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Představení respondentů 

• RSE Projekt s.r.o. 

• Nano4people s.r.o. 

• FERMBIO3, s.r.o. 

• MonkeyData s.r.o. 

• Webvalley s.r.o. 

• BeTulip Factory s.r.o. 
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Představení respondentů - RSE Projekt s.r.o. 
 

• Datum vzniku:  1.3.2012  

• Předmět činnosti:  

• Hlavní činností firmy je řešení bezpečnosti silničního provozu, které naplňuje 
prostřednictvím zpracování projektových dokumentací samotného dopravního 
značení, dopravně-inženýrských opatření, přechodného značení a dopravních staveb.  

• Své cíle podnikání naplňuje formou návrhů, projektů dopravního značení a dopravních 
situací, poskytováním konzultací, prováděním auditů bezpečnosti nebo 
bezpečnostních inspekcí. Firma provádí rozbory nehodové lokality i kontrolu 
funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systémů a ostatního vybavení 
pozemních komunikací. 

• Počet zaměstnanců: 6  
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Představení respondentů - Nano4people s.r.o. 
 

• Datum vzniku:  3.5.2013  

• Předmět činnosti:  

– Vývoj a aplikace speciálních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů 
PROTECTAM FN®.  

– aplikace nátěrů v různých typech objektů a analýzu zpětné vazby provedených 
realizací. Nátěr PROTECTAM FN® lze aplikovat jednak v soukromých budovách 
jako alternativu k čističkám vzduchu, a dále v průmyslových budovách, kde jsou 
vyžadovány „sterilní podmínky“ (čisté prostory, nemocnice-veřejné části i operační 
sály, čekárny, atd.).  

– Příprava nátěrů do výroby funkčního aplikovatelného nátěru, kterou je možno 
použít ve standardních podmínkách 

• Počet zaměstnanců:  2 
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Představení respondentů - FERMBIO3, s.r.o. 

• Datum vzniku:  10.4.2012  

• Předmět činnosti:  

Oblast výstavby bioplynových stanic  

– rekognoskace vstupních zdrojů a analýza vhodnosti a efektivnosti bioplynové stanic; 

– návrh odpovídající biopl. stanic včetně určení typu a velikosti; 

– zpracování kvalifikovaného projektu na výstavbu biopl. stanic; 

– zajištění povinných náležitostí pro stavební povolení, případně další inženýringové činnosti; 

– zajištění dozoru při výstavbě stanic, služby při jejich provozování… 

Oblast intenzívního recirkulačního chovu ryb   

- projekty na výstavbu rybochovných zařízení: 

– analýza energetické náročnosti a poradenství, zpracování projektu na výstavbu; 

– zajištění dodávky a instalace zařízení, zaškolení obsluhy; pomoc při zahájení provozu 

 

• Počet zaměstnanců:  3 
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Představení respondentů - MonkeyData s.r.o.  

• Datum vzniku:  4.3.2014  

• Předmět činnosti:  

– Jedná se o mladou softwarovou společnost, která se zabývá činnostmi v oblasti 
IT, online marketingu a business inteligence. Cílem podnikání je vývoj SW na 
zakázku, dodávka a provoz informačních systémů a souvisejíc služby 
včetně servisu.  

– Nosnou činností je vývoj software na analýzu a zpracování dat z e-commerce pod 
názvem „MonkeyData“. MonkeyData jsou analytický nástroj, který pravidelně a 
automaticky stahuje data ze všech předdefinovaných zdrojů, následně je 
automaticky analyzuje a zobrazuje výsledky v přehledném výstupu a 
v požadovaných souvislostech a souvztažných závislostech.  

 

• Počet zaměstnanců:  12 
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Představení respondentů - Webvalley s.r.o.  

• Datum vzniku:  20.7.2012  

• Předmět činnosti:  

– Outsourcing správy počítačové sítě dalších firem. Firma vykonává správu 
počítačové sítě americké společnosti včetně správy jejich prodejního webu. 
Zajišťuje jejich funkčnost, návaznost jednotlivých funkcí a modulů, zabezpečení 
systému, napojení zaměstnanců firmy do systému i napojení zákazníků. 

– Správa webových portálů amerických firem střední velikosti.  

– Vývoj systémů pro správu IT systémů pro jednotlivé zákazníky, kde 
Webvalley s.r.o. generalizuje vlastnosti dříve vytvořených individuálních systémů 
a webů, na jejichž základě vytváří tzv. krabicové řešení. 

– Vývoj mobilních aplikací, které s těmito systémy spolupracují.  

• Počet zaměstnanců:  3 
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Představení respondentů - BeTulip Factory s.r.o. 

