběratelů, což hlavně souvisí se zákazníky.  Ztráta významných odběratelů je totiž pro firmu 

HOBES další hrozbou. Některé hrozby, jako například nepříznivý ekonomický vývoj a také 

tržní bariéry nejdou nijak ovlivnit, je třeba se ale proti nim pojistit, což opět souvisí 

s vybudováním dobré zákaznické a odběratelské základny.  

Co se týče příležitostí firmy, ráda bych vyzvedla možnost kooperace s jinými podniky. 

Je totiž očividné, že jiné světové firmy prosperují hlavně na tom, že vyrábí celkové portfolio 

pro dveřní systémy a nesoustředí se pouze jen na výrobu zadlabacích zámků. Vyrábí 
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cylindrické vložky, visací zámky, dveřní zavírače, klikové systémy a jiné. Jelikož by 

pro firmu a její výrobní kapacity bylo náročné toto všechno vyrábět a to nejen technologicky, 

ale i finančně náročné, je jednodušší se spojit s firmami, které se zabývají výrobou těchto 

dalších komponent.  Zjistila jsem, že oblast, ve které se firma nachází, k tomu přímo vybízí, 

neboť se v okolí nacházejí firmy, jako např. BRANO (dveřní zavírače, visací zámky) 

KOMAS (kliky a krytky) a HON – KOVO (nábytkové kování), které by spojením v jedno 

mohly dokonale doplnit sortiment, pro dokonalou nabídku na trhu. Vytvoření takové 

kooperace by znamenalo na českém i zahraničním trhu obrovskou konkurenční výhodu. 

Jako další příležitost pro firmu vidím neustálou výstavbu nových domů a obrovské 

developerské projekty. V dnešní době totiž převládá trend stěhování se zpátky na venkov 

nebo na okraje měst a lidé většinou opouštějí městské byty a panelové domy. Nový dům tedy 

znamená spoustu nových dveří a tedy potřebu zadlabacích zámků do nich. Společnost by 

mohla spolupracovat s developerskými firmami a díky tomuto si tak zajistit stálý odběr těchto 

zámků. Tento fakt je velká příležitost na posílení odběratelské základny. 

Další příležitostí, která vychází z vícekriteriální analýzy je rozšíření počtu divizí 

pro přizpůsobení výrobků jednotlivým trhům, a tím také rozšíření exportu a podvědomí lidí 

na celém světě. Jak už jsem v této práci několikrát uvedla, používá se v každé zemi jiný druh 

zámků a jestli chce firma HOBES expandovat na jiné trhy, musí se jednotlivým trhům 

přizpůsobit. Toto usnadňuje právě v problematických zemích umístění jednotlivých divizí, 

které zlehčují i výrobní proces zadlabacích zámků. 

Navrhla jsem tedy firmě některá řešení, které by se mohla v budoucnu snažit aplikovat, aby 

si posílila svou pozici na trhu.  
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7 Závěr 

Tématem mé práce byl marketingový výzkum konkurenčních výhod výrobců dveřních zámků 

z ocelového plechu. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit postavené firmy na celosvětovém 

trhu a také zjištění, jak by mohla firma HOBES získat konkurenční výhody oproti ostatním 

firmám. 

Po stručném popsání problematiky v úvodní části jsem v další části popisovala firmu HOBES, 

její strukturu a také její portfolio výrobků. Zahrnula jsem zde i popis galvanovny, která byla 

ve firmě vybudovaná nedávno a je její velkou chloubou.  

V další části práce jsem vybrala ze 150 firem po celém světě 15 firem, které tvoří potenciální 

konkurenci pro firmu a popsala u nich vždy základní fakta, jako je obrat, počat zaměstnanců, 

počet divizí, stručnou historii, export a také jsem stručně uvedla seznam jejich výrobků. 

Všechna tato fakta jsem uvedla do tabulky, která je uvedena v příloze. Poté jsem tyto fakta dle 

vlastního úsudku obodovala a stanovila si dle tří různých metod váhy kritérií, které jsem 

použila. V dalším kroku jsem sestavila tři matice, které vznikly použitím bodovací tabulky 

a jednotlivých výpočtů vah kritérií. Těmito váhami jsem násobila jednotlivé body v maticích 

a výsledkem pak bylo pořadí jednotlivých firem. Firma, která v hodnocení získala nejvyšší 

číslo, dopadla nejlépe, zatímco firma s nejnižším číslem dopadla nejhůře. Všechny výsledky 

jsem dále uvedla do tabulky a do grafu pro lepší přehlednost. 

