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Anotace 
 

Tato práce analyzuje problematiku související s rozvojem zahraničních aktivit ve 

firmě, zabývající se montáží ocelových konstrukcí OK mont – STM, s.r.o. Obsahuje 

taková optimální řešení, která by pomohla ve firmě rozvíjet zahraniční aktivity. 

 

 
 
Annotation  
 

  This diploma work analyse problems connected with propsal of development of 

foreign activities in the firm dealing with assembly of  the steel constructions                 

OK mont – STM, s.r.o. It includes such optimal methods of solution, which would help 

the firm in developing the foreign activities.  
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Úvod 
  

 Malé a střední podniky zaujímají v ekonomice každého tržně orientovaného 

státu významné místo. Jsou považovány za stěžejní část fungující tržní ekonomiky. 

Zaměstnávají významnou část ekonomicky aktivního obyvatelstva a tak výrazně 

přispívají k tvorbě HDP.  

 Středně velkým podnikem je i společnost, jejíž rozvoj řeším ve své bakalářské 

práci. Jde o stavební společnost OK mont – STM, s.r.o., která se specializuje na 

dodávku a montáž ocelových konstrukcí a opláštění budov.  

 Oblast stavebnictví má svá specifika, která ji oproti ostatním  průmyslovým 

odvětvím přinášejí mnohé nevýhody. Zároveň  se však stavební společnosti mohou 

prezentovat prostřednictvím realizovaných staveb.  

 Po vstupu České republiky do EU se tuzemským firmám naskýtají nové 

příležitosti na zahraničních trzích. Tuzemské firmy mají v tomto ohledu co nabídnout. 

Využívají především konkurenční výhody levné pracovní síly a tradice technických a 

řemeslných schopností pracovníků. Česká republika má také navíc strategickou polohu 

uprostřed Evropy, z čehož jí plynou mnohé výhody.  

 Ve své bakalářské práci se věnuji problematice rozvoje zahraničních aktivit ve 

společnosti OK mont – STM, s.r.o. Tato společnost zatím pronikla se svojí činností do 

Velké Británie a Irska. Cílem mé práce je navrhnout společnosti taková opatření, aby 

byla schopná působit i na ostatních evropských trzích. Jde především o zvýšení 

konkurenceschopnosti, lepší pozici při účasti ve výběrových řízeních a upevnění pozice 

na domácím trhu. Pokud tyto předpoklady společnost splní, je schopná rozvinout své 

aktivity do zahraničí více. 
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1. Teoretická východiska práce 
 Stavebnictví má jednu z nejvýznamnějších rolí v české ekonomice. V současné 

době vytváří 7 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnává kolem 9 % pracujících osob  

v civilním sektoru. Zvýšení výkonnosti českého stavebnictví je tak jednou z priorit 

rozvoje nejen stavebnictví, ale celé ekonomiky. Zásoba stavebních zakázek i růst 

hodnoty povolených staveb, asi o 10 %, vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj 

stavebnictví v roce 2007. České stavebnictví si vede dobře i ve srovnání s ostatními 

evropskými zeměmi.  

 Na základě výsledku statistických hodnocení výkonnosti českého stavebnictví 

v prvních měsících letošního roku lze konstatovat, že výsledky budou díky příznivým 

klimatickým podmínkám lepší, než se předpokládalo.15  

 Objem stavebních prací tvoří asi 1,2 % evropského průměru. Růstem produkce 

jsme na 2. městě (za Irskem), v intenzitě stavění na 11. místě, v produktivitě práce 

dosahuje obor 70 % výše starých zemí EU, v průmyslové a inženýrské výstavbě se 

pohybuje v první třetině.  

 Je však také třeba počítat s určitými riziky vývoje - nedostatek kvalifikované 

pracovní síly a její věková struktura, problémy učňovského školství (nedostatek 

zájemců), migrace pracovních sil, neodstranění bariér volného pohybu osob a působení 

našich firem v zahraničí, potřeba zprůhlednění a zjednodušení legislativy. Očekávat lze 

i zvýšení konkurence na tuzemském trhu (možný vstup asijských ekonomik). 

Očekávaný vývoj českého stavebnictví v dalších letech tak bude souviset s očekávaným 

růstem světové (evropské) i české ekonomiky.  

 Celá Česká republika a její sektor stavebnictví bude muset reagovat na 

nejrůznější změny, jako jsou snižující se zásoby klasických zdrojů energie (uhlí, ropa, 

zemní plyn), demografické změny (stárnutí populace), klimatické změny a rostoucí 

nároky na zvládnutí požadavků trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti. 

Stavebnictví patří mezi obory, které jsou vysoce závislé na momentálním stavu 

svého okolí – ekonomické i politické situaci státu, módních trendech, momentální 

poptávce na trhu surovin i práce. Pracovníci zde stejně tak závisejí na svých 

dodavatelích, cenách, veškerých vstupů (také výstupů své konkurence, která je zde 

velká), v neposlední řadě i na klimatu, ročním období a dokonce i aktuálním stavu 
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počasí. Ve stavebnictví pracuje kolem 440 tis. pracovníků, což je necelých 9 % 

pracovníků národního hospodářství.   

Stavební firmy tak musí diversifikovat podnikatelské riziko. Rozšiřují podnikání 

o prodej stavebních materiálů, půjčování strojů, o projektové a inženýrské činnosti.  

 

1.1 Hlavní účastníci výstavby 

 Stavebník – osoba, která má v plánu realizovat stavbu, zpravidla je jejím 

vlastníkem a odpovídá za řádnou přípravu a provádění stavby 

 Investor – osoba, jež vynakládá finanční prostředky na stavbu, která se pro něj 

uskutečňuje 

 Projektant – dodává dokumentaci stavby, do které se promítají přání a 

požadavky zákazníků; odpovídá za správnost, technickou úroveň a 

proveditelnost projektu 

 Dodavatel stavby – subjekt, který realizuje stavbu pro stavebníka, většinou za 

spoluúčasti řady subdodavatelů a specializovaných firem. Dodavatelé odpovídají 

za řádné provádění prací v souladu se stavebním povolením a dokumentací ke 

stavbě.  

 

1.2 Smlouva o dílo 

 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se 

zavazuje řádně provedené dílo převzít a včas zaplatit cenu za jeho provedení. Dílem se 

rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, případně 

jakákoliv činnost, jejíž výsledek lze materiálně zachytit. Ve výstavbě se smlouva o dílo 

nejčastěji používá u dodávek prací (stavebních, montážních, projektových, atd.).3 

 

1.3 Stavební firma 

Nejen stavební, ale každou firmu můžeme považovat za organizovanou 

hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby.6 
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Předmětem a cílem jejího hospodaření jsou potom rozhodnutí o využívání 

disponibilních výrobních faktorů k dosažení stanovených cílů, ve většině případů jde 

především o dosažení zisku.  

 

 Existence firmy je vždy závislá na  prostředí, v němž působí. Z hlediska trhu 

rozlišujeme dva základní typy prostředí: 

 tržní ekonomika – řídí se principem autonomie (hospodářský plán si podnik 

stanoví sám), výdělku (snaha o dosažení zisku) a soukromého vlastnictví  

 centrálně řízená ekonomika – řídí se principy centrálního plánu a společenského 

vlastnictví výrobních prostředků 

 

 Posláním stavební firmy obecně je realizace výstavby novostaveb, péče o hotové 

stavby, jejich opravy, modernizace, rekonstrukce. 

 Výsledkem činnosti stavebního podniku je pak dodání stavebních prací 

v termínech a požadované kvalitě dojednaných ve smlouvě. 

 Jednotlivé stavební firmy se od sebe liší, a to buď velikostí nebo zaměřením. 

V případě firmy OK mont – STM, s.r.o. jde především o montáž ocelových a 

hliníkových konstrukcí a opláštění budov.  