• Datum vzniku:  3.5.2011  

• Předmět činnosti:  

− Hlavní činností firmy je návrh vlastního designu, výroba a prodej 
originálních tašek a kabelek. BeTulip se zaměřila výhradě na originální a 
malosériovou / zakázkovou výrobu. 

 

• Počet zaměstnanců:  3 
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Představení respondentů - souhrn  

• Souhrnné informace k představení respondentů:  

– Založení firem předcházela identifikace tržní příležitosti - příznivá situace na trhu 
(stavebnictví v dopravě), podnikatelská příležitost / nabídka spolupráce, 
zkušenosti z předchozího zaměstnání, identifikované nedostatky systémů 
dostupných na trhu (IT),. 

– Společným znakem byla dobrá znalost daného oboru. 

– Všichni respondenti v době identifikace příležitosti byli schopni okamžitě začít 
pracovat. 

– Všechny firmy jsou umístěny ve VTP a PI BIC Ostrava  
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WSH I - Krize, plánování a hodnocení (ne)úspěchu, rizika  

Analýza dat: 

– Všichni respondenti měli zpracovaný alespoň rámcový podnikatelský plán; 

– Naprostá většina respondentů se považuje za úspěšné firmy, i když z rozhovorů i  
prozatímních ekonomických výsledků to zatím zřejmé není; 

– Většina respondentů krize neidentifikovala, zároveň však popisují„ neočekávaný 
pomalejší rozjezd podnikání“ a  výsledkem  tohoto vývoje jsou zejména nižší příjmy na 
počátku podnikání. 

– Za kritický moment lze z výsledku označit rozjezd podnikání a „získání přístupu k 
prvním klientům“ a zajištění základního CF  

Doporučení:  

– Do plánu zapracovat pesimistickou variantu podnikatelského záměru. Připravit se 
na možný neúspěšný (neplánovaně pomalý) start znamená eliminovat riziko 
případného selhání. 

– Zaměřit se na potenciální problémy, pokusit se je eliminovat již v době plánu (např. 
úplně nový produkt  - možnost  narazit na nedostatek informací / nedůvěry) 
(Nano4people) 
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WSH I - Doporučení 

 

• Před vstupem do start-up fáze zpracovat  přinejmenším rámcový 
podnikatelský plán, který bude obsahovat základní milníky. 

 

• Při zpracování plánu se držet „selského rozumu“. Nebát se plánovat možný 
neúspěch. Z diskuse vyplynulo, že plán  byl většinou tvořen „podle přání 
uspět“, podvědomě většina respondentů nechtěla vidět možný neúspěch. 

 

• Vytvářet / mít rezervu. Na počátku vytvořit  rezervu, která pokryje počáteční 
neúspěch, např. nejčastěji zmiňovaný pomalý růstu CF na začátku 
podnikatelských aktivit . Potíže s CF identifikovali téměř všichni 
respondenti!! 

• Diverzifikace činností pro eliminaci rizika  
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WSH II - Podpora přechodu firmy z pozice start-upu do 
druhé fáze podnikání 

Analýza dat 

 Přístupy respondentů k přechodu  firem od start-upu do další fáze se liší díky různorodosti 
produktů i „stáří firem“. Z odpovědí však vyplývá, že cesta ke stabilizaci je spojována  
s rozšířením zákaznického portfolia a navýšením prodejů.  

 Většina respondentů má povědomí o veřejné podpoře i zkušenosti s podporou 
operativních nákladů, zejména na nájem ve VTP a PI, žádný z respondentů však není 
závislý na podpoře.  

 Respondenti by uvítali podporu zejména na:  

• mzdy pracovníků vývoje (zejména IT)   

• propagaci, náklady na prezentaci a komunikaci směrem k zákazníkům 

• případně určitou formu garance pro odběratele 

• investiční vybavení 

 

 

 

 

Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 



WSH II - Doporučení    
 

• Zpracovat plán na období růstu, vč. stanovení základních limitů a cílů,  
včetně krizových variant. Pro plán platí stejná pravidla, jako pro fázi start-up. 

• Rozšíření a stabilizace klientské základny – růst a přechod do další fáze je 
spojován u všech respondentů s navýšením prodejů. 

• Odlišení produktů firmy – unikátní výrobek / služba – jeden z nejlepších 
základů konkurenční výhody a odlišení se od konkurence na trhu, usnadňuje 
propagaci. 

• Diverzifikace činností – nejčastěji zmiňované téma spojované s růstem  
a stabilizací. Kombinace vzájemně nezávislých činností stabilizuje příjem  
a vyrovnává výkyvy. 

• Lidské zdroje – téma zmiňované zejména „staršími“ firmami, které si 
uvědomují nutnost angažovat další pracovníky pro rozšíření činností  
(aktivity už zakladatelé nemohou zvládnout sami).  
Důraz je kladen na kvalitu pracovníků a pečlivý výběr zaměstnanců.  

Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 