SWOT analýza, kterou jsem uvedla v další části práce, byla vypracovávána dle mého uvážení 

společně s konzultantem z firmy. Popsala jsem zde všechny silné i slabé stránka a příležitosti 

i hrozby.  Poté jsem určila vhodnou strategii pro tuto firmu. 

Poslední část obsahuje vlastní zhodnocení a doporučení pro společnost HOBES. Je zde 

popsáno, jak se umístily jednotlivé firmy a proč, všem má společnost proti konkurenci 

výhodu a v čem naopak ztrácí a také jsem zde vyhodnotila SWOT analýza a popsala její 

použití. 

Přestože je firma HOBES stabilní firmou na českém trhu a svou pozici si obhajuje i na celém 

světě, snažila jsem se touto prací přinést firmě nové poznatky a informace o konkurenci 

a možných výhodách, které by vůči ní mohla získat, které mohou přispět k zesílení jejich 

pozice na trhu.  
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Příloha č. 1 Tabulka jednotlivých hodnot kritérií 

Název firmy Divize 
Roční obrat           

( USD) 
Počet 

zaměstnanců 
Export Výrobky 

Známost 
značky          

(10 -100 b) 

Hobes 2 15 200 200 292 
Slovensko, 

Polsko 

zadlabací zámky, 
protiplechy, okenní 

a balkonové 
válečkové uzávěrx, 

cylindrické vložky 
a klíče, střižné 

nástroje, lisované 
díly pro 

autoprůmysl 

90 

Ahram Security 
Group 

3 
50 000 000 

USD 
1150 

Jemen, Alžírsko, 
Itálie, Izrael, 

španělsko, 
Benin, Keňa, 

Libye, 
Mauricius, 

Maroko, JAR, 
Súdán, Tunisko, 
Írák, Jordánsko, 
Kuvajt, Libanon, 

Omán, Katar, 
SAE, Kypr, 

řecko, Malta, 
turecko 

vnější dveřní 

zámek, zadlabací 
zámek standartní s 
ložiskem, závora se 
střelkou, zadlabací 

zámky se třemi 
šrouby, zámky pro 
dřevěný nábytek, 
zadlabací zámky s 

ložiskem a střelkou, 
kulatý zadlabací 
zámek s klikou 

80 

Assa Abloy 20 
1 333 136 760, 

84 USD 
42 000 celosvětově 

dveřní zavírače, 
bezpečnostní kryty, 
panikové hrazdy, 

cylindrické vložky, 
elektrické otvírače, 
elektromotorické 
samozamykací 

zámky, 
elektromagnety, 
kartové systémy, 
klíče, mincové a 

kartové zámky, 
nábytkové zámky, 

visací zámky, 
zadlabací zámky 

100 
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DOM 
Sicherheitstechnik 

5 
65 753 498 - 
131 506 996 

USD 
251 - 500 celosvětově 

Zadlabací zámky, 
závory, zámkové 

vložky, 
bezpečnostní 

zámkové vložky, 
nábytkové zámky, 

zámky pro skleněné 

dveře, klikové 
systémy 

80 

DORMA Group 7 
1 137 535 517 

USD 
5500 130 zemí světa  

Zámky a klíčové 
systémy, výstupní 

systémy, řízení 
přístupu, zavírače 
dveří, automatické 

a otáčivé dveře, 
příslušenství pro 
dveře a okna s 

temperovaného skla 

80 

Flexim Security Oy centrála 28 800 032,17 188 celosvětově 

Dveřní zavírače, 
automatické 

zavírání dveří, 
protipožární 

zamykací systémy, 
bezpečnostní 

ochranné folie, 

mechanické a 
automatické zámky, 

posuvné dveře a 
zámky posuvných 

dveří, 
zabezpečovací 

systémy, kamerové 
systémy, kartové 

systémy 

20 

Gerda Sp. z o.o. 