 

1.4 Společné rysy stavebních firem 

Na každý podnik má vliv prostředí, ve kterém podnik působí. Do okolí podniku 

lze zařadit jeho zákazníky, dodavatele, konkurenci, dále také státní a finanční orgány, 

domácnosti, trh práce, materiálu, služeb, financí atd. 

 

Nepřímě faktory 

 Stavební firmy mají na rozdíl od ostatních podniků několik charakteristických 

rysů. Je možné je popsat z několika hledisek: 

1) výrobně-technického (technologického) – charakteristická je technická 

samostatnost. Jde o systém spojení lidí a výrobních prostředků v procesu stavění.  

2) sociologického – podnik soustřeďuje kolektiv lidí, představuje soubor vzájemných 

mezilidských vztahů.  
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3) organizačního – každý podnik má specifickou organizační strukturu, kde je určeno, 

kdo je komu podřízen a nadřízen, kdo je za co odpovědný apod. 

4) právního – podnik je při své činnosti povinen řídit se zákony a pravidly země, na 

jejímž trhu působí.  

5) ekonomického – pro samostatný stavební podnik fungující v tržním prostředí je 

charakteristický zejména princip samofinancování.   

6) geografického – jde o něj na prvním místě. Ovlivňuje podnik především v tom, jak 

bude řešit svou logistiku. 

7) politického – ovlivňuje podnik především prostřednictvím vlivů politických stran.  

8) ekologického – tento faktor bude stále více získávat na významu. Podniky jsou 

nuceny státními institucemi a občanskými sdruženími k dodržování ekologických 

postupů, které mají za následek zvyšování nákladů na jejich činnost.  

 

Přímé faktory 

konkurence – pro podnik je důležité, aby s konkurencí držel minimálně krok, musí 

nabízet zákazníkům výhodnější podmínky, nové služby atd. 

zákazníci – jsou pro podnik určujícím faktorem pro to, jakým směrem se bude podnik 

ubírat. Veškerá činnost podniku musí směřovat k uspokojení potřeb a přání zákazníků. 

dodavatelé – mají velký vliv na náklady podniku. Nasmlouvané kontrakty mohou 

podniku pomoci (ceny jsou v současné době vyšší než ty, uvedené ve smlouvě), ale i 

ublížit (podnik musí např. odebrat materiál, který v současnosti nepotřebuje). 

věřitelé – především ve stavebnictví platí, že málokterý podnik má dostatek financí na 

velké investiční celky. Věřitelem se tedy stává např. banka, jiný podnik, obchodní 

partner. 

trh práce – problémem bývá získat pracovníky s potřebnou kvalifikací.6  

 

1.5 Specifika stavebnictví 

 Jako ostatní firmy, musí se i stavební firmy přizpůsobit poptávce na trhu. 

V případě převahy nabídky musí přesvědčit zákazníky svými cenami, kvalitou nebo 

sortimentem služeb, které konkurence neposkytuje. V opačném případě hrozí podniku 

zánik. Podnik tedy musí mít jasnou vizi do budoucna, musí být pružný a flexibilní. 
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Ve srovnání stavebnictví s průmyslem má stavebnictví oproti průmyslu řadu nevýhod: 

 Stavební výroba je ve své podstatě kusová. Na staveništi vzniká jen jeden 

stavební objekt. Pro každý objekt musí být vypracován samostatný projekt. 

 Jde o výrobu s dlouhým výrobním cyklem, který může trvat rok i více let. 

Celková doba výstavby se skládá z několika etap a fází.  

 Výroba je pohyblivá. Po skončení stavby na jednom staveništi přechází celý 

provoz na nové staveniště. Rozpočet stavby zvyšují náklady na zařízení staveniště, které 

se po ukončení stavby likviduje.  

 Zatímco v průmyslu dochází ke stále vyšší automatizaci, ve stavebnictví je 

nejvyšším možným dosažitelným stupněm pokroku komplexní mechanizace. I když je 

k dispozici řada stavebních strojů, stále zde nejpodstatnější roli hraje lidská manuální 

práce – kvalifikovaná, fyzicky náročná a většinou nepříliš dobře finančně ohodnocená. 

Úroveň stavebních pracovníků patří tedy spíše do nižších kategorií a nelze říct, že by 

jich byl dostatek.  

 Pro stavebnictví je také typická vysoká fluktuace zaměstnanců, která má 

značný vliv na efektivitu jejich práce. Získat kvalitního a kvalifikovaného stavebního 

dělníka je  v současné době obtížné. Avšak investice do dobrého pracovníka se vyplatí – 

firma ví, co od něj může očekávat a může se na něj spolehnout.  

 Na provádění stavebních prací mají velký vliv povětrnostní podmínky. Dělníci 

prakticky celý rok pracují venku, a v zimě navíc v nevytápěných prostorách.  

 V průmyslovém podniku se postup výroby mění zřídka, prakticky jen v případě 

inovací. Oproti tomu každá stavba je originálem, často vyžadující individuální řešení, 

která bývají náročná jak časově, tak finančně. 

 Problematickým také bývá plynulé využití celé kapacity.  Pro každou činnost 

jsou potřebné jiné stroje a jiní lidé. Je proto nezbytné získávat průběžně nové zakázky, 

aby mohli pracovníci přecházet z jednoho staveniště na druhé. To se stává při velké 

konkurenci úkolem značně nesnadným.3 
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1.6 Malé a střední podniky 

 Podle velikosti patří společnost OK mont – STM, s.r.o. mezi středně velké 

podniky. Jde o podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců a čistý obrat nepřesahuje 

40 miliónů euro. Pramenem české právní úpravy podpory malého a středního podnikání 

je zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Počet osob 

pracujících v malých a středních podnicích (MSP) je kolem 60 % z celkového počtu 

zaměstnaných. Malé a střední podniky tedy zastávají ve společnosti důležité místo.7   

 

Ekonomický a sociální přínos MSP můžeme charakterizovat takto: 

 zmírňují negativní důsledky strukturálních změn 

 působí jako subdodavatelé velkých podniků 

 vytvářejí podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií 

 vytvářejí pracovní příležitosti při nízkých kapitálových nákladech 

 rychle se adaptují na požadavky a výkyvy trhu 

 podílejí se více než na polovině HDP 

 vyplňují okrajové oblasti trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé 

 

 Proto je žádoucí vytvářet takové podmínky, aby byl MSP usnadněn vznik a 

rozvoj a bylo jim umožněno prosperovat na domácích a zahraničních trzích.  
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2. Analýza současného stavu 
 

2.1 Popis firmy 

Společnost OK mont – STM, s.r.o. vznikla v únoru 1991 privatizací střediska 

ocelové konstrukce - zámečníci - sklenáři podniku Stavomontáže Brno, bývalého 

státního podniku Pozemstav Brno, na jehož tradice navázala a dále je rozvíjí. Převzala 

kolektiv pracovníků a s ním i zkušenosti a obchodní vztahy v oblasti montáže ocelových 

konstrukcí, hliníkových fasád a opláštění budov. Stabilizoval se kolektiv pracovníků a 

byla zajištěna potřebná struktura zaměstnanců s odpovídající kvalifikací. Postupně 

došlo k úzké specifikaci prací, které nabízí svým odběratelům. Se svými 100 

zaměstnanci a průměrným  hrubým  obratem  500 mil. korun ročně se  společnost řadí 

mezi středně velké podniky. Od roku 2000, kdy byla založena dceřiná společnost 

v Bratislavě, působí také na slovenském trhu. 

  V současné době společnost zaměstnává cca 100 pracovníků, z toho připadá  25 

pracovníků na THP, ostatní pracují v dělnických profesích.                                            

 

2.1.1 Právní forma společnosti  

Společnost OK mont – STM je společností s ručením omezeným. Společnost má 

od počátku dva majitele, kteří shodně vlastní 50 %. Tento bod je z hlediska podnikové 

kultury velmi pozitivní, neboť stálost majetkových poměrů působí kladně jak na 

zaměstnance, tak na zákazníky. Základní jmění společnosti je ve výši  4.500.000,- Kč.  

