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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 související 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 

 

 

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 



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 – Zvýšení prodeje, pozitiva dobrého marketingu, dobrá 
pozice firmy na internetu 

Dotazované firmy si uvědomují potřebu marketingu, snaží se propagovat 
různými marketingovými aktivitami své produkty tak, aby podpořily postavení 
svých produktů na trhu.  Vzhledem k různorodosti zvoleného vzorku 
respondentů se zvolená forma marketingu a podpora prodejních aktivit liší 
podle druhu produktů i jejich finančních možností. 

– čím specifičtější produkt a  zákazník, tím jsou marktingové aktivity úžeji vymezeny – 
velmi častá forma marketingových aktivit je direct marketing 

– oslovení koncového zákazníka a dobré reference považuje většina za nejúčinnější 
formu prezentace/podpory k získání zákazníků zejména firmy s individuálním 
produktem „šitým na míru“ (Fermbio3, RSE) 

– všichni respondenti považují za nezbytnou povinnost kvalitně zpracovanou 
webovou  prezentaci 

– firmy z oboru ICT a internetových technologií jej také využívají k propagaci 
intenzivněji (Online marketing, PPC reklama, social media marketing, SEO – 
optimalizace pro vyhledávače, podpora vyhledávání, doplňkově „snowball“ 
marketing, partnerské programy....). 
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WSH – Zvýšení prodeje, pozitiva dobrého marketingu, dobrá 
pozice firmy na internetu 
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• Vývoj produktu versus marketingové aktivity  

V průměru firmy věnují 70-80% času vývoji produktu a jeho zlepšování.  

20- 30% času věnují marketingovým a obchodním aktivitám 

 

• Cesty ke zvyšování produktivity 

Firmy nejčastěji volí formu finančního ocenění zaměstnanců:  

- za nové zákazníky, realizované zakázky),  

- dále jsou využívány formy nefinančních odměn (volná pracovní doba, homeoffice, užívání 
počítačů a mobilních telefonů pro osobní potřebu atd.). 

- zainteresovanost na vedení - pro dobré fungování firmy a zvýšení produktivity respondenti 
považují za nenahraditelnou  tzv. „zainteresovanost zaměstnanců na problému“, odpovědnost 
za projekt, ztotožnění zaměstnanců s firmou. 



WSH – Zvýšení prodeje, pozitiva dobrého marketingu, dobrá 
pozice firmy na internetu 
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• Aktivity podniku vedoucí ke zvýšení počtu klientů  

Nejčastěji se vyskytující odpovědi  na dotaz k cestě vedoucí ke zvýšení počtu klientů: 

- aktivní přístup k marketingu, diverzifikace marketingových aktivit (přímý prodej, prodej 
prostřednictvím partnera, osobní kontakt s klienty, propagační materiály, prezentace na 
internetu), účast ve výběrových řízeních 

- inovace produktu, neustálé zlepšování užitných vlastností 

- kvalita produktu a jeho jedinečnost 

 



Zvýšení prodeje, pozitiva dobrého marketingu, dobrá pozice 
firmy na internetu 
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• Konkurenční výhoda podniku a bariéry vstupu konkurence 

- Respondenti využívají výhod malé firmy jako je flexibilita, nezávislost (pravidla nadnárodních 
korporací svazují), univerzálnost 

- Za nezbytnost považují respondenti jedinečnost produktu/služby (nanotechnologie, 
analytický software, ekologická výroba energie, individuální projekty „na míru“) 

- Doplňkové služby např. jako bezplatný bonus 

- Bariéry vstupu konkurence jsou podle názoru zúčastněných firem dané oborem činnosti, 
kde firmy podnikají, např. certifikace pro dopravní systémy, vysoká odbornost  projektantů 
software, zkušenost a specializace odborníků na bioplynové stanice. 

 



Zvýšení prodeje, pozitiva dobrého marketingu, dobrá 
pozice firmy na internetu 

 

Doporučení 

• Internet a možnosti marketingové komunikace  - dostupná a efektivní forma 
prezentace i nabídky produktu (moderní webová prezentace, PPC, SEO, social 
marketing…) 

• Osobní přístup k zákazníkům, reference, doporučení partnerských podniků.  

• Lidské zdroje - ztotožnění zaměstnanců s firmou, nadšení pro produkt 

• Neustálé zlepšování produktu a souvisejících služeb, inovativnost 

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

Skupina respondentů byla rozdělena podle zákazníků a místa podnikání. Část 
(Fermbio, Webvaley) mají zahraniční klienty a podnikání  na zahraničním trhu  
v podstatě rozvíjí.  

Druhá část  respondentů se orientuje v první řadě na získání podílu na stávajícím 
českém trhu. Jako výchozí bod pro rozhodnutí vstoupit na zahraniční trh firmy 
vidí v ustálení domácí pozice, získání stabilní zákaznické základny, vytvoření 
dostatečné finanční rezervy a referencí.   

Vstup na zahraniční trh je záměrem všech firem ve střednědobém  
a dlouhodobém horizontu. Většinou chtějí nejdříve oslovit sousední trhy – 
Slovensko, Polsko, Německo, a postupně se rozšiřovat na celou Evropu.  
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WSH IV – Vstup na zahraniční trh 

 

Doporučení 

• Stabilní situace firmy jako základ rozšíření do zahraničí– růst a přechod do další 
fáze je spojován u všech respondentů s navýšením prodejů, vytvořením rezervy pro 
zahájení prodejů na novém trhu. 

• Analýza situace na zahraničním trhu  - stanovení odlišností a specifik, podmínek 
vstupu, předpisů spojených s daným státem 

•  Zpracovat plán vstupu na trh, stanovení postupných kroků, které budou zahrnovat 
etapové cíle, způsob a prostředky jejich dosažení  
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