Biuro Handlowe 
centrála 

358 334 657,97 

USD 
251 - 500 

Mexico, Kanada, 
Střední a 
východní 

Evropa, Západní 
Evropa, Střední 

Východ 

Rámy, 
bezpečnostní 

přídavné zámky, 
zadlabací zámky se 
speciální ochranou 

proti vyvrtání, 
visací zámky, 

vložky, dveřní štíty, 

zavírače 

40 

Goal centrála 
545 595,598 

USD 
422 

Severní 
Amerika, Jižní 

Amerika, 

Jihovýchodní 
Asie, Afrika, 

Východní Asie, 
Západní a 

Severní Evropa 

Zadlabací zámky, 
zámky s klikou, 

zámky s rukojetí, 
pákové zámky, 

zámky na posuvné 
dveře, zámky na 
dveře z tvrteného 

skla, kruhové 

zadlabací zámky 

60 
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Kale Kilit centrála 
75 000 000 

USD 
1630 

120 zemí ( blíže 
nespecifikováno) 

Zámkové vložky, 
zadlabací zámky s 

cylindrickou 

vložkou, 
bezpečnostní 

zadlabací zámky, 
bezpečnostní 

zámek, vnitřní 
zadlabací zámek, 
speciální zámky a 

příslušenství 

50 

Konark Metal 
Products 

centrála 250 000 USD 400 celosvětově 

Mosazné kliky, 
nerezové kliky, 

kliky z bílého kovu, 
madla, kruhové 

zámky, kabelové 
zámky, visací 

zámky, zadlabací 

zámky s vložkou 

50 

Lockwood 
industries 

1 
12 722 721 

USD 
120 Kanada, USA 

Zavírače dveří, 
Zadlabací zámky, 
dveřní kliky, panik 
zámky, zadlabací 

bezpečnostní 

zámky i s klikou, 
zámkové kryty a 
kliky, vertikální 
zamykací tyč, 

zámkové vložky, 
pomocné zadlabací 

zámky, dveřní 
úchyty, ocelové 

závěsy 

30 

 Euro-locks 5 
10 239 442,41 

USD 
654 

Belgie, Kanada, 
Švýcarsko, 
Německo, 
Španělsko, 

Velká Británie, 
Maroko, Polsko, 

Portugalsko, 
Tunisko, USA, 

Afrika 

SLAM zámky, 
CAM zámky, 

nábytkové zámky, 
rukojeti a knoflíky, 
voděodolné zámky, 

budget zámky, 
visací zámky, 

pákové 
bezpečnostní 

zámky, pin zámky, 
speciální zámky   

80 

MOTTURA 

SERRATURE DI 
SICUREZZA, SpA 

centrála 
 122 789 408 

USD 
142 

50 zemí po 
celém světě ( 

blíže 
nespecifikováno) 

zadlabací zámky s 
bezpečnostní 
vložkou, RIM 
zámky, dveřní 

panikové zámky, 
elektronické zámky 

s číselníkem na 
dálkové ovládání, 
trezory, zámkové 

vložky 

40 
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Penzmash centrála neuvedeno 1100 
převážně Rusko, 

Arménská 
republika 

Zemědělské stroje, 
vybavení 

zpracování 
potravin, úprava 

prádla, dveřní 
zámky, pekárenské 

zařízení 

10 

Weiser Lock 1 8 985 340 USD 860 

Austrálie, 
Belgie, 

Japonsko, 
Lucembursko, 

Nizozemí, 
Filipíny, Velká 
Británie, USA  

zámky 3v1, dveřní 

kliky se systémem 
zámků, dveřní 
kliky, dveřní 

knoflíky, kulaté 
vnější zámky, 
elektronické 

systémy dveří, 
zadlabací zámky, 

dveřní zavírače 

20 

Yantai Tri-Circle 
Group Rushan 

Double Link Co. 
Ltd 

centrála 11 942 587,68 2330 110 zemí světa 

visací zámky 
mosazné, železné, 

visací zámky s 
kódováním, 

čtvercové zámky, 
branové zámky, 
hliníkové zámky 

pro použití do 
plastových dveří a 
oken, bezpečností 

vložy, vysoce 
bezpečnostní dveřní 

zámky, zadlabací 

záky 

90 
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Příloha č. 2 Mapa konkurenčních firem 
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Příloha č. 3 Graf výsledků vícekriteriální analýzy 
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Příloha č.4 Katalog výrobků AHRAM SECURITY GROUP [21] 

Zadlabací zámek s ložiskem a se střelkou

 

Zadlabací zámek se třemi šrouby

 

Standartní zadlabací zámek se střelkou

 

RIM zámek

 

Rim zámek

 

Kulatý zadlabací zámek s knoflíkem

 

Nábytkový zámek

 

Cylindrická vložka
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Příloha č. 5 Katalog ASSA ABLOY AB [23] 

Dveřní zavírače

 

Panikové hrazdy

 

Bezpečnostní kryty 

 

Bezpečnostní cylindrické vložky

 

Elektrické otvírače Elektromotorické zámky

 

Elektromagnety Mincové zámky 

Visací zámky Zadlabací zámky 
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Příloha č.6  Katalog DOM Sicherhetstechnik [24] 

Zadlabací zámek

 

Cylindrická vložka

 

Bezpečnostní cylindrická vložka

 

Visací zámek 

Klikové systémy Nábytkový zámek 
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Zámky pro skleněné dveře

 

Závory

 

 

Příloha č. 7 Katalog DORMA GROUP [26] 

Zadlabací zámek Zadlabací zámek 3v1

 

Dveřní zavírače

 

Příslušenství pro skleněné dveře

 

Výstupní systémy Automatické dveře 
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Řízení přístupu – elektromagnetické zámky

 

 

 

Příloha č. 8 Katalog výrobků EURO-LOCKS [27] 

Cam zámek Slam zámek 

Nábytkové zámky Rukojeti 

Knoflík\ 

Voděodolné zámky 
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Zadlabací voděodolný zámek Budget zámky 

Vísací zámek PIN zámek 

Zadlabací zámek Speciální zámek na mince 
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Příloha č. 9 Katalog GERDA Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE [29] 

Dveře Bezpečnostní přídavné zámky

 

Zadlabací zámek Visací zámek 

   

 

 

 

Cylindrické vložky 

 

 

 

Dveřní štíty 
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Příloha č. 10 Katalog výrobků GOAL Co.,Ltd [30] 

 

Zadlabací zámky s klikou 

 Panikové zámky 

Bezpečnostní 

zadlabací zámek 

Zadlabací zámky s kulovou klikou 

dveřní úchyty a kliky 

Pomocné zadlabací zámky 
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Příloha č. 11 Katalog Kale Kilit A.S. [32] 

Zadlabávací zámek do dřevěných dveří 

 

Zadlabavací zámek pro dřevěné dveře se střelkou

 

Zadlabací zámek pro ocelové dveře

 

RIM zámek

 

Bezpečnostní vložka

 

Bezpečnostní přídavný zámek
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Příloha č. 12 Katalog KONARK METAL PRODUCTS [34] 

Kliky mosazné  

 

 

 

Kované kliky – bílý kov

 

Nerezové kliky Zadlabací zámek 

 

Zadlabací zámek na posuvné dveře

 

Kruhový zámek 
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Příloha č. 13 Katalog LOCKWOOD INDUSTRIES Inc. [35] 

Dveřní zavírače

 

Zadlabací zámek 

Zadlabací zámek 3v1

 

Zadlabací zámek kulatý 3v1

 

Panikové zámky

 

Vertikální zamykací tyč
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Dveřní úchyt Pomocný zadlabací zámek

 

 

Příloha č. 14 Katalog výrobků MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA [37] 

RIM zámky 

 

Zadlabací zámky

 

Elektronické zámky 

 

Panikové zámky
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Trezory

 

Bezpečnostn vložky 

 

 

Příloha č. 15 Katalog PENZMASH [38] 

Zadlabací zámek

 

Garážový zámek

 

Visací zámek

 

Vnější zámek
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Příloha č. 16 Katalog WEISER LOCK [39] 

Dveřní kliky se systémem zámků Dveřní kliky 

Dveřní knoflíky Kulaté vnější zámky 

Elektronické 

systémy 

Zadlabací 

zámky 

Dveřní zavírače

 

Zámky 3v1 
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Příloha č. 17 Katalog YANTAI TRI-CIRCLE GROUP [40] 

Zámkové vložky Zadlabací zámky 

 

Visací zámky

 

Garážové zámky

 

Okení zámky Vysoce bezpečnostní zadlabací zámek

 

 

 