Ve funkci vedení společnosti působí oba společníci jako jednatelé a do jejich 

působnosti patří zejména: 

• řízení běžných záležitostí společnosti 

• jmenování zástupců, kteří je zastupují v plném nebo omezeném rozsahu  

• zmocňování pracovníků společnosti k jednání jménem společnosti a v případě, 

kdy to právní řád nebo obchodní zvyklosti vyžadují, udělování písemné plné 

moci  pro tato jednání 
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2.1.2 Organizační struktura společnosti 

V tomto směru si společnost včas uvědomila nedostatky v organizaci práce  a ve 

vlastní organizační struktuře a aktivně se zasazuje o reorganizaci a transparentnost 

vnitropodnikových struktur. Důsledkem toho je vytváření nového organizačního řádu 

včetně popisu jednotlivých pracovních pozic, obsahujících vymezení pravomocí a 

odpovědností. Tento proces také úzce souvisí s procesem  implementace systému řízení 

kvality ISO 9001, kterým  firma prošla. 

 

 

Obrázek č. 1 -  Organizační struktura společnosti 
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2.1.2.1 Funkce organizačních jednotek společnosti 

1)  Útvar vedení  společnosti – je funkčně nejvyšším útvarem společnosti. Jeho 

členy   jsou dva společníci, kteří si funkčně rozdělili vrcholové vedení.  Jak 

vyplývá z organizačního schématu jsou tomuto úseku přímo podřízeny 3 referáty 

(každý je tvořen 1 osobou, jejichž funkčnost a náplň vyplývá z názvu) a dva 

klíčové odbory, které tvoří páteř společnosti.     

 

2) Útvar sekretariát – zpracovává agendu pro útvar vedení společnosti a pro 

vedoucího odboru realizace staveb. Připravuje účetní doklady pro ekonomický 

odbor a jeho pracovníci jsou  přímo podřízeni útvaru  vedení společnosti. 

 

3) Útvar řízení jakosti – je přímo podřízen  útvaru vedení společnosti. Je 

zodpovědný za implementaci a dodržování pravidel sdruženého managerského 

systému řízení dle  norem ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005. Dále je 

zodpovědný za řízení operativní evidence společnosti a dohlíží na dodržování 

pravidel BOZP a PO na stavbách společnosti. Organizuje školení a zajišťuje 

vzdělávání pracovníků společnosti.  

 

           4) Odbor přípravy staveb – dělí se na tři samostatná oddělení a jeho úkolem je             

 zpracovávat nabídky pro případné odběratele a tím vlastně zajišťovat práci pro

 společnost. Dále také zpracovává na základě předané projektové dokumentace 

 výrobní a realizační dokumentaci pro již získané zakázky společnosti. 

 

5) Odbor realizace staveb – stejně jako odbor přípravy se dělí na tři samostatná 

oddělení a jeho úkolem je realizace zakázek.           

  

6) Ekonomický odbor – zpracovává účetní evidenci společnosti. Je zodpovědný 

za vedení účetní evidence a přípravy daňových přiznání a auditů společnosti. Je 

přímo podřízen útvaru vedení společnosti. 
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2.1.3 Předmět podnikání, výrobní sortiment 

Výrobní program – zaměření společnosti: 

 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro občanské i průmyslové stavby. 

 Opláštění halových objektů sendvičovými systémovými panely. 

 Skládané atypické pláště budov. 

 Dodávka a montáž výplní otvorů občanských a průmyslových staveb včetně 

systémů prosvětlení střech. 

 Dodávka a montáž atypických zámečnických výrobků vč. výrobků z nerezi a 

mosazi. 

 Kazetové zateplené pláště z ALOCOBONDU a hliníkových atypických kazet. 

 Výroba, dodávka a montáž stěnových konstrukcí s požadovanou požární 

odolností - systém FERRO - WIC včetně atestu české zkušebny. 

 Výroba, dodávka a montáž komplexních celohliníkových prosklených fasád a 

výplní otvorů ze systému WICONA , SCHÜCO , ALUK , ALUMIL apod. 

 Projektová a inženýrská činnost v oblasti ocelových konstrukcí, opláštění AL 

fasádních plášťů. 

  

 Z pohledu typologie produktu se vždy jedná o dílo. Ať už při dodávkách a 

montážích ocelových konstrukcí, opláštění budov nebo dodávkách a montážích oken a 

dveří se vždy jedná o dílo, které v sobě může, ale také nemusí obsahovat výrobu, 

projekční práce, koordinaci, montáž, dopravu atd. Po dohodnutí všech podmínek mezi 

dodavatelem a odběratelem je vždy sepsána smlouva o dílo nebo kupní smlouva nebo 

objednávka v případě dodávek materiálů. 

 

2.1.4 Obchodní situace firmy 

 Vzhledem k povaze produktu, který společnost nabízí a povaze cílového 

segmentu, působí na celém území ČR. 

 

2.1.4.1 Dodavatelé společnosti 

Společnost OK mont – STM, s.r.o. vystupuje  v roli konečného odběratele pro 

mnoho firem, které dodávají materiály pro činnost, ať již výrobní (výroba hliníkových 
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výrobků) nebo montážní (hlavní činnost firmy). Jedná se o firmy, které dodávají buď 

polotovary pro montážní a výrobní činnost (hliníkové profily, tepelnou izolaci, ocelové 

trapézové plechy a fasádní kazety, sklo, různý drobný montážní materiál, fasádní 

obklady) nebo již hotové výrobky (ocelové konstrukce, zámečnické výrobky).  

V rámci komplexnosti nabízených projektů společnost také v mnoha případech 

zajišťuje subdodavatelským způsobem i celou řadu odborných řemesel, které sama 

neprovádí. V těchto případech zajišťuje požadované činnosti u odborných firem, které 

provedou požadované práce. 

 

Mezi nejčastější dodavatele společnosti patří tyto společnosti : 

 výrobci ocelových konstrukcí   

 dodavatelé skleněných výplní 

 dodavatelé tepelných izolací a hydroizolací 

 dodavatelé trapézových plechů a stěnových a třešních izolačních panelů 

 dodavatelé projekčních prací 

 dodavatelé natěračských a sklenářských prací 

 dodavatelé Al fasádních systémů 

 dodavatelé spojovacích materiálů a tmelů 

 dodavatelé střešních izolací a izolatérských prací 

 

2.1.4.2 Zákazníci společnosti 

Společnost poskytuje produkty zejména pro následující typy zákazníků: 

 vyšší dodavatelé stavby 

 developeři 

 koneční spotřebitelé 

 

 Společnost při své činnosti působí v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů 

v několika pozicích, které závisí na způsobu financování a řízení toho kterého 

realizovaného projektu.  

 Nejčastěji realizovaný vztah je, že společnost vystupuje jako subdodavatel prací 

a dodávek pro vyššího nebo generálního dodavatele stavby, který má přímou vazbu na 

investora projektu. Většinou se jedná o velké stavební firmy, které dodávají pro 
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investora dílo tzv. na klíč a provádějí koordinaci všech řemesel a oborů potřebných k 

realizaci projektu. 

 U některých projektů nahrazuje funkci vyššího dodavatele stavby tzv. stavební 

manažer projektu, který má přímý vztah s jednotlivými společnostmi, které se podílejí 

na realizaci projektu, řídí a koordinuje jejich činnost. Stavební manažer je přímo 

odpovědný investorovi projektu. Nejčastějším partnerem ve funkci stavebního manažera 

jsou firmy BOVIS LEND LEASE, AKCENT Praha, DELTA Projekt Konsult, 

TAKENAKA EUROPE, KAJIMA.  

 Další možností pozice firmy je, že je její činnost smluvně vázána přímo na 

investora projektu, který prostřednictvím svých pracovníků koordinuje postup realizace 

projektu, a kdy je společnost za svoji činnost odpovědná přímo investorovi. Tento vztah 

přímé vazby je realizován pouze v malém měřítku a nelze pevně určit pravidelné 

odběratele tohoto druhu.  

 

2.1.5 Konkurence 

Na trhu ocelových konstrukcí a opláštění se společnost setkává se zhruba deseti 

jinými firmami, které jsou schopné konkurence, co do kvality a objemu provedených 

prací, tak i cenových a finančních nároků investorů a generálních dodavatelů. V rámci 

této konkurence lze říci, že se společnost pohybuje někde v horní polovině pomyslného 

žebříčku. 

Pro přípravu efektivních marketingových koncepcí musí firma sledovat jak 

zákazníky, tak svou konkurenci. Sledování zákazníků je obzvláště důležité u pomalu 

rostoucích a stagnujících trhů, neboť zde lze získat zákazníky jedině vítězstvím nad 

konkurencí. 

          Společnost musí sbírat informace o strategiích, cílech, slabinách, přednostech a 

možných způsobech reakce konkurentů. Společnost potřebuje znát strategie všech svých 

konkurentů pro identifikaci nejbližších konkurentů a přijetí příslušných opatření. 

Potřebuje znát cíle konkurentů pro odhad jejich dalších akcí. Znalost silných a slabých 

míst konkurence umožňuje rozvinout strategii, při které získá společnost výhody tam, 

kde je silná. Znalost konkurentových možných způsobů reakce pomáhá firmě zvolit 

způsob a čas svých akcí. 
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Konkurenty jsou společnosti, které se snaží uspokojit stejné potřeby stejných 

zákazníků a jejichž nabídka je podobná. Společnost se musí mít také na pozoru před 

latentními konkurenty, kteří mohou přijít s jiným, nebo zcela novým způsobem 

uspokojování stejných potřeb. Společnost musí identifikovat své konkurenty použitím 

analýzy odvětví a analýzy trhu. 

V oboru ocelových konstrukcí patří v regionu k  největším konkurentům 

společnost Kepák a.s., která se však specializuje pouze na dodávky a montáže 

ocelových konstrukcí.  Je specifickým rysem tohoto segmentu trhu, že v některých 

výjimečných případech se vzhledem k velikosti a objemu jednotlivých realizovaných 

projektů  konkurenční firmy stávají spojenci.  V posledních letech firma Kepák, a.s. 

spolupracovala se společností OK mont – STM, s.r.o. na několika velkých zakázkách.  

Dalším velkým konkurentem je společnost PSJ Brno, s.r.o., která může 

společnosti OK mont – STM, s.r.o. konkurovat také co do šířky nabízených produktů a 

služeb, neboť i ona může dodávat a montovat kromě ocelových konstrukcí také 

opláštění a střechy budov z různých materiálů.  

 V oboru dodávek a montáží stěnových plášťů z Al profilů je na trhu obrovské 

množství firem a prosadit se na trhu je velmi obtížné. Je důležité zdůraznit specifikum 

produktu a fakt, že konkurentem může být jakákoliv firma na území ČR, schopná 

profinancovat platební podmínky odběratele a splnit časové aspekty kontraktu. Z 

brněnských firem jako velkou konkurenci můžeme označit společnost Metalprogres, z 

pražských je to pak Sipralence.  

 

2.1.6 Finanční situace společnosti 

Průměrný hrubý obrat společnosti vykazuje setrvalou výši, a to ve výši asi       

500 mil. Kč. V poslední době se podařilo také stabilizovat platební schopnost  a firma je 

schopná dostávat všech svých závazků ve lhůtě splatnosti, což je ve stavebnictví jev 

ojedinělý a zvyšuje to kredit u dodavatelů. Svým odběratelům v současné době 

poskytuje bankovní garance na odstraňování vad v záruční době zhruba ve výši           

50 mil. Kč. 

 



 

 25

              

 
                               

Graf č. 1  -  Obchodní obrat společnosti 

 

2.1.7 Využití výpočetní techniky ve společnosti                              

S rozvojem a růstem společnost dospěla k systematickému rozvoji využití 

výpočetní techniky a dnešní stav je velmi uspokojivý. Je třeba zde zdůraznit  kladný 

vztah vedení společnosti k jejímu využití. Současná situace je následující – každé 

pracoviště THP pracovníka společnosti je vybaveno osobním počítačem napojeným na 

firemní síť. Softwarové vybavení jednotlivých pracovních stanic záleží na pracovní 

náplni toho, kdo tuto stanici obsluhuje. Společnost disponuje vlastní firemní sítí 

EVOKA a v rámci ní jsou také napojeny různá výstupní zařízení určená ke komunikaci 

a zejména tisku. Jedním ze základních pozitivních přínosů sítě EVOKA je zejména 

systematické pojetí kontroly a organizace ve vztahu k nutnosti dodržování pravidel 

BOZP. V poslední době se vyskytlo velmi mnoho nových požadavků a nutností, kterým 

se musela firma, potažmo některé její složky zabývat a již nebylo možné sledování bez 

využití výpočetní techniky. Nové nastavení systému umožňuje bezpečné sledování 

veškerých možných expirací, které ve vztahu k činnostem podniku hrozí. Jsou to např. 

technické kontroly automobilů a jeřábů, revize zvedacích zařízení, zdravotní prohlídky 

pracovníků atd. Společnost je také nepřetržitě napojena na Internet, což umožňuje 
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pracovníkům rychlý přístup k informacím a možnost využití moderních forem 

komunikace. 

 U systému EVOKA v současné době společnost pracuje na implementaci 

nového nadstavbového automatizovaného informačního systému, který bude komplexně 

řešit problematiku objednávání materiálů jednotlivými pracovišti firmy.  

 Veškeré kroky, které v této oblasti firma přijala, byly rozhodující pro získání 

certifikátů ISO 9001:2001 a 14001:2005.                    

 

2.2 Analýza vývozních výrobků a služeb 

Společnost OK mont – STM s.r.o. zabezpečuje komplexní přípravu  pro výrobu 

zámečnických výrobků z uhlíkaté konstrukční oceli a také pro výrobu a montáž 

ocelových konstrukcí. Pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí navrhovaných podle 

ČSN 73 1401 a realizovaných podle ČSN 73 2601 zabezpečuje společnost                 

OK mont – STM, s.r.o. technickou dokumentaci v rozsahu dle následujících článků. 

Podle náročnosti a složitosti konstrukce a podle stupně rozpracování projektové 

dokumentace zabezpečuje také realizační (dílenskou, montážní) dokumentaci 

dodavatelsky nebo pracovníky firmy. Pro výrobu a osazování zámečnických výrobků je 

zpracovávána dokumentace v přiměřeném rozsahu. 

 

2.2.1 Dokumenty pro výrobu ocelových konstrukcí 

 Před zahájením samostatné zakázky výroby ocelové konstrukce provede 

zpracovatel dílenské dokumentace kontrolu její věcné a  formální správnosti a souladu s 

projektovou dokumentací.    

 Zpracování výrobní dokumentace zajišťuje společnost OK mont – STM, s.r.o. 

dvěma způsoby, v závislosti na kapacitních možnostech oddělení statiky a výrobní 

dokumentace. První možností je zpracování výrobní dokumentace vlastními silami.  V 

případě nedostatku volných kapacit je zajišťována výrobní dokumentace externími 

zhotoviteli.  
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 Pokud objednatel díla  požádá o předložení výrobní dokumentace, předloží mu ji 

společnost ke schválení. O schválení výrobní dokumentace objednatelem provede 

záznam na samostatný list vložený do archivní složky výrobní dokumentace. 

 

Výrobní dokumentace pro výrobu ocelové konstrukce obsahuje: 

- výrobní výkresy 

- technickou zprávu 

- výkresovou část   

- výkaz materiálů 

 

Ve výkresech a technické zprávě je podle náročnosti výroby obvykle uvedeno: 

- zařazení konstrukce (příp. části) do výrobní skupiny  podle ČSN 73 2601 

- použitý základní a spojovací materiál 

- tvar a rozměry svarů, klasifikace podle ČSN 05 1305, resp.  ČSN 25 817 

- případné mechanické opracování a tepelné zpracování 

- způsob vytvoření případného nadvýšení (pro sestavení) 

- umístění montážních příchytek a pomocných otvorů 

- záznam o případném schválení jiných odchylek než povoluje  ČSN 73 2611 

- druhy děr pro šrouby 

- způsob a rozsah případné protikorozní ochrany 

- označení dílců pro montáž  

- datum, jméno a podpis zpracovatele 

 

 Dílenské výkresy mohou být v různém provedení a lze je též nahradit výkresy 

projektové dokumentace, pokud tato splňuje požadavky na výrobu tak, aby všechny 

detaily konstrukce byly jednoznačně popsány. V těchto případech vedoucí odboru 

realizace staveb po konzultaci s výrobcem potvrdí  na jednotlivých výkresech, že se 

jedná o dílenské výkresy, to znamená, že údaje pro výrobu konstrukce jsou dostatečné.  

 Za zpracování technologického postupu výroby a technologického postupu 

svařování odpovídá výrobce (zpracovatel) a společnost OK mont – STM, s.r.o. provádí 

namátkovou kontrolu těchto dokumentů. 
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 Podobným způsobem probíhá realizace také u montáží opláštění budov 

sendvičovými systémy,  výroby a dodávky celohliníkových prosklených fasád, montáží 

prosvětlovacích systémů a ostatních činností společnosti.  

 

2.2.2 Systém řízení jakosti 

 V poslední době narůstá význam kvality ve všech oblastech podnikání. Nejinak 

je tomu i  při provádění všech činností společnosti OK mont – STM, s.r.o. Kvalitu chce 

společnost zajistit především špičkovým zvládnutím používaných technologií. To bude 

umožněno zásadním zvýšením schopností v oblasti organizace a řízení staveb.  

 Také ochrana životního prostředí znamená pro vedení podniků oblast, kde je 

třeba si uvědomit, že je nutné v vzít iniciativu do svých rukou. Do popředí cílů je nutné 

zařadit postupné snižování negativních dopadů činností, výrobků nebo služeb podniku 

na životní prostředí. Optimální nástroj k řešení tohoto permanentního úkolu spočívá ve 

vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného systému environmentálního 

managementu, který lze integrovat do jednotného systému řízení a týkajícího se všech 

prvků chováni podniku.  

 Pro společnost OK mont – STM, s.r.o. bylo významným mezníkem datum 

15.3.2005. Společnost ten den úspěšně završila proces implementace a prošla certifikací 

těchto systémů: 

 systém managementu jakosti ISO 9001 :2001   
 systém environmentálního managementu ISO 14001:2005   

 

 Tímto krokem společnost dokazuje svým odběratelům, že jí prováděné práce 

snesou ta nejpřísnější měřítka. V návaznosti na proces certifikace řídících procesů 

prošla společnost také reorganizací funkční struktury, ve snaze zefektivnit práci řídících 

pracovníků a snížit režijní náklady, které neutěšeně rostly. 
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Obrázek č. 2 -  Systém managementu jakosti 

 

2.2.3 Environmentální politika společnosti 

Environmentální politika společnosti vychází ze základní obchodní strategie 

společnosti a spolu s politikou jakosti vytváří základní rámec pro uplatňování 

integrovaného systému managementu ve společnosti.  

 

Otevřený přístup 

Společnost umožňuje přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o 

environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace, a to prostřednictvím 

pravidelných zpráv na webových stránkách společnosti. Podporuje výměnu informací a 

otevřený dialog se zaměstnanci, subdodavateli, zákazníky, uživateli staveb, 

spolupracuje s orgány státní správy, okresními a krajskými úřady a zájmovými 

skupinami. 

 

 

Spokoje- 
nost 

Požadavky     Produkt 

Zákazníci  
(a jiné 
zainteresova -
né strany) 

Zákazníci (a 
jiné 
zainteresované 
strany) 

Povinnost 
Managementu 

Management 
Zdrojů 

Měření, analýza 
a zlepšování 

Realizace 
Produktu 

Neustálé zlepšování systému managementu jakosti 
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Legislativa 

Organizace udržuje soulad s platnými právními předpisy a jinými požadavky na 

ochranu životního prostředí a tento soulad trvale sleduje a ověřuje. Nad rámec 

požadavku stanovených environmentální legislativou neustálé zlepšuje ekologický 

profil a klade důraz na snižování odpadu, emisí do ovzduší a další snižování ekologické 

zátěže na všech místech působení společnosti. 

 

Vstupní stavební materiály 

Společnost postupně snižuje spotřebu energií a surovin. V souladu s vědeckým a 

technickým poznáním, zabezpečuje jejich ekologickou dopravu, řádné skladování, 

zpracování a likvidaci obalu. Používá přednostně nové ekologicky šetrné materiály, 

výrobky a služby.  

 

Zařízení, technologie a provoz staveniště 

Společnost dbá o řádnou údržbu stavebních strojů, mechanismů a zařízení, používá 

přednostně environmentálně šetrné technologie. Zabezpečuje provoz každého staveniště 

s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí, zabezpečuje řádný úklid a úpravu 

okolí hotového stavebního díla, bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů 

před předáním díla zákazníkovi. 

 

Odpovědnost 

Vrcholové vedení společnosti nese celkovou odpovědnost za environmentální politiku 

společnosti. K jejímu zajištění vedení společnosti vytvoří potřebné materiální, 

personální, technické a finanční zdroje. Pro realizaci environmentální politiky 

společnosti jsou stanoveny konkrétní pravomoci a odpovědnosti.  

 

Ochrana zdraví a bezpečnost práce 

Společnost používá pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich 

zamýšleného používání. Dále dbá o ochranu a zdraví zaměstnanců, uživatelů staveb a 

ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém společnost vykonává 

svoji činnost. 
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Vzdělávání zaměstnanců 

Společnost vzdělává zaměstnance a uvědomuje je o environmentálních dopadech jejich 

práce. Organizuje předávání environmentálních  zkušeností mezi společností, dodavateli 

a spolupracujícími společnostmi. 

 

Princip prevence a neustálého zlepšování 

Vedení společnosti neustále zlepšuje environmentální profil společnosti v souladu s 

vyhlášenou environmentální politikou, cíli a programem, a v souladu s úrovní 

technického poznání tak, aby se zabránilo nevratné degeneraci životního prostředí. K 

tomuto stanovilo vedení společnosti konkrétní cíle, cílové hodnoty a program včetně 

akčního a finančního plánu. Tyto jsou výchozími dokumenty pro jednotlivé organizační 

útvary a zaměstnance společnosti a jejich splnění je závazkem celé společnosti. 

 

2.2.4 Činnost společnosti OK mont – STM, s.r.o. v zahraničí      

 Díky konkurenční výhodě levné, avšak kvalitní pracovní síly získala společnost  

v zahraničí kontrakty na montáže konstrukcí. Byla to stavba v Irsku a nyní ještě 

dokončovaná stavba ve Velké Británii. Šlo především o pomocné ocelové konstrukce, 

prosklené hliníkové  fasády a obvodové pláště budovy. Samotný materiál na stavbu 

dodal investor. Když uvážíme složitost dopravy na tak vzdálené místo, zůstává prozatím 

otázkou budoucnosti, zda bude výhodné zajišťovat si materiál na takové stavby 

z vlastních zdrojů.  

 V současné době působí společnost na stavbě centra „Kings Waterfront“ 

v Liverpoolu, kde provádí montáž pomocných ocelových konstrukcí fasádního pláště a 

prosklených hliníkových fasád. Tato stavba byla zahájena v srpnu roku 2006 a počítá se 

s jejím dokončením během tohoto roku.  

 Již realizovanou stavbou je budova obchodního a nákupního centra „Scotch 

Hall“ ve městě Drogheda, asi 40 km severně od Dublinu. Vlastní montáž byla zahájena 

v květnu roku 2004 a práce byly dokončeny v listopadu roku 2005. Celkem společnost 

strávila na stavbě 21 měsíců s průměrným počtem 20 montážních pracovníků a dvěma 

techniky. Rozloha montovaných plášťů se vyšplhala na  13 800 m2. 
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 Toto centrum je největším víceúčelovým projektem mimo oblast Dublinu. Na 

nábřeží, stranou od rušných ulic netrpí žádnou nevýhodou jako jsou dopravní zácpy a 

nedostatek parkovacích míst. Přestože se jedná především o obchodní centrum, 

k dispozici jsou i bary, restaurace a čtyřhvězdičkový hotel. Je možno vydat se i na 

vycházkové trasy kolem řeky Boyne a vychutnat si tak krásu tohoto místa.  

 Při realizaci této stavby bylo důležité proškolit pracovníky dle požadavků místní 

legislativy. Společnost se musela přizpůsobit striktnímu přístupu generálního dodavatele 

stavby k dodržování pravidel BOZP. Tato zkušenost byla pro společnost přínosem i pro 

práci v tuzemsku. Velkou příležitostí byl také rozvoj jazykových znalostí 

stavbyvedoucích a získání zkušeností s organizací montážních prací v zahraničí. 

Jediným problémem bylo zajištění atypických materiálů a nářadí. I přesto společnost 

hodnotí své působení v Irsku jako vydařené. Důkazem toho je fakt, že generální 

dodavatel stavby začal společnost OK mont – STM, s.r.o. oslovovat přímými 

poptávkami na dodávky a montáže ocelových konstrukcí a různých druhů opláštění pro 

objekty v Irsku a Velké Británii.  

 

2.2.5 Zhodnocení oblasti výrobků a služeb                                                     

 Vůči konkurenci má společnost OK mont – STM, s.r.o. výhodu v tom, že je již 

držitelem certifikátu ISO, čímž dokazuje kvalitu realizovaných staveb i používaných 

materiálů. K certifikaci dle norem ISO však společnost přistoupila teprve v roce 2005, a 

to hlavně kvůli tlakům na trhu. Došlo k tomu, že mnohé společnosti společnost          

OK mont – STM, s.r.o. s certifikací již předstihly a získaly tak konkurenční náskok.                                

 

2.3 Analýza cen 

 Ceny v tržní ekonomice se vzájemně ovlivňují a jsou tedy na sobě nezávislé. 

Cena musí vycházet ze základních požadavků firmy a současně z požadavků na trhu. 

Společnost by tedy měla využívat vlastní cenovou politiku a cenovou strategii.  
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2.3.1 Cenová politika 

 V rámci cenové politiky podnik realizuje samotnou tvorbu ceny a vhodným 

cenovým rozhodnutím zabezpečí její realizaci na trhu. Jednostranné a prudké cenové 

změny se mohou minout s cílem jejich zavedení. Neúměrné zvyšování cen může 

způsobit neprodejnost výrobků a služeb a naproti tomu snižování cen může u zákazníka 

vyvolat nedůvěru v kvalitě produktu. Snížení cen tak musí být zajištěno rozvojem 

výroby, produktivity a snižováním nákladů. Můžeme ji tedy definovat jako činnost 

zahrnující metody, které vedou k tomu, aby společnost pokryla vzniklé náklady, 

zabezpečila přiměřený zisk a uplatnění výrobku či služby na trhu v požadované kvalitě. 

 Základním předpokladem uplatnění cenové politiky ve stavební praxi je tedy 

vypracování podrobné cenové strategie společnosti.  

Při volbě vhodné metody tvorby cen musíme zohledňovat tři základní 

determinanty tvorby cen,  a to : 

 výši nákladů 

 konkurenci 

 poptávku 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

Obrázek č. 3 -  Magický trojúhelník tvorby cen 

 

 Při způsobu určování cen orientovaných na náklady se vychází z nákladových 

kalkulací. Stanovit prodejní cenu jen tímto způsobem však představuje elementární 

chybu cenového rozhodování. 

  cena 

 náklady konkurence 

poptávka 
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 Ve společnosti OK mont – STM, s.r.o. se podobně jako v ostatních stavebních 

společnostech vychází z obecného vzorce. Nejdříve se vypočítá měrná hmotnost stavby. 

 

Měrná hmotnost = celková hmotnost konstrukce/objem stavby 

(délka*výška*šířka) 

 

 Poté se měrná hmotnost použije pro výpočet normy spotřeby času nutného pro 

montáž konstrukce. Dle měrné hmotnosti se přiřadí koeficient. Výsledkem je čas (počet 

hodin) potřebný pro montáž konstrukce.  

 

Spotřeba času (t) = hmotnost konstrukce * koeficient 
 

 Každá hodina výsledného času je oceněna a výsledná cena díla se ještě upravuje  

dle kalkulace celkové stavby. Přihlíží se také k dalším okolnostem, jako jsou 

povětrnostní podmínky, jakost terénu, složitost konstrukce apod. 

V oblasti stavebnictví se při stanovení prodejní ceny vychází především ze 

situace na trhu. Takto určované ceny reprezentují následující dva způsoby. 

 Určování cen orientovaných na konkurenci vychází z pozorování, jak se 

v cenové oblasti chová konkurence. Vychází se ze zjištění cen konkurence, od kterých 

se udržuje určitá odchylka.     

Pokud určujeme ceny dle poptávky, opíráme se o informace z průzkumu trhu. 

Cena má v tomto případě velmi důležitou roli v tržní ekonomice.  

Uvedené způsoby určování cen mají jako jednotlivé tu nevýhodu, že se zabývají 

jen jedním faktorem. Proto je výhodnější uplatňovat při určování cen kombinaci všech 

tří metod.  

 

2.3.2 Stanovení ceny v společnosti OK mont – STM, s.r.o. 

Ve společnosti OK mont –STM, s.r.o. se při stanovení ceny vychází ze situace 

na trhu stavebních firem. Pro získání zakázky je tedy pro společnost důležité vědět, jaké 

ceny nabízí konkurence a své ceny těm konkurenčním co nejvíce přizpůsobit. Cenová 

politika společnosti je nastavena tak, aby společnost poskytovala co nejvyšší kvalitu za 
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konkurenceschopné ceny. Příznivých cen společnost dosahuje vysokou produktivitou 

práce a efektivitou použitých řešení. 

 

 

Při stanovení ceny se postupuje tímto způsobem:  

Společnost je oslovena potencionálním zákazníkem o zpracování cenové 

nabídky na dodávku a montáž určitého díla. Součástí poptávky je také projektová 

dokumentace, podle které jsou zpracovávány a kontrolovány jednotlivé body cenové 

nabídky. Cenová nabídka je zpracována na odboru přípravy staveb. Dle obsahu prací v 

cenové nabídce se na této práci podílejí jednotlivá oddělení tohoto odboru. Všechny 

zásadní záležitosti cenových nabídek jsou konzultovány s vedením společnosti. Poté co 

je cenová nabídka odevzdána nazpět potencionálnímu odběrateli, je s ním ještě  

průběžně konzultována až do doby jeho rozhodnutí o nepřijetí nebo přijetí a tedy o 

vzniku nové zakázky pro společnost OK mont – STM, s.r.o. Tento proces je ukončen 

předáním podkladů vedení společnosti, které zajistí uzavření smlouvy o dílo se 

zákazníkem. 

 

2.3.3 Zhodnocení cenové politiky 

Systém cenové politiky je ve společnosti OK mont – STM, s.r.o. nastaven 

uspokojivě. Při stanovení ceny se společnost zaměřuje prvotně na zákazníka. Stavba je 

vždy individuální proces a je třeba, aby i stanovení cen bylo individuální. Je však také 

důležité, aby do tvorby ceny byly zahrnuty všechny okolnosti, které na ni mají vliv. 

Může se stát, že při tvorbě cenové nabídky je některý  faktor opomenutý a výsledná 

cena je pak zkreslená. Problémem může být i rozdíl předběžných a výsledných cen. 

Odchylky v této oblasti mohou v důsledku způsobit ztrátu. Pro společnost je tedy 

rozhodující zaměstnat skutečného odborníka v oblasti cenotvorby. Takových specialistů 

je však stále méně. Důvodem je velká zodpovědnost a nižší ohodnocení oproti 

atraktivním manažerským pozicím. 
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2.4 Analýza distribuce 

 Marketingová distribuce zahrnuje způsoby, jakým si zákazník může výrobek 

zakoupit. Uplatňuje se především u spotřebního zboží, kdy výrobce zajišťuje distribuci 

prostřednictvím obchodních řetězců.  

 Ve stavební výrobě chápeme distribuci v omezeném významu. Stavební 

společnosti většinou poskytují své výrobky a služby přímo zákazníkovi, jde o tzv. přímý 

prodej.  

 Do oblasti distribuce ve stavebnictví patří také nakupování materiálů potřebných 

k realizaci stavebního díla. 

 Tak je tomu i v případě společnosti OK mont – STM, s.r.o. Montáž a dodávku 

konstrukcí a opláštění budov poskytuje společnost přímému zákazníkovi bez 

jakéhokoliv zprostředkování. Před podepsáním smlouvy o dílo se musí se zákazníkem  

projednat řada detailů, zprostředkování proto nepřichází v úvahu. Na stavbu si 

společnost zajišťuje také stroje a nářadí, se kterými zaměstnanci pracují. Nářadí je 

uskladněno v přenosných kontejnerech, což usnadňuje manipulaci.  

 V oblasti distribuce je pro stavební společnost tedy důležité dopravit všechno 

potřebné zařízení, nářadí a materiál včas na stavbu a operativně řešit přesun z jednoho 

staveniště na druhé.  

 

2.4.1 Zhodnocení distribuce 

 Ač se to může jevit překvapivě, systém distribuce má i ve stavební společnosti 

významné místo a je vhodné mu věnovat náležitou pozornost. Zejména důležitá je volba 

systému nákupu (výběr dodavatelů, uplatnění slev) a systém skladového hospodářství.  

Mezi nedostatky společnosti v oblasti evidence materiálu patří nemožnost přístupu k 

informacím o objednávkách na síti.  

 Pro zajištění dostatku zakázek je rozhodující, jaké území společnost při své 

činnosti pokryje. V případě společnosti OK mont – STM, s.r.o. jde o oblast celé České 

republiky.  
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2.5 Analýza komunikačního mixu 

2.5.1 Cíle komunikace 

Hlavním cílem marketingové komunikace je vyvolat zájem zákazníků o firmu a 

o její nabídku výrobků a služeb, udržet tento zájem a přimět zákazníky k jednání 

způsobem, který je pro firmu žádoucí (tj. stát se jejími loajálními zákazníky). 

Marketingová komunikace si klade za cíl nejen oslovovat zákazníky, ale také působit na 

podstatné okolí firmy a na zaměstnance firmy samotné. 

 Upevnění své pozice na trhu společnost OK mont – STM, s.r.o. dosáhne 

především individuálním přístupem k zákazníkům s důrazem na správné vnímáni jejich 

potřeb.  

 

2.5.2 Logo společnosti 

Logo společnosti  je původní, jednoduché a reprezentativní. Jen v některých 

malých provedeních jsou písmena STM špatně čitelná. Logo dostatečně prezentuje 

společnost a odlišuje ji od konkurence. Jeho výhodou také je, že má jen dvě barvy a 

proto veškeré grafické úpravy nejsou příliš nákladné. Jen písmena O a K mají modrou 

barvu, která logo činí výrazným a nadčasovým. 

 

 

                                 

Obrázek č. 4 -  Logo společnosti 
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2.5.3 Nástroje propagace 
 

2.5.3.1 Reklama 

Společnost se snaží zviditelnit prostřednictvím bilboardů v prostorách nové 

víceúčelové haly v Brně – Králově Poli. Zde upozorňuje na realizované stavby v Brně, 

jakými jsou např. pavilony G a F na brněnském výstavišti, Galerie Vaňkovka, Nákupní 

centrum Olympia nebo Dům pánů z Lipé. 

 

2.5.3.2 Public Relations 

Je druhem komunikačního působení firmy na veřejnost, jehož posláním je 

vytvářet a udržovat pozitivní vztahy veřejnosti k podniku, jeho činnosti, výrobkům a 

službám. Cílem je vytváření pochopení pro činnost firmy, omezení negativních ohlasů 

na její aktivity atd. Kromě tohoto zaměření „navenek“ je součástí PR také působení 

dovnitř firmy.  

Společnost  OK mont - STM, s.r.o je hlavním sponzorem volejbalového klubu 

Královo Pole Brno, dále také sponzoruje  basketbalové mužstvo A plus Brno. 

Samozřejmé jsou také příspěvky na charitu, např. FN Bohunice, Nadace Terezy 

Maxové atd.   

 

2.5.3.3 Podpora prodeje 

Každoročně společnost pořádá  letní a zimní turnaj v tenisu, kam zve své 

odběratele a významné dodavatele. Zejména zimní turnaj je velmi populární a letos byl 

uspořádán již 10. ročník. Při těchto turnajích na sebe společnost upozorňuje formou 

dárkových předmětů. Veletrhů a výstav se společnost nezúčastňuje. Vedení společnost 

vyhodnotilo jejich ekonomickou návratnost jako mizivou, a proto se pracovníci 

zúčastňují veletrhů spíše jako hosté a návštěvníci. 

 

2.5.3.4 Internetové stránky společnosti 

 Jelikož webové stránky  patří dnes mezi důležité nástroje PR a jejich význam 

stále vzrůstá, prošly webové stránky společnosti nedávno rekonstrukcí. Jsou přehledné a 

poskytují jednoduchou orientaci. Společnost nás zde seznamuje se svým výrobním 
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programem, poskytuje informace o vedení společnosti, statistické informace, fotogalerii 

realizovaných staveb a mnohé další. Více na www.okmont.cz. 

 

2.5.4 Zhodnocení komunikačního mixu 

 V oblasti komunikace má společnost OK mont – STM, s.r.o. mnohé nedostatky. 

Nejzásadnějším je to, že společnost nemá vytvořené marketingové oddělení. To je pak 

důsledkem nedostatečné reklamy a propagace společnosti. Na druhou stranu lze 

vyzdvihnout rekonstruované internetové stránky, zaměření na zákazníka a sponzoring,  

 

2.6 Analýza  lidského činitele 

Pokud má být společnost úspěšná, je důležité, aby výrobní faktor práce byl na 

vysoké úrovni. Řízení lidských zdrojů se tak stává významným faktorem úspěšného 

působení firmy. Zkvalitňování lidského kapitálu je tak základním cílem personalistiky.  

 

2.6.1 Základní cíle personalistiky  

1) v ekonomické oblasti 

 Optimální využití lidské práce 

 Zlepšování struktury a kvality lidských zdrojů 

 Udržování personálních nákladů na optimální výši 

 Systém odměňování podle výkonu stimulující rozvoj zaměstnance 

 

2) v sociální oblasti 

 Naplnění osobních cílů a představ zaměstnanců 

 Spokojenost zaměstnanců s pracovní náplní a pracovním prostředím  

 Motivace zaměstnanců k osobnímu rozvoji a zvyšování kvalifikace 

 Identifikace zaměstnance s cíli společnosti  

 Zabezpečení sociálních jistot zaměstnanců 
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2.6.2 Organizace personální práce 

Personální práce se ve společnosti realizuje prostřednictvím personálního 

oddělení. Podle velikosti a struktury lidských zdrojů je toto oddělení buď samostatné 

nebo je pod nějaké jiné oddělení, většinou ekonomické, začleněno. V každém případě je 

nutné zajistit efektivní spolupráci personálního oddělení s vedením společnosti, 

odbornými útvary a jednotlivými pracovišti. 

Získat kvalitní pracovníky je pro společnost spojeno se značnými náklady, a 

proto společnost musí usilovat o zkvalitňování vlastního pracovního potenciálu, o jeho 

stabilizaci a o vytváření kladného postoje k práci ve společnosti. Nežádoucí mobilita 

pracovníků, ke které ve stavebnictví dochází poměrně často, je příčinou velkých ztrát, 

kterým je nutné účelně předcházet.  

 Pro řízení personální oblasti, která je také nazývána řízením lidských zdrojů, je 

důležité vytvoření podnikové kultury a zabezpečování jejího pozitivního vývoje. V 

praxi se dlouhodobě projevuje chováním zaměstnanců v nejrůznějších projevech 

podnikového života. Například v přístupu ke kvalitě, k zákazníkům, k likvidaci havárií, 

krizových příhod atd. Proto je třeba se této oblasti systematicky a náležitě věnovat. 

 

Personální oddělení zabezpečuje ve společnosti např. tyto činnosti: 

 Plánování zaměstnanců 

 Získávání a výběr zaměstnanců 

 Umisťování zaměstnanců 

 Hodnocení zaměstnanců 

 Odměňování 

 Firemní vzdělávání 

 Kolektivní vyjednávání 

 Sociální péče 

 

2.6.3 Situace v personální oblasti ve společnosti                   
OK mont – STM, s.r.o. 

Na úrovni středního managementu byl team řízení v posledních letech rozšířen a  

posílen několika kvalitními mladými manažery, kteří splňují jazykové a kvalifikační 
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předpoklady pro výkon funkce stavbyvedoucího, jež patří mezi klíčový post 

společnosti. Mezi stavbyvedoucími jsou však stále pracovníci,  kterým schází patřičné 

jazykové vybavení. U některých starších spolupracovníků chybí větší zkušenosti s 

využíváním výpočetní techniky. V kontextu je třeba říci, že společnost disponuje velmi 

zkušenými a praxí vyzkoušenými řídícími pracovníky, avšak v posledních letech byla 

podceněna úloha průběžného vzdělávání personálu.  

Při výběru řídících pracovníků je třeba klást důraz kromě již zmiňovaného 

jazykového a kvalifikačního předpokladu, také na psychickou odolnost, neboť při 

realizací stavebních projektů jsou řídící pracovníci vystaveni dlouhodobému stresu.   

 V současné době je pro společnost OK mont – STM, s.r.o. velkým problémem 

získání kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Dochází tak k časté fluktuaci 

pracovníků, a tím i ke zvyšování nákladů pro získání a zaučení nového zaměstnance.  

 

2.6.4 Zhodnocení oblasti personalistiky 

 K přednostem společnosti v této oblasti patří tým kvalifikovaných řídících 

pracovníků. Také pracovníci výroby a montáže mají mnohaleté zkušenosti v oboru. Na 

pracovištích společnosti OK mont – STM, s.r.o. panují dobré mezilidské vztahy a 

všichni zaměstnanci vykonávají svoji práci s maximálním nasazením. Naopak 

problémem je získávání nových kvalitních pracovníků a nedostatečný důraz kladený na 

vzdělávání a motivaci zaměstnanců.  

 

 

2.7 Analýza okolí 

Podnikatelské prostředí společnosti se skládá ze všech vnějších vlivů, které 

působí na rozhodování společnosti a její výkonnost. V souvislosti s analýzou okolí se 

často používá metoda  SLEPT. Jde o uvědomění si sociálních, legislativních, 

ekonomických, politických, technologických vlivů, které ovlivňují vnější prostředí 

společnosti.  
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V rámci SLEPT analýzy si manažeři mohou klást řadu otázek. Např. 

 které faktory prostředí ovlivňují společnost? 

 které z těchto faktorů jsou nejdůležitější v současnosti? 

 které faktory budou nejdůležitější v několika příštích letech? 

 

2.7.1 Sociální vlivy 

Činnost podniku by měla být prospěšná i pro společnost. U ziskové společnosti, 

která staví do popředí své vlastní zájmy, se často dostáváme do rozporu se sociálními 

zájmy okolí. Také zájmy zaměstnanců se často neshodují nejen se zájmy společnosti, 

ale také se zájmy sociálního okolí. Důsledkem toho jsou časté stávky, jak ve výrobních 

společnostech, tak i stávky v dopravě, zdravotnictví apod. Dále je také důležité 

uvědomit si změnu v trendech lidského vědomí, jde především o upevňování zdraví a 

prodlužování lidského života, věkové rozvrstvení obyvatel, míru porodnosti, regionální 

rozdělení obyvatelstva, počet nezaměstnaných apod.  

Podle předběžných výsledků demografické statistiky žilo k 31. prosinci 2006 v 

Jihomoravském kraji 1 132 563 obyvatel, což je o 2,2 tis. více než v roce 2005.14  

Počet nezaměstnaných v Jihomoravském kraji se ve sledovaném období snížil na 

39 tis. osob, což je pokles o 6,8 tisíc. 

 

2.7.2 Legislativní vlivy 

Stavební společnost je většinou právnickou osobou, která má svou právní 

subjektivitu, z níž plyne celá řada práv, ale i povinností. Nejdůležitější normou je zde 

Obchodní zákoník. V případě stavební společnosti je samozřejmé dodržovat ustanovení 

Stavebního zákona.  

Co se týká české legislativy, hrají zde významnou roli především zdlouhavé 

soudní spory a také časté průtahy soudních sporů, které často podnikatele odradí od 

toho, aby do takovýchto sporů vstupovali. Malé a střední podniky mají také oproti 

velkým nadnárodním společnostem ztížené postavení při získávání veřejných zakázek.  
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2.7.3 Ekonomické vlivy 

Podnik je ve svém rozhodování ovlivňován nejvíce právě celkovou ekonomickou 

situací země. Jsou pro něj rozhodující zejména tyto tři faktory: 

 dostupnost a ceny výrobních faktorů – rozvoj logistiky a nových technologií 

snižuje pracnost a zvyšují produktivitu práce, tím tyto faktory ztrácejí pomalu na 

významu.  

 daňová zátěž podniků – ovlivňuje chování podniků jak z hlediska výše daně, tak 

z hlediska její konstrukce. Daňová politika většinou hledá cestu dvojího 

rozhodování. Na jedné straně chce naplnit státní pokladnu, ale současně by stát 

neměl podniky příliš zatěžovat a snižovat tak jejich motivaci k podnikání. 

V České republice se uplatňuje trend ke snižování daně z příjmu právnických 

osob, která je v současné době 24 % a měla by dále klesat. Neustálá novelizace 

daňových zákonů však má i své stinné stránky v podobě administrativní 

náročnosti.  

 hospodářský růst, měnový a devizový vývoj – rozvoj a možnosti podniku 

souvisí úzce s makroekonomickým vývojem. Míra inflace ovlivňuje ceny 

výrobních faktorů i chování potenciálních zákazníků. Pro podniky obchodující 

se zahraničím mají význam devizové kurzy, devalvace. Pro společnosti, které 

chtějí rozvíjet svoji činnost především v Evropě je rozhodující fakt, že kurs 

koruny k euru posiluje ve prospěch koruny, což společnosti přináší kursové 

ztráