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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti firmy NOVING s.r.o. během 

posledních deseti let její existence. Teoretická část pojednává o čtyřech základních 

faktorech ovlivňujících postavení firmy na trhu. Mezi ně patří produktivita, kvalita, 

flexibilita a inovační potenciál. Praktická část je postavena na prodeji podlahových roštů za 

posledních deset let. Jsou zde definovány vlivy, které působí a také působily na firmu a 

cenu výrobků. SWOT analýza a Porterova analýza pěti sil se snaží zjistit silné a slabé 

stránky firmy, ale také hrozby, které plynou z existence konkurence. V práci jsou také 

zmíněni současní konkurenti firmy NOVING s.r.o. a srovnání jejich tržeb za výkony. 

 

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, konkurence, postavení firmy na trhu, vývoj, 

podlahové rošty. 

 

 

Summary 

 

The aim of this thesis is the analysis of competitiveness of the Ltd Company, NOVING, 

s.r.o. during last ten years. The theoretical part of this thesis deals with four basic factors 

which influence the market position of the company. Among those belong the productivity, 

quality, flexibility and innovation potential. The practical part of this thesis is based on the 

sales of floor gratings of the last ten years. There are defined influences which affect and 

have affected the company and also the product prices. SWOT analysis and Porter’s Five 

Forces Analysis tries to find strengthens and weaknesses of the company but also threats 

which result from existing competition. Current competitors of the Ltd Company, 

NOVING, s.r.o. and comparision of their revenues for services are mentioned also in this 

thesis. 

 

Keywords: Competitiveness, competitor, market position of company, development, floor 

gratings. 
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1. Úvod 

 

 Konkurenceschopnost je schopnost, která firmě pomáhá nejen zmapovat současný 

ekonomický stav daného subjektu, ale také znamená hledání nových příležitostí, jak zlepšit 

své výrobky a služby,  a tudíž také dosahovat větších tržeb, většího pokrytí na trhu, 

spokojenosti zákazníků i samotných zaměstnanců. Tato schopnost by měla firmě umožnit 

být připravena na konkurenční boj, ale také být flexibilní vůči změnám ekonomických, 

politických, demografických a také sociálních podmínek. Pokud by totiž firma nebyla 

připravena, mohlo by to pro ni znamenat nečekané potíže. 

 Konkurenceschopnost firmy může být také chápána jako schopnost finalizovat 

produkty a prodávat konkrétní výrobky či služby za podmínek zachování rentability. Z toho 

vyplývá, že konkurenceschopná firma se dokáže přizpůsobit změnám v tržním prostředí, 

například snížením výsledné ceny produktů, a zároveň je schopná nabídnout vyšší kvalitu 

než její konkurenti. Toto tvrzení je možno opřít o produkční teorii, podle níž snaha firmy 

maximalizovat zisk vyvolává tlak na její produkční schopnost, kterou je podmíněn objem 

prodeje, a tedy konkurenceschopnost. Konkurenceschopné firmy dokáží produkovat své 

výrobky a služby s nižší úrovní nákladů, než je tržní cena, a zároveň s nižšími náklady, 

a právě proto se stává úroveň nákladů jedním z determinantů konkurenční schopnosti 

firmy. [1] 

 Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda má firma NOVING s.r.o. dostatečně 

konkurenceschopný potenciál k tomu, aby dokázala čelit vnějším tlakům a byla schopná 

dále pokračovat ve své činnosti, rozvíjet se a aby měla možnost naplnit své mise a vize. 

 Ráda bych začala stručným popisem firmy a charakterizováním současné situace  firmy 

v rámci tzv. magického čtverce konkurenceschopnosti. Poté bych již přistoupila k hlavní 

náplni mé práce, kterou je snaha o definování konkurenceschopnosti firmy za posledních 

10 let její existence, tedy v letech mezi 2001 až 2010, a na základě zjištěných informací se 

pokusila určit rizika, kterých by se měla firma v budoucnu vyvarovat, a také se pokusila 

odhadnout největší hrozby na trhu. K těmto záměrům se pokusím využít také dvou 

známých analýz, kterými jsou SWOT analýza a Porterův model pěti sil. SWOT analýza 

nám pomůže určit silné a slabé stránky podniku, ale také nastínit možné budoucí hrozby      

a nové příležitosti, které se mohou firmě naskytnout. Porterův model nám odhalí stávající   
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i potenciální konkurenční hrozby, substituční výrobky a také úskalí, která mohou firmu 

potkat při vyjednávání s dodavateli a odběrateli. 

 V současné době podnik nejvíce ohrožuje probíhající hospodářská recese, a právě proto 

bych se ráda pokusila také navrhnout různá opatření, která by měla pomoci překonat toto 

velmi nepříznivé období a pomoci podniku udržet a upevnit si svou pozici na trhu, případně 

ji dokonce zlepšit. 

 Mou snahou je zjištění stavu konkurenceschopnosti firmy za posledních deset let, dále 

zjištění současného stavu a stanovení hrozeb, které mohou firmu potkat v následujících 

letech. Při výskytu těchto komplikací by poté měla firma přijmout dostatečně vhodná 

opatření, která pomohou stabilizovat pozici firmy i v nejistých či nestálých tržních 

podmínkách. 
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2. Charakteristika firmy Noving s.r.o. 

 

      Firma NOVING s.r.o. byla založena na základech zaniklé společnosti Výzkumu 

ocelových konstrukcí Vítkovic v roce 1992 a začala se zabývat projektovou činností 

ocelových konstrukcí a dalšími souvisejícími činnostmi. Zakladatelé samotní měli již 

značné zkušenosti s oblastí, ve které chtěli podnikat, byla to pro ně velká šance, které 

dokázali využít. 

 O kvalitní činnosti této společnosti svědčí také fakt, že firma byla o tři roky později 

oceněna Evropskou cenou udělenou Evropským svazem výrobců ocelových konstrukcí, 

přičemž v České republice byly doposud uděleny jen tři tyto prestižní ceny. 

  

 Aktivity společnosti lze rozdělit do dvou oblastí: 

 První z nich jsou ocelové konstrukce, které se týkají diagnostiky, projektování, 

výzkumu a vývoje, výroby, montáží a také opravy a rekonstrukcí. NOVING s.r.o. je 

certifikovaným výrobcem ocelových konstrukcí ve smyslu ČSN 73 2601 dodatek 2.Tyto 

ocelové konstrukce jsou vhodné jako nosné konstrukce pro všechny typy patrových budov, 

jako jsou administrativní či bytové budovy, patrové garáže a průmyslové objekty. 

 Další činností je zakázková výroba ocelových podlahových roštů a schodišťových 

stupňů, mezi které patří odporově svařované, lisované, nerezové a tahokovové rošty. 

NOVING s.r.o. se již déle než dvanáct let zabývá zakázkovou finalizací odporově 

svařovaných, lisovaných i nerezových ocelových podlahových roštů odpovídajících DIN 

24 537, schodišťových stupňů podle DIN 24 531 a spirálových schodišť. Nově byla 

zavedena řada výrobků založená na podlahových roštech vyrobených z tahokovu. Veškeré 

dodávané rošty jsou opatřeny certifikátem Technického a zkušebního ústavu.  

 Podlahové rošty nacházejí všestranné využití především v průmyslové a energetické 

výstavbě. Mohou být použity jako chodníky plošin jeřábů a jeřábových drah, chodníky 

mostů a lávek, kryty kanálů, průlezů a šachet a schodišťových stupňů. 

 Tahokovové podlahové rošty nacházejí využití převážně stejné jako podlahové rošty, 

ale mohou být použity také jako bezbariérové nájezdové rampy, protiskluzové rohože, 

oplocení a podhledy interiérů. [9] 
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3. Postavení firmy Noving na trhu 

 

 Postavení firmy NOVING s.r.o. na trhu je ovlivňováno několika faktory, přičemž 

základní z nich tvoří takzvaný „magický čtverec konkurenceschopnosti“. Jsou jimi: 

• produktivita, 

• kvalita, 

• flexibilita,  

• a inovační potenciál. [1] 

 

 Produktivitu lze definovat jako snahu podniku o optimálnější strukturu nákladů, což 

znamená snižovat provozní a výrobní náklady na minimum. Tohoto dosáhneme snížením 

nákladů fixních, variabilních a kapitálových. 

 Ke snížení kapitálových nákladů může dojít tím, že firma činnost omezí, provádí ji 

rychleji nebo omezí počet činností, které sama provádí. [2] 

 Ke snížení fixních nákladů dochází jen velmi špatně, protože objem těchto nákladů není 

přímo závislý na objemu výroby. Tyto náklady jsou pro firmu zcela základní a udržují 

podnik v chodu. 

 Snížení variabilních nákladů je pro podnik jednou z přijatelných variant, jak docílit 

úspěšného snížení celkových nákladů. 

 Klíčovým se proto stává snaha o optimalizaci nákladové struktury, které můžeme 

dosáhnout snížením přebytečně vysokých nákladů v oblastech, o kterých si nejdříve 

uděláme detailní přehled. Velmi vhodnou metodou ke zjištění stavu nákladových položek 

může být právě poměr jednotlivých položek k celkovým nákladům. Tím si jednoznačně 

stanovíme oblasti, které jsou pro podnik více nákladové a které méně. Pak už záleží jen na 

rozhodnutí vedoucích pracovníků či manažerů firmy, aby stanovili, které položky je nutno 

snížit. Tímto postupem a správným rozhodnutím ve správnou chvíli dosáhneme snížení 

nákladů. 

  

 Kvalita je faktorem ovlivňujícím rozhodování spotřebitelů, ale také i dodavatelů. Vyšší 

kvalita nám umožňuje zvýšení tržní ceny výrobků, a proto podnik klade velký důraz na 

zvyšování kvality a dodržování mezinárodních norem ISO. Tyto mezinárodně uznávané 
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normy se staly důležitým marketingovým nástrojem, který garantuje kvalitu výrobků. 

NOVING s.r.o. má certifikovaný systém zabezpečení jakosti dle: 

• ČSN EN ISO 9001:2001, týkající se jakosti vývoje, projektování, konstruování       

a realizace ocelových konstrukcí; 

• ČSN EN ISO 3884-2:2006, který se vztahuje na jakost při tavném svařování 

kovových materiálů, kterými se vyrábí a montují oka, například silničních mostů    

a stožárů. 

 Tento systém certifikátů zaručujících odpovídající jakost je velmi spolehlivý i díky 

existenci zpětné vazby, kterou je možnost kontrol jednotlivých podniků, kterým byly 

certifikáty uděleny. Držitelé certifikátů jsou zavázáni dodržovat jakost stanovenou podle 

norem, což je sledováno například inspekcí Českého lodního a průmyslového registru,        

a tudíž je spotřebiteli zaručeno dodávání zboží té nejvyšší kvality.  

 Firma NOVING s.r.o. se zaměřuje na oblast kvality, protože si je vědoma faktu, že si 

tímto krokem dokáže udržet stálé zákazníky. Proto také firma klade důraz na kvalitní 

osobní přístup k zákazníkům, včasnost dodávek, možnost expresního vyřízení a také 

poskytování nadstandardních  služeb.  

 

 Flexibilita podniku je vyjádřena schopností přizpůsobovat se změnám. Při změnách by 

se podnik neměl soustředit jen na zachování svých konkurenčních výhod, ale měl by se 

zaměřit na zachování a rozvíjení svého postavení na trhu. [3] 

 Pokus o největší možnou produktivitu a flexibilitu vyústil v zavedení systému dodávek 

Just in Time (JIT), jehož cílem je dokonalá koordinace činností mezi dodavatelem              

a odběratelem. Mezi hlavní principy patří přísná kontrola kvality, spolehlivost dodávek      

a také blízkost výroby dodavatele a odběratele. Těmito kroky dochází k minimalizaci 

dopravních nákladů. [3] 

 Tato metoda firmě umožňuje snížit množství kapitálu vázaného v materiálu, 

nedokončené výrobě a hotových výrobcích, což se stává výraznou firemní výhodou.  

 

 Inovace je proces vytváření a implementování návrhů do praxe za účelem získání 

převahy v konkurenčním boji. Inovace může spočívat ve změnách týkajících se samotného 

výrobku, kterými mohou být úpravy vzhledu, funkce, image a sortimentu, dále změny 
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výrobních postupů, technologií a také změny týkající  se organiganizačních postupů ve 

firmě, kterými jsou inovace způsobu práce, řízení či zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

 O inovačních schopnostech podniku vypovídá i existence patentů a ochranných 

známek. Firma NOVING s.r.o. vyvinula ocelobetonový skelet patrových budov, který byl 

chráněn patentem s názvem Nosník, zejména pro ocelobetonové konstrukce 2001-12284. 

Dalšími patenty, které vlastnila tato firma, byl patent na Točité ocelové schodiště 1998-

7895 a patent týkající se Zateplení okna přídavnou tabulí 2006-18098. Tyto patenty 

v dnešní době nejsou udržované, ale i přesto přítomnost těchto patentů dokazuje tvůrčí 

schopnost podniku, který je evidentně schopen rozvíjet a vyvíjet neustále nové typy 

produktů a služeb. 
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4. Analýza konkurenceschopnosti firmy 

 

 Analýzu konkurenceschopnosti firmy NOVING s.r.o. jsem se rozhodla založit na 

vývoji prodejů dvou hlavních typů podlahových roštů, kterými jsou typ 30x2/30x30 a typ 

30x3/30x30. Hlavní rozdíl mezi těmito typy roštů je v nosnosti, kde typ 30x2/30x30 je 

schopen unést hmotnost 20 až 22 kg/m2 a typ 30x3/30x30 unese 27 – 29 kg/m2. 

 

 
Obrázek č. 1: Profil svařovaného typu roštu, Zdroj: http://www.noving.cz/rosty-a-schodistove-

stupne/podlahove-rosty 

 

 Podlahové rošty jsou tvořeny svisle stojícími podélnými nosnými pruty a příčnými 

spojovacími pruty. U svařovaných roštů jsou pruty přivařeny k nosným prutům. Podlahové 

rošty jsou vyráběny na základě zakázky o rozměrech a tvarech dle dispozic zákazníka        

a také na základě odpovídající normy DIN 24 537.  

 Předností podlahových roštů je snadná údržba ploch, čistota, vysoká nosnost při malé 

hmotnosti a snadná montáž a také demontáž. 

 Podlahové rošty nacházejí všestranné použití především v oblastech, jakými jsou: 

obslužné plošiny v průmyslové a energetické výstavně, chodníky plošin jeřábů                        

a jeřábových drah, pochozí plochy u potrubních tahů a nádrží a mnoho dalšího.  
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Složení prodeje typů podlahových roštů
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Graf č. 1: Složení výroby dvou hlavních prodávaných typů roštů 

 

 Prodej jednotlivých typů roštů v období od roku 2001 až do roku 2010 byl ovlivněn do 

značné míry nosností obou typů, a tedy náročností požadavků zákazníků. I přesto že typ 

30x2/30x30 je levnější, během posledních let přešel do pozadí a výrazně v dnešní době 

dominuje poptávka po typu 30x3/30x30. Tento trend souvisí do značné míry 

s univerzálním použitím, zodpovědnějším přístupem k bezpečnosti, s větší spokojeností 

zákazníků s tímto typem či s větší propagací tohoto výrobku. Dalším vlivem může být také 

dobrá pověst tohoto výrobku a doporučení stávajících zákazníků či uživatelů tohoto typu. 

Během posledních let se také značně změnil pohled odběratelů, kteří daleko častěji 

přistupují ke koupi dražších, ale zároveň kvalitnějších kusů, takže prodejní cena mezi 

jednotlivými druhy už v dnešní době nehraje podstatnou roli při rozhodování zákazníků. 

 

 Cena všech typů roštů se během roku několikrát mění, jelikož je ovlivňována několika 

faktory. Jedním z nich je hodnota vstupů, tedy polotovarů a materiálů, které ovlivňuje cena 

oceli. Ta je pod vlivem očekávání spekulantů, konkurence a v neposlední řadě také pod 

vlivem hospodářského cyklu.  

 Firma sama kupuje polotovary, které poté přizpůsobuje požadavkům konkrétních 

zákazníků. S nákupem těchto polotovarů úzce souvisí právě cena oceli, ze které se rošty 

samotné vyrábí. Vývoj ceny oceli se během minulých let radikálně měnil (příloha č. 5, 6). 

V minulých desetiletích se cena  pohybovala velmi periodicky, což souviselo se změnami 
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hospodářského cyklu. Ovšem před rokem 2008 se tento trend značně pozměnil a přestal být 

periodický. Naopak se stalo to, že cena rostla stále prudce nahoru a v roce 2008 dosáhla 

vrcholu. Poté následoval prudký propad. 

 V současné době je velmi složité činit jakékoliv prognózy týkající se vývoje ceny oceli. 

Tento fakt velmi ovlivňuje firmu z hlediska zvyšování ceny polotovarů, a tudíž zvyšování 

nákladů. Ty mají zásadní vliv na výrobní cenu výrobků. V takové situaci se musí firma 

rozhodnout, zda cenu výrobku zvýšit či nikoliv. Při zachování původní ceny zůstává 

zachování konkurenceschopnosti výrobků, ale na úkor snížení výše marže. Na druhou 

stranu tyto náhlé změny ceny oceli mohou mít překvapivě i jistou výhodu, která spočívá 

v očekávání a spekulování o výši ceny mezi zpracovateli oceli a jejich zákazníky. Tímto 

šikovným spekulováním může firma urychlit rozhodování zákazníků a získat nové 

objednávky. 

 Během kalendářního roku se také mění samotná cena oceli, což se dá výhodně využít 

ve prospěch firmy. Právě i tento fakt může pomoci firmě snížit náklady tím, že nakoupí 

dostatek polotovarů na sklad před dobou, kdy se očekává růst ceny oceli. 

 Celková cena výrobku je také značně ovlivňována cenou zinku, jelikož k povrchové 

úpravě dochází právě pozinkováním. 

 Rošty jsou také používány v investiční výstavbě, která je zpravidla ovlivňována 

hospodářským cyklem a střídáním ročních období. Dá se říci, že hlavní stavební sezóna je 

od dubna do listopadu. Většinou se jedná o čtyř až tříměsíční útlum odbytu mezi měsíci 

lednem až březnem. Během tohoto zimního období musí být ceny dostateně snižovány, aby 

mohly zůstat konkurenceschopné.  

  

 Firma se začala zabývat úpravou roštů krátce po svém vzniku. Z počátku jen prodávala 

nakoupené zboží z Polska, ale přidaná hodnota nebyla dostatečně vysoká, a proto se firma 

rozhodla věnovat se přímo finalizování polotovarů.   

 Během prvních let své existence se musela firma vypořádat se značně narůstajícím 

počtem nově vznikajících firem, které se také snažily prosadit na trhu. Přes značné 

překážky se ovšem firmě podařilo toto období zdárně překonat a v současné době a v době 

posledních deseti let je ohrožována jen stávající konkurencí, jelikož firem, které vznikly 

v tomto období, je jen velmi málo. Tento fakt přináší s sebou jistou výhodu v tom, že firma 
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zná dobře svou konkurenci a dokáže předpovídat jejich kroky, což může blahodárně přispět 

ke zvýšení odbytu. 

 

Celkový prodej roštů typů (30x2/30x30 a 30x3/30x30) 
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Graf č. 2: Vývoj prodeje roštů 2001 – 2010 

 

 Prodej roštů mezi léty 2001 až 2010 ovlivnila celá řada faktorů. První evidentní  

zhoršení prodeje nastalo v roce 2002, které souvisí s celkově špatnou situací ve stavebním 

sektoru toho roku. Poté následoval mírný růst a znovu pokles. I když rok 2004 byl pro 

průmyslovou produkci a posílení konkurenceschopnosti průmyslu velmi pozitivní, ve 

stavebnictví došlo spíše k opaku, kde se zhoršila efektivnost a tvorba ekonomické přidané 

hodnoty. Tento vývoj probíhal také ve firmě NOVING s.r.o., která zaznamenala druhý 

největší propad právě v náledujícím roce 2005. Firma se domnívá, že k tomuto propadu 

došlo hlavně díky tomu, že stát tolik nepodporoval oblast energetiky a průmyslu, jako tomu 

bylo v předchozích letech. [11], [12] 

 V roce 2007 došlo celorepublikově k nárustu ekonomické přidané hodnoty, což se 

projevilo i ve firmě NOVING s.r.o. Rok 2008 byl předzvěstí blížícího se dopadu 

hospodářské krize v České republice, nicméně tento rok byl pro odvětví působící převážně 

na domácím trhu velmi pozitivní. Vliv začínající recese se zde téměř neprojevil, což 

dosvědčuje i situace ve firmě, kde v tomto roce došlo spíše k mírnému poklesu odbytu. [13] 

Od roku 2009 působí na firmu již zcela vliv hospodářské krize, který firmě přinesl značný 

útlum odbytu.  
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 V roce 2010 došlo k nejhoršímu propadu za posledních 11 let existence firmy. 

V současné době je značně utlumen stavební sektor a firmy se chovají na trhu velmi 

obezřetně. Daleko více zvažují své možnosti koupě a také provádění rekonstrukcí, což má 

dopad na odbyt firmy, která právě zde přichází o své nové zakázky.  

 Vlivem ne zcela příznivé situace na trhu musí každá firma zvážit nastavení výše ceny, 

respektive se musí smířit se snižující se výší marže z výrobků, která se přibližuje velmi 

nebezpečné hranici okolo 5 %. Tato hranice firmě zcela nezaručuje zisk, jak by se mohlo 

zdát. Během roku může totiž docházet k různým nepředvídatelným výlohám, které musí 

firma hradit.  

 Při srovnání let 2000 a 2010 jde vidět, že se odbyt roštů propadl na polovinu, což je do 

značné míry způsobeno právě probíhající hospodářskou krizí. Firma se nezabývá jen 

výrobou roštů, ale také i projekčními pracemi, které jsou v tomto období velmi utlumeny. 

Z toho důvodu jsou rošty v současné době hlavním výrobním artiklem, na který je kladen 

velký důraz a kterému je také věnována značná pozornost. Průběh hospodářské krize 

dokládá míra inflace, jejíž graf je součástí přílohy. [10] 

 Konkurenceschopnost firmy NOVING s.r.o. můžeme také porovnat pomocí tržeb za 

výkony získaných z Výkazu zisku a ztráty. Do těchto tržeb se ovšem řadí nejen tržby za 

prodané rošty, ale také i tržby za projekční činnost ocelobetonových kostrukcí a další 

činnosti, kterým se firma věnuje. I tento graf má v podstatě podobný průběh jako předešlý 

graf týkající se počtu kusů prodaných roštů během posledních deseti let. 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Doba [rok]

T
rž

by
 v

 ti
sí

cí
ch

 [
K
č]

]

 
Graf  č. 3: Tržby za výkony firmy NOVING s.r.o., Zdroj: www.justice.cz 
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 Aby byla firma schopná zvýšit svou konkurenceschopnost, je důležité si umět přesně 

stanovit své nedostatky, výhody, konkurenci, substituční výrobky a mnoho dalších vlivů, 

faktorů a hrozeb, které mohou firmu ovlivňovat svou intenzitou. Proto se domnívám, že by 

v každé firmě měly být provedeny analýzy, které by pomohly k přesnějšímu definování 

těchto faktorů. Mezi tyto analýzy bychom mohli zařadit SWOT analýzu a také i Porterovu 

analýzu pěti hlavních sil ovlivňujících pozici firmy na trhu a její celkovou efektivitu, 

stabilitu a mnoho dalšího. 

 

4.1. SWOT analýza 

 

 Tato analýza nám pomáhá určit naše silné a slabé stránky, které poté použijeme při 

řešení příležitostí a hrozeb. Pomocí jasného výčtu našich silných stránek můžeme stanovit, 

jak je nejlépe využít při získávání a uplatňování nových příležitostí, ale také nám naše silné 

stránky ukazují, jak je můžeme efektivně využít k odstranění nebo úplnému zabránění 

vzniku hrozeb. Slabé stránky nám odhalují naše slabá místa, a tudíž stanovují, jak bychom 

měli využít nových příležitostí k jejich eliminaci. Dále se z této analýzy také dozvíme, jak 

bychom měli plánovat a stavět naše strategie, aby firma nebyla ohrožena hrozbami právě 

kvůli existenci našich slabých stránek. [14] 

 Ráda bych uplatnila tuto analýzu na současné podmínky firmy NOVING s.r.o.. 

 

Interní prostředí 

SWOT analýza Strengths = Silné 

stránky 

Weaknesses = 

Slabé stránky 

Opportunities 

= Příležitosti 
S-O-Strategie W-O-Strategie 

Externí 

prostředí Threats          

= Hrozby 
S-T-Strategie W-T-Strategie 

 

Obrázek č. 2: Schéma SWOT analýzy 
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4.1.1. Silné stránky 

 Silnými stránkami podniku jsou unikátní, jedinečné a kvalitní produkty, patenty, dobré 

jméno firmy, výrobní procesy, kvalitní přístup k informacím, umístění podniku, finanční 

síla a zdraví firmy. Cílem podniku je jednoznačně snaha o co největší maximalizaci silných 

stránek. [14] 

 Mezi hlavní silné stránky firmy NOVING s.r.o. patří:  

• dobré jméno firmy, které je spojováno s kvalitou, jistou zárukou a také značnou 

spolehlivostí, která plyne z dlouhé existence firmy na trhu, 

• kvalita zaručováná certifikáty, 

• stálost firmy na trhu, schopnost vyjednávání a kooperace týmů firmy, 

• spokojenost zákazníků s produkty firmy a celkovým servisem, 

• rychlá realizace zakázek a přesné zpracování dle požadavků, 

• a možnost přesného strojního řezání tvarů (tzv. výpalů) pomocí pálícího CNC 

stroje, bez kterého by firma v současné době nebyla dostatečně konkurenceschopná. 

 

      4.1.2. Slabé stránky 

 Patří zde nedostatečná diferenciace produktů vůči konkurenci, vysoké náklady, špatná 

produktivita, neefektivnost výrobních procesů, špatná kvalita výrobků a nedostatečná 

marketingová strategie. Snahou podniku bude jednoznačně eliminace či minimalizování 

těchto oslabujících vlivů. [14] 

• Omezenost výrobních kapacit je prvním značným problémem, jelikož v současné 

době nejsou schopny pojmout větší množství strojního vybavení. 

• Vybavenost výrobních kapacit je také slabou stránkou vzhledem k tomu, že by se 

zde měly začít využívat modernější poloautomatizované či automatizované stroje. 

Ke zvýšení celkové produktivity práce by přispělo také propojení jednotlivých 

kroků například pomocí linky. 

• Již zmíněná vybavenost také bohužel poskytuje jen možnost ruční výroby, což 

znamená pro firmu značné komplikace. Při zavedení sériové výroby by byla firma 

nejen schopná vyrábět daleko efektivněji (například pomocí již zmíněné linky), ale 

také vyrábět podstatně větší množství, čímž by celkově narostla produktivita práce. 
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• Existující ruční výroba také zabraňuje firmě vyvážet své výrobky do velkých 

vzdálenosti. Tímto faktem se vracím k zavedení sériové výroby, která by mohla 

podstatně rozšířit možnosti vývozu do dalších zemí Evropy. Díky ruční výrobě cena 

při vývozu do větších vzdáleností začíná značně růst a výrobky přestávají být 

dostatečně konkurenceschopné. 

• Jako další nevýhoda se jeví fakt, že firma jen finalizuje polotovary a sama je 

nedokáže vyrábět.  

• Internetová reklama na výrobu či finalizování roštů je velmi úzce specializovanou 

reklamou, ale    i přesto se domnívám, že by této oblasti měla býti věnována větší 

pozornost. Například by mohla být reklama uváděna také na některých serverech, 

které se zabývají stavební činností čili investiční výstavbou. 

• Jako poslední slabost bych uvedla jisté zmrazení inovací v podniku. Ať již ve 

výrobě samotné, či v postupech a procesech, ale především v používaných strojích.  

 

       4.1.3. Příležitosti 

  Příležitostmi může být pro firmu například využití nových trhů a nových moderních 

technologií, inovace, vývoj nových produktů, změna výrobků či jejich využitelnosti            

a strategické partnerství. Firmy se prakticky neustále zaměřují na hledání nových 

příležitostí, které pro ně poté představují určitou výzvu a motivaci k zlepšení produktů, 

služeb, ale také nová odbytiště pro své výrobky či služby. [14] 

• Nové příležitosti firmy většinou souvisí právě s možností rozšíření výrobních 

kapacit, nakoupením nových strojů, používáním inovačních procesů a zavedením 

sériové výroby. 

• Vybavení výrobní kapacity by se dalo v mnohém zmodernizovat, například 

zavedením linky a sériové výroby, čímž by se naskytly podniku zcela nové 

příležitosti. Toto by umožnilo výrobu objemnějších zakázek a s tím související 

možnost vyvážet do větších vzdáleností než v současné době. 

• Také zavedení linky na výrobu lisovaných roštů by znamenalo pro firmu větší 

odbyt. Je zcela zřejmé, že zavedení linky na výrobu lisovaných roštů je velmi 

nákladné, ale i přesto by se pro firmu mohlo stát velmi zajímavou příležitostí do 
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budoucna. V současné době touto konkurenční výhodou disponuje jen jedna 

z konkurenčních firem, což jí právě umožňuje být flexibilní i v nepříznivém období. 

• Nabízí se také možnost zavedení linky pro svařované rošty, nicméně je otázkou, zda 

by firma byla schopna najít pro své výrobky (polotovary) dostatečný odbyt. 

Narozdíl od svařovaných roštů by byl trh schopen pojmout nové výrobky 

(polotovary) právě výše zmíněných lisovaných roštů. 

• Tato opatření poskytnou firmě možnosti vývozu svých výrobků do zemí Evropské 

unie a také mimo ni. S použitím vhodné internetové reklamy by mohla firma 

dosáhnout mezinárodního trhu a dobře se zde zviditelnit. Firma v současné době 

přímo nevyužívá faktu vstupu České republiky do Evropské unie a spíše ji tento 

fakt negativně ovlivňuje tím, že se otevřely hranice zahraničním importujícím 

podnikům. 

 

       4.1.4. Hrozby 

 Mohou jimi být existující konkurenční firmy na trhu, změna či fáze životního cyklu 

výrobku, cenové strategie, státní zásahy a s tím spojené tržní bariéry. Každá firma by se 

měla zaměřit na jejich hledání už i jen kvůli tomu, aby byla poté připravena na včasnou      

a efektivní reakci, která by hrozbám mohla zabránit, či by je dokonce mohla přeměnit 

z hrozeb na příležitosti. [14] 

 Všechny hrozby by se firma měla pokusit eliminovat včasnými zásahy do ceny 

výrobků, dostatečnou reklamou a propagací firmy, zvyšováním kvality, inovacemi              

a různými věrnostními programy. 

• Jednou ze značných a nepředvídatelných hrozeb je zvyšování ceny polotovarů, 

respektive oceli.  

• Firma je v současné době ohrožována hospodářskou recesí, která do značné míry 

zpomaluje investiční výstavbu. 

• Neustálou hrozbou je také existence konkurenčních firem, které se samy snaží        

o upevnění pozice na trhu a o získání nových zákazníků. Konkurenti se neustále 

snaží také o nové taktiky, inovace a další vylepšení výrobků či servisu. Tento 

konkurenční boj je velkým rizikem pro nadcházející léta, jelikož počet zákazníků 

spíše stagnuje, než by rapidně přibýval. Firma by se měla snažit reagovat na každou 
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výzvu ze strany konkurence a měla by se také snažit předpovídat její kroky              

a strategie. 

• Dalším rizikem je také nepřízeň počasí, protože během zimních měsíců je investiční 

výstavba spíše na ústupu v porovnání s ostatními ročními obdobími.  

• Mezi hrozby, které firma neovlivní, neodmyslitelně patří také zásahy státu, které 

mohou výrobu značně prodražit. Tímto narážím právě na plánované změny ve výši 

daně z přidané hodnoty, což by ovlivnilo nejen zvýšení konečné ceny výrobků, ale 

také zvýšení ceny materiálů a režií. Dalšími, zatím neplánovanými změnami mohou 

být změny výše odváděných zdravotních a sociálních dávek za zaměstnance, 

zvýšení silniční daně, daně z nemovitosti, vývoj míry inflace a dalších ukazatelů.  

 

4.2. Porterova analýza 

 
 Porterova analýza pěti sil nám nastíňuje součanou situaci na trhu, ze které se firma 

následně dozví, jakými hrozbami může být ohrožováno její postavení na trhu. Mezi tyto 

základní hrozby patří stávající oborová konkurence, dále nově vznikající konkurence, ale 

také substituty výrobků a v neposlední řadě schopnost vyjednávání odběratelů a 

dodavatelů. 

 
Obrázek č. 3: Schéma Porterovy analýzy pěti sil 
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4.2.1. Oborová konkurence 

 K efektivnímu plánování své konkurenční strategie potřebuje firma znát své 

konkurenty, jejich cíle, strategie, silné a slabé stránky a také produkty. Musí s nimi neustále 

porovnávat své produkty, ceny i způsoby komunikace, jelikož pro firmu představují jisté 

ohrožení postavení na trhu. Právě tímto způsobem pak může najít možné oblasti 

konkurenčních výhod a nevýhod a je schopná si vytvořit účinnější marketingové kampaně 

a připravit si obranu proti jednání konkurence. 

 Dalším důležitým bodem je také snaha o odhad reakce konkurence. Pokud firma 

odhadne jejich krok pozdě nebo špatně, může přijít i o zákazníky, které považovala za 

loajální. Firmy mohou reagovat pouze na některé druhy konkurenčního boje nebo reagují 

na všechny. Do jisté míry záleží také na typu odvětví, protože některá odvětví jsou typická 

neustálým soupeřením na rozdíl od jiných. Pokud firma zná reakce jejích klíčových 

konkurentů, získává doporučený postup, jak nejlépe zaútočit či jak nejlépe bránit 

současnou pozici firmy. [2] 

 Konkurenční výhodu firmy získávají tím, že nabízí produkty, které uspokojí potřeby 

cílových zákazníků lépe než produkty konkurence. Firma disponuje touto výhodou tehdy, 

když jí její převaha nad konkurencí zajišťuje dostatečné množství zákazníků a chrání ji 

před konkurencí. Základními zdroji výhod jsou originální dovednosti a kompetence, které 

mohou mít podobu ochranných známek, patentů, know-how, organizačních systémů či 

strategického partnerství a reprodukovatelné dovednosti a kompetence, kterými jsou stroje 

a zařízení, marketingová politika a tak dále. [1] 

 Firma NOVING s.r.o. se zabývá finalizací svařovaných a lisovaných roštů, jak jsem již 

zmínila. A právě těmito svařovanými rošty se podniku podařilo prorazit na trh úspěšněji 

než s rošty lisovanými. V současné době zaujímá odbyt svařovaných roštů firmy zřejmě 

okolo 10 % z celkového odbytu svařovaných roštů na trhu v ČR.  

  

 Hlavních českých firem konkurujících firmě NOVING s.r.o. je 7 a přitom z toho hned 3 

mají sídlo v Ostravě a nebo v těsné blízkosti. Zajímavostí je, že právě firma NOVING s.r.o. 

byla jedna z prvních založených v Moravskoslezském regionu po roce 1990. Všichni 

současní konkurenti vznikli až po založení firmy NOVING s.r.o. 

 Mezi nejvýznamnější konkurenty firmy NOVING s.r.o. v Moravskoslezském kraji patří 

firmy: Lichtgitter CZ, spol. s r.o., V-KUTY MEISER, spol. s r.o. a TENZONA s.r.o. Mezi 
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další celorepublikové konkurenty patří: FERRUM s.r.o., KASALI s.r.o., MEA 

MEISINGER s.r.o. a PERFO LINEA a.s. 

 Je nutné dodat, že jen málo z těchto firem se věnuje pouze výrobě či finalizování roštů. 

 

 Firma Lichtgitter CZ, spol. s r.o., vznikla v roce 1994 a zabývá se právě jako jedna 

z mála těchto společností výrobou roštových polotovarů i finálních výrobků. Firma nabízí 

všechny základní typy roštů,  a dokonce také i rošty z kompozitních materiálů. Značnou 

konkurenční výhodou firmy jsou velmi kvalitně vybavené výrobní kapacity, které umožňují 

rošty přímo vyrábět, a ne je jen finalizovat. Tento fakt napomáhá firmě udržet si své přední 

postavení na trhu s rošty. Firma má sídlo v Horní Suché, což jí umožňuje transportovat 

rošty také železniční dopravou. Tímto krokem firma dosahuje minimalizace nákladů za 

dopravu roštů. Snaží se také vyvážet své výrobky do zahraničí, většinou do zemí Evropy. 

 Firma V-KUTY MEISER, spol. s r.o., vznikla také v roce 1994 a její hlavní činností je 

finalizování roštů a vytváření produktů z těchto roštů, například schodišťových stupňů            

a spirálových schodišť. Firma se snaží obchodovat i se zahraničím. Dodává své výrobky do 

zemí Evropy, Ameriky, ale také i do zemí Asie. Firma se snaží zviditelnit se na internetu 

pomocí svých webových stránkách, kde provozuje i e-shop. 

 Firma TENZONA s.r.o. byla založena v roce 1996 a od roku 2000 se zabývá 

finalizováním roštů. Její další specializací je zajištění komplexní činnosti týkající              

se realizací průmyslových vážních systémů. Výrobky firmy mohou být použity i na 

pontonech na řekách či na zakladačích v povrchových dolech.  Také tato firma nabízí svým 

tuzemským i zahraničním zákazníkům možnost využití nákupu formou e-shopu.  

 

 Firma FERRUM s.r.o. se zpočátku věnovala jen obchodování s hutními materiály          

a postupně přibírala i další činnosti jakými jsou obchodování se střešními krytinami            

a klempířskými výrobky, ekologické likvidace autovraků a také se věnuje finalizování 

roštů. 

 Firma KASALI s.r.o. se od svého vzniku v roce 1996 zaměřuje na komplexní servis 

týkající se dodávek podlahových roštů a schodišťových stupňů. Jako její další výrobek 

může být zmíněn kompostér, který je unikátní tím, že je vyroben svařováním roštů. 

 Plzeňská společnost MEA MEISINGER s.r.o. je členem divize MEA METAL 

APPLICATIONS, která patří pod nadnárodní společnost MEA GROUP. Firma se zabývá 
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výrobou a prodejem ocelových mřížových roštů a transportní techniky. Mezi výrobky 

firmy můžeme zařadit lisované a svařované rošty, rošty z nerezové oceli či plechových 

profilů a dále také kování posuvných vrat. 

 Firma PERFO LINEA a.s. je výrobcem a také dodavatelem děrovaných plechů, 

schodišťových stupňů, ocelových dopravních pásů, plotů a pletiv a také ocelových roštů. 

Tento široký sortiment produktů umožňuje firmě vyhledávat nové odběratele v různých 

odvětvích, kterými jsou stavebnictví, zemědělství a také potravinářský, chemický a těžební 

průmysl. 

 

 V současné době působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Jesenickém kraji firmy, 

které jsem uvedla v grafu níže. Graf nám jasně dokládá, jak silnou konkurenci firma 

NOVING má a jak se projevoval její vliv v posledních letech. 

 Firma Lichtgitter CZ, spol. s r.o. je jednoznačně jedním z největších výrobců a 

dodavatelů roštů na trhu České republiky. Tato firma zásobuje svými polotovary ostatní 

firmy v Moravskoslezském kraji, i když pro ně se zde objevuje také konkurence dodávající 

polotovary roštů z Polska. Na druhou stranu právě díky tomu si firma NOVING s.r.o. může 

vybírat toho dodavatele, který v daném okamžiku nabídne výhodnější polotovary. 
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Graf č. 4: Postavení firem na trhu s rošty v letech 2001 –  2009,   Zdroj: vlastní tvorba, firemní data 

z www.justice.cz 
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 Trh s podlahovými a tahokovovými rošty je značně nasycen nabídkou jednotlivých 

firem, a právě proto se domnívám, že se většina firem rozhodla věnovat se i jiným 

činnostem než jen výrobě či finalizování roštů. Tudíž při porovnávání tržeb za výkony 

jednotlivých firem může dojít snadno ke zkreslení dat, jelikož jen velmi málo z nich se 

věnuje pouze výrobě či finalizování roštů. Kvůli tomuto problému jsem vytvořila graf 

týkající se pouze firem, které mají sídlo v Moravskoslezském kraji. Pro získání požadových 

dat jsem využila portálu www.justice.cz, kde jsem si vyhledala tržby za výkony 

v jednotlivých letech. Firma NOVING s.r.o. se nezabývá obchodováním se zbožím, a tudíž 

jsem zvolila jsem právě data z tržeb za výkony.  

 

 

Název firmy 

Tržby za výkony v letech 

2000, 2005, 2009 

[v tisících Kč] 

1. FERRUM s.r.o. 0 46 623 74 583 

2. KASALI s.r.o. * 21 824 * 

3. Lichtgitter CZ, spol. s r.o. 225 199 257 606 165 429 

4. MEA MEISINGER s.r.o. 662 962 709 422 708 503 

5. NOVING s.r.o. 41 213 34 967 82 348 

6. PERFO LINEA a.s. ** 211 415 82 348 

7. TENZONA s.r.o. 4 926 22 771 55 484 

8. V-KUTY MEISER, spol. 

s.r.o. 
48 72 455 50 522 

 

Tabulka č.1: Tržby firem  působících na trhu s rošty v letech 2000, 2005 a 2009, Zdroj: www.justice.cz 

* neuvedeny tržby na internetových stránkách www.justice.cz 

** firma nebyla v té době ještě založena 

 

 Každá firma by si měla býti také vědoma faktu, že závisí také na svých zaměstnancích. 

Toto představuje pro firmu značnou výhodu, ale také nepříjemné riziko. Toto nebezpečí 

souvisí s fluktuací zaměstnanců. Odcházející zaměstnanci se stávají rizikem pro firmu z 

důvodu znalosti důvěrných dat, servisu, strategie, ceny a dalších aspektů. Takový 

zaměstnanec si bude hledat nové zaměstnání pravděpodobně u konkurence nebo si založí 
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vlastní firmu zabývající se stejnou činností. A právě zde se nachází celé jádro problému. 

Tímto mohou připravit svého bývalého zaměstanavatele o zákazníky a zlepšit servis, 

strategie, ceny a taktiky nové firmy právě o znalosti a zkušenosti získané v původní firmě. 

Takže i stabilita ve firmě a firemní organizaci pomáhá k utužování postavení na trhu či 

získávání vyššího podílu. 

 

4.2.2. Nově vznikající konkurence 

 V každém odvětví neustále ohrožuje stávající firmy fakt, že kdykoliv mohou vzniknout 

nové konkurenční firmy, které budou nabízet kvalitnější výrobky, nové inovativní výrobky, 

rychlejší dobu dodání, různé slevy, výhody a bonusy a další různé nadstandardní nabídky, 

které odlákají stávající stálé zákazníky již exisujícím firmám. 

 Samozřejmě i výrobou a finalizováním roštů se zabývá spousta firem a právě i zde 

hrozí neustále riziko toho, že by mohly vzniknout noví konkurenti. Nicméně se domnívám, 

že současná poptávka je dostatenčně uspokojována ať už ze strany českých, či zahraničních 

firem. V současné době hospodářské recese existuje spíše jen malá pravděpodobnost, že by 

zde začala působit zcela nová firma, která by se věnovala výrobě či finalizování roštů. 

Myslím si, že náklady na zřízení, zprovoznění a udržení se v chodu takového podniku jsou 

příliš velké na to, aby mohla vzniknout. 

 

Vznik firem zabývajících se podlahovými rošty 1992-2010
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Graf č. 5: Počet  vznikajících  firem zabývajících se výrobou a finalizací svařovaných roštů v letech 1992 až 

2010,  Zdroj: vlastní tvorba, údaje o firmách z internetu 

 

 Mnou uvedený graf nám dokazuje, že za posledních deset let v praxi vznikla zřejmě jen 

jedna další firmy zabývající se výrobou či finalizováním svařovaných roštů. Z těchto údajů 



Veronika Parmová: Analýza konkurenceschopnosti firmy NOVING s.r.o. 

2011  22 

se dá předpokládat, že během následujících tří nebo čtyř let by teoreticky mohla vzniknout 

maximálně jedna konkurenční firma. Tímto usuzuji, že vývoj vzniku nových konkurujících 

firem by měl býti hlídán i v následujících letech, nicméně by neměl pro firmu představovat 

takovou hrozbu jako jiné faktory. 

 

4.2.3. Dodavatelé 

 Cílem firmy by mělo vždy být kupovat co nejvíce materiálu a polotovarů za co nejnižší 

ceny. Firma se snaží vyhledávat pro ni co nejvýhodnější dodavatele, kteří jí poskytují 

nejrůznější bonusy, které celkově snižují cenu dodávaného materiálu. 

 Firma využívá všech možností snížení ceny kupovaného materiálu a polotovarů od 

svých dodavatelů, kterými jsou především množstevní slevy a další bonusy. Jelikož si 

firma váží těchto možností, které jí dodavatelé nabízejí, snaží se i sama nabízet                   

a poskytovat tyto stejné výhody také svým vlastním zákazníkům, protože věří, že si tímto 

postavením u nich zachová dobré jméno, udrží si stálé zákazníky a také že bude 

doporučena stálými zákazníky potenciálním zákazníkům. 

 

4.2.4. Odběratelé 

 Hlavními zákazníky firmy NOVING s.r.o. se stávají podniky, které se zabývají 

převážně stavebnickou či energetickou činností, ale také i soukromníci, kteří mohou rošty 

využít při nových stavbách či rekonstrukcích. 

 Pro stavebnictví jsou typické některé znaky, které z hlediska jejich jedinečnosti nelze 

najít v dalších odvětvích národního hospodářství. Těmito znaky mohou být například 

převážně unikátní charakter produktů, který  také vyžaduje speciální přípravu, dalšími 

znaky produktu je nákladovost, rozměrnost, dlouhá životnost a jedinečnost a také náročnost 

na lidský kapitál během výroby, konstruování či montáže. [4] 

 Hlavními odběrateli se stávají stavební firmy, výrobci ocelových konstrukcí, firmy 

zabývající se montáží ocelových konstrukcí a také kovovýroby, které uplatňují rošty 

například k vytváření točitých schodišť. 

 Firma NOVING s.r.o. se snaží uhájit si své postavení na trhu kladením důrazu na 

vytváření věrnosti zákazníků, poskytování prvotřídních služeb spojených s osobním 

prodejem, budování a prezentování dobrého jména firmy a samozřejmě také prodejem 

výrobků té nejvyšší kvality a jakosti.  
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 V současné době je kladen největší důraz na kvalitu, univerzální použití a hlavně na 

velmi snadnou údržbu roštů. Ke zlepšení údržby docházelo během dvaceti let firmy hned 

několikrát. Většinou je to způsobeno různým druhem povrchové úpravy. Prvním 

používaným typem byly surové rošty, poté lakované a v současné době značně převažují 

zinkované rošty, které se staly standardem.   

 

4.2.5. Substituty 

 Současná nabídka firmy může být rozdělena na několik typů. Prvním z nich jsou 

podlahové rošty, které mohou být svařované, lisované, nerezové a protiskluzové. Druhým 

typem jsou tahokovové rošty, mezi které patří tahokovové podlahové rošty, tahokové 

schodišťové stupně a tahokovové výplně zábradlí. 

 Rošty z kompozitních materiálů – plastové, odporově svařované, hliníkové a plechové 

profily. Tyto typy roštů ovšem nejsou zcela přímými substituty, jelikož se liší ve spoustě 

fyzikálních a chemických vlastnostech, a tedy nemohou plně funkčně nahradit stávající 

výrobky. Je ale také nutno dodat, že i tyto rošty z kompozitních materiálů mají své 

nenahraditelné postavení. Například obvyklé pozinkované rošty (či surové nebo lakované) 

nemohou být použity tam, kde se mohou nacházet kyseliny, které by zničily pozinkovaný 

povrch nebo by rošt zničily úplně. Takovými místy mohou být různá speciální prostředí, 

kde se pracuje s chlorem, například čističky odpadních vod. Z toho vyplývá, že každý 

z těchto typů roštů má své specifické postavení. 

 

 

 

4.3. Vývoj ekonomiky 

 

 Externí vlivy působící na podnik, které omezují hospodaření ať už přímo, nebo 

nepřímo,  můžeme rozdělit do tří skupin: 

a) makroekonomické, 

b) mikroekonomické, 

c) geografické. [1] 
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4.3.1. Makroekonomické vlivy 

 Z makroekonomického hlediska ovlivňují podnik různí činitelé, mezi které patří 

například nasycenost trhu, situace národního hospodářství, vývoj zahraničního obchodu, 

platební bilance, úroveň a kvalita dodavatelsko-odběratelských vztahů a také legislativa. 

[1] 

 Prodej roštů mezi lety 2001 až 2010 byl ovlivněn spoustou nejrůznějších faktorů, o 

kterých bych se zde ráda zmínila, patří k nim ekonomická krize, která začala na konci roku 

2008, a s ní úzce související se stavební sektor.  

 Firmy NOVING s.r.o. se tyto změny přímo týkají vzhledem k tomu, že právě vyráběné 

rošty mohou být použity i do nových budov či konstrukcí, ale také i do stávajících při 

opravách či rekonstrukcích. Právě díky široké použitelnosti podlahových roštů nachází 

firma nové odběratele i přes stálou existenci hospodářské krize. Mimo jiné se firma věnuje 

také projekční činnosti, výrobě a montáži ocelových konstrukcí, které přímo souvisí právě 

se zmíněným sektorem. Proto je tato činnost značně utlumena díky pozastavení realizace či 

zastavení financování některých projektů. 

 Zásahy státu mohou neblaze ovlivnit činnost firem působících na trhu pomocí různých 

změn, například výší minimální mzdy, změnou daňových sazeb, sociálního a zdravotního 

pojištění, výše daně z přidané hodnoty. Pokud podniky exportují, tak se jich také týkají 

změny výše cla. Všechny tyto změny demotivují snahu zaměstnanců a poté musí podnik 

vyvíjet o to větší úsilí na motivování a povzbuzování svých pracovníků. 

 Velkou změnou ze strány státu se pro podniky stal vstup do Evropské unie v květnu 

roku 2004 a otevření schengenského prostoru na konci roku 2007. Těmito zásadními 

změnami se otevřely nové možnosti exportu pro všechny podniky na trhu, které s sebou 

přinesly spoustu nových příležitostí, ale také větší počet importujících podniků, které 

ohrožují postavení domácích firem na trhu.  

 

4.3.2. Mikroekonomické vlivy 

 Mezi mikroekonomické ukazatele patří postavení firmy na trhu, strategické záměry 

konkurence, solventnost hlavních odběratelů a záměry a vize hlavních investorů.  [1] 

 Hlavním cílem firmy NOVING s.r.o. je držení postavení na trhu, ziskovost firmy, 

udržení zákazníků, péče o kvalitu výrobků, špičkový servis a spolupráce a vytváření 

pozitivního zázemí pro zaměstnance.  
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 Podnik vyvíjí aktivity směřující k upevnění své pozice na trhu, přičemž by se 

v budoucnu chtěl přiblížit využití své maximální výrobní kapacity v případě, že by našel 

uplatnění pro své výrobky. 

 

4.3.3. Geografické vlivy  

 Firma NOVING s.r.o. se nachází v centru samotného průmyslového města Ostravy, což 

jí poskytuje výhodu z hlediska možnosti nacházení nových odběratelů a uplatnění výrobků. 

Výrobní kapacity jsou pak umístěny ve vesnici v blízkosti Ostravy, což podniku 

zabezpečuje možnost včasných dodávek, snadnou kooperaci se zaměstnanci, odběrateli                 

i dodavateli, schopnost relativně rychlého převozu materiálu zákazníkovi či do dílen na 

úpravu (napříkad zinkovny). 

 Z ekonomického pohledu patří Moravskoslezský kraj k jednomu z velmi významných 

regionů České republiky, a i přesto že zde probíhala značná restrukturalizace, došlo 

k omezení průmyslové výroby a také zde existuje vysoká míra nezaměstnanosti. Nicméně 

se právě odvětví průmyslu  velmi významně podílí na zaměstnanosti v tomto kraji. V rámci 

těžby černého uhlí, výroby koksu, surového železa a oceli a také podobných oborů, jakými 

jsou slévárenství, chemie a výroba nábytku má region velmi dobrou a nenahraditelnou 

pozici v Česká republice. [5], [6] 

 Firma NOVING s.r.o. má tudíž sama možnost si vybírat jen ty velmi kvalifikované 

zaměstnance a odborníky, což má velmi dobrý vliv na kvalitu výrobků, servis a také 

celkový chod podniku. Podnik se také řádně stará o vzdělávání svých zaměstnanců pomocí 

různých speciálně zaměřených školení, jako jsou například  školení týkající se manipulace 

s vysokozdvižnými vozíky, jeřáby a další různé svářečské kurzy a školení řidičů 

referenčních vozidel. Zaměstnanci mají také možnost se účastnit občasných firemních akcí, 

jejichž cílem je utužení kolektivu a samozřejmě bližší seznámení se vedení podniku 

s realizačním týmem zakázek. Tyto aktivity mají velmi dobrý vliv na atmosféru v týmech, 

což také přispívá ke spokojenosti pracovníků, kteří poté podávají lepší výkony a výrobky 

jsou tudíž vyráběny rychleji a kvalitněji.  
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4.4.  Změna marketingových plánů a přístupů 

 

 Marketing je pro firmu NOVING s.r.o. oblastí, které se snaží věnovat patřičný zájem, 

jelikož si uvědomuje, že je pro ni jednou ze zásadních oblastí, na kterých závisí existence 

podniku. 

 Díky diferenciaci firmy na určitý segment zákazníků, která zabraňuje možnosti využití 

plošné reklamy, se podnik snaží zcela zaměřit na cílenou reklamu. Největší důraz                

a požadavky jsou kladeny na internetovou reklamu, kterou se pro podnik staly například 

jejich vlastní internetové stránky a dále placené portály, jakými jsou: www.seznam.cz, 

www.google.com a www.schody.cz. Další reklama je publikována ve Zlatých Stránkách     

a dále také například v ABF stavební ročence. 

 V dnešní době je také firmami preferována účast na výstavách a veletrzích, kde mohou 

předvádět své výrobky a oslovovat potenciální zákazníky. I firma NOVING s.r.o. se 

pokusila získat své nové klienty účastí na několika stavebních výstavách. Bohužel tyto 

snahy zůstaly bez odezvy ze strany zákazníků a pro podnik byly tyto výstavy prodělečné,    

a proto se firma spoléhá jen na podporu prodeje a internetovou reklamu. 

 Podnik se snažil také zviditelnit za dobu posledních deseti let pomocí sponzoringu 

fotbalového mládežnického klubu ve Staříči a dále také sponzorováním „železného muže“ 

v běhu Kamila Adamovského, který závodil v triatlonu.  

 

 

4.5.  Plány firmy do budoucna 

 

 Firma v současné době prochází značnými změnami. Podílníci firmy se rozhodli, že 

z původní jedné firmy vznikne mateřská společnost a dvě dceřinné společnosti. K tomuto 

kroku se odhodlali převážně z důvodu vyšší transparentnosti činností firmy. Tudíž k datu 

24. března 2011 vznikly dvě dceřinné společnosti NOVING ROŠTY s.r.o. a NOVING OK 

s.r.o. Firma NOVING ROŠTY s.r.o. pokračuje v činnosti finalizování a úpravy roštů, 

kterou se zabývá i tato bakalářská práce. Firma NOVING OK s.r.o. pokračuje v ostatních 

činnostech, mezi které patří převážně projektování a realizace ocelových konstrukcí (OK). 

 Firma NOVING ROŠTY s.r.o. získala také nového podílníka, který má dlouholeté 

znalosti týkající se roštů a sám pracoval také pro konkurenční firmu. Domnívám se, že jeho 
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znalosti, dovednosti a praxe se značně projeví v dalším vývoji. Firma samotná se tedy stala 

novou firmou na trhu, čehož se snaží maximálně využít. Mění své stálé zavedené postupy  

a bude se snažit v následujících letech o přestavbu stávajících výrobních kapacit či             

o výstavbu zcela nových. Dále také zvažuje koupi nového vybavení a snad i zavedení 

sériové výroby, což by představovalo získání nových příležitostí pro vývoz výrobků do 

zahraničních států. 

 Firma dále plánuje zavedení strategie, která by jí pomohla zvýšit rentabilitu, zlepšit 

efektivnost jednotlivých operací a také motivovala zaměstnance k lepším výkonům. Firma 

si je vědoma tohoto nedostatku a bude se snažit strategii aplikovat v nadcházejících letech. 

Tvorba strategie je pro firmu náročná a spousta jednotlivých detailů se musí precizně 

promyslet, což se projeví jako velmi časově náročné. Nicméně by po zavedení strategie 

měla být firma schopna zvýšení své konkurenceschopnosti a zlepšení své pozice na trhu. 

Zavedení strategie by ovšem také znamenalo změny pro zaměstnance, kteří by svou práci 

mohli vykonávat daleko rychleji, přehledněji, systematičtěji a spolehlivěji. Hlavní výhodou 

zavedení strategie určitě zůstává to, že si vycílíme jasné cíle a snažíme se je určitým 

způsobem naplnit. Tento fakt je výhodou pro management firmy, který by byl v případě 

nenaplnění cíle schopný jednoduše najít problém, který bránil splnění cíle. Toto zjištění by 

pomohlo k předejití podobným problémům v nadcházejících letech, čímž by se zrychlil a 

zefektivnil chod podniku.  
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5. Návrhy a doporučení 

 

První a jasný cíl firmy NOVING s.r.o. je udržení si své pozice na trhu, čehož se firma 

bude snažit dosáhnout pomocí oslovování současných a také potenciálních zákazníků 

s novými nabídkami a akcemi. Tento postup a snaha o získání dalších nových zakázek 

v oblasti roštů, ale také i projekčních prací by měl pomoci firmě přečkat toto období na 

trhu.  

K tomuto získávání nových zákazníků by mohlo přispět také zavedení e-shopu na jejich 

internetových stránkách. Firma by se měla pokusit následovat svou konkurenci, která již 

začala plně využívat e-shopů na svých internetových stránkách. Nevýhodou zavedení e-

shopu by se mohl stát fakt, že firma by zde musela uvést ceny, které by byly pevně dané     

a jen málo by se daly měnit podle konkrétní situace na trhu. A proto jsem byla překvapená, 

že některé konkurenční firmy mají e-shopy i na výrobu zmíněných roštů. Výhodou by mohl 

být nárůst nových zakázek, dále také to, že by se zákazník sám na e-shopu dozvěděl 

veškeré informace o rozměrech, funkčnosti a bezpečnosti jednotlivého typu a samozřejmě 

také cenu daného roštu, čímž by se mohla firma pro zákazníka stát důvěryhodnější než jiná, 

která tyto informace o ceně neuvádí na svých internetových stránkách a zasílá je jen na 

požádání. Zákazník by zde byl schopen sám si zadat veškeré parametry a různě je měnit 

podle toho, jak by mu to nejvíce vyhovovalo, a poté by odeslal již prakticky hotovou 

objednávku k vyřízení. Výhodou vycházející z tohoto nového systému by bylo také 

zjednodušení celého objednávkového procesu, přičemž by se poté zaměstnanci mohli 

věnovat i jiným svým povinnostem. A právě proto si myslím, že zavedení e-shopu by 

mohlo znamenat pro firmu příliv nových zákazníků. 

Vzhledem k tomu, že firma je schopná vyvážet své výrobky s konkurenceschopnou 

cenou až do vzdálenosti 300 km od Ostravy, mělo by být více finančních prostředků 

vynaloženo do reklamy nejen u nás, ale také i v Polsku či na Slovensku. Díky velmi 

specifickému zaměření firmy není možná celoplošná reklama, ale i přesto se domnívám, že 

by nemuselo být špatné, se snažit uveřejnit reklamu na některém z polských či slovenských 

serverů, které jsou zaměřeny na stavebnický či energetický sektor. Případně se snažit 

navázat velmi dobré vztahy s polskou či slovenskou firmou, která provádí výstavbu a která 

by mohla pomoci firmě se zviditelnit a zároveň by firma sama propagovala tuto zahraniční 
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firmu v naší republice. K uskutečnění těchto záměrů by bylo potřeba opět nemalých 

finančních prostředků, ale také i osoby, která by velmi dobře hovořila polským či 

slovenským jazykem. Mým názorem je, že pokud by polsky hovořící Čech vyjednával 

s Polákem, má daleko větší šanci uspět při vyjednávání, než kdyby hovořil například 

anglickým či německým jazykem. Toto by se mohlo stát pro firmu velkou  nenahraditelnou 

výhodou.  

Z předchozího bodu vychází ještě jedna myšlenka, kterou je návrh, aby internetové 

stránky byly zprovozněny také v polském jazyce. Nákladovost této myšlenky by určitě 

nebyla tak velká jako u předchozích třech bodů a domnívám se, že by to opět mohlo 

přilákat nové polské odběratele. Při umístění reklamy na polských serverech a zavedení 

polského jazyka na internetových stránkách může firma získat dobrou popularitu                

v sousedním státě. 

Dalším návrhem je rozšíření výrobní kapacity v Moravskoslezském kraji, ovšem za 

předpokladu, že by byl o výrobky na trhu opravdu zájem. Toto rozšíření by zahrnovalo 

nákup nové budovy či přístavbu ke stávajícím budovám, nákup nových strojů, zařízení, 

celkové vybavení a také najmutí další nové pracovní síly a následné proškolení. Jak jsem 

již zmínila, tento návrh by firmě měl přinést zisk většího podílu na trhu. 

Další možností by bylo také vytvoření nových výrobních kapacit v oblasti mimo 

Českou republiku. Tímto krokem by firma získala zcela nové trhy, na kterých by se 

pokusila získat si svůj podíl i přes existující konkurenci v oblasti. Tohoto by bylo dosaženo 

právě využitím nejnovějších moderních přístrojů, zavedením sériové výroby, propojením 

jednotlivých kroků linkou a také hlavně schopným týmem obchodníků, kteří by uměli 

sjednat zakázky i v těchto oblastech. 
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6. Závěr 

 

Během psaní mé bakalářské práce jsem měla možnost seznámit se s výrobky firmy 

NOVING s.r.o. a celou organizací. Domnívám se, že firma se snaží včas řešit každou 

vzniklou situaci. Firma během nepříznivých období využívá různých opatření, která jí 

pomáhají překonat vzniklou tíživou situaci. Během příznivějších období se snaží firma 

ještě více motivovat své zaměstnance, například různými společenskými akcemi                 

a odměnami. 

 Samotná existence firmy po více než téměř dvacet let dokazuje, že ve firmě působí 

velmi schopní odborníci, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu výrobků, utužovat dobré jméno 

firmy, získávat nové zákazníky, a tak utvářet čím dál vyšší konkurenceschopnost firmy. 

 Konkurenceschopnost firmy se měnila v jednotlivých letech na základě mnoha různých 

faktorů, které ji ovlivňovaly a neustále ovlivňují. Mezi léty 2002 – 2004 byl zaznamenán 

celorepublikový úpadek stavebnictví, který se projevil také v Moravskoslezském kraji,       

a tedy i ve firmě NOVING s.r.o., kdy došlo k poklesu odbytu roštů. Dalším významným 

mezníkem byl vstup do Evropské unie a následné vstoupení do Shengenského prostoru, 

čímž se otevřely hranice pro zahraniční konkurenční firmy. Posledním důležitým 

mezníkem se stal rok 2008, kdy se blížil následný efekt hospodářské krize, která se ve 

firmě projevila plnou silou až v následujícím roce 2009. Firma byla nucena reagovat na 

tyto změny snížením cen výrobků, nabízením nadstandardních služeb a výsledně 

získáváním nižšího zisku. Během této doby přijala firma řadu správných rozhodnutí 

týkajících se snížení a případného zvýšení ceny roštů na konkurenceschopnou úroveň, čímž 

vyrovnala případné niance ztráty a zisku. 

 Během posledního měsíce došlo ve firmě ke značným organizačním změnám. Firma 

samotná bude nadále fungovat jako mateřská společnost a vznikly dvě nové firmy z jejích 

hlavních činnosti – NOVING ROŠTY s.r.o. a NOVING OK s.r.o. Firma NOVING ROŠTY 

s.r.o. pokračuje ve stejné činnosti, které se věnovala i má bakalářská práce, a tedy ve 

finalizování roštů. Firma NOVING OK s.r.o. se nadále věnuje projektování a realizaci 

ocelových konstrukcí a s tím souvisejícím činnostem. Tímto krokem chtěla dát firma 

najevo, že hodlá změnit své dosavadní postupy a taktiky a že má také v plánu začít více 

využívat inovací ve výrobě. V současné době se řeší přestavba stávajích výrobních kapacit 
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či postavení zcela nových. Dále je firma také odhodlána nakoupit nové automatizované či 

poloautomatizované stroje, což by znamenalo menší podíl ruční práce a vyšší produktivitu. 

Firma by se také ráda pokusila zavést linku na výrobu roštů a také zavedení sériové výroby 

na místo dosavadní ruční výroby. Těmito kroky by měla firma dosáhnout daleko vyššího 

podílu na trhu i díky tomu, že by byla schopná vyvážet své výrobky do vzdálenějších států. 

 Konkurenceschopnost, která se odráží na celkovém prodeji roštů, prošla za posledních 

deset let ráznými změnami. Domnívám se, že firma je dostatečně konkurenceschopná čelit 

vnějším i vnitřním vlivům. Pravdou zůstává, že vrcholné období bylo pro firmu právě před 

deseti lety, kdy docházelo k rekordním tržbám prodeje roštů. Domnívám se, že firma 

přijala správná rozhodnutí ve správných okamžicích, aby předešla těžkým dopadům 

hospodářské krize na firmu. 
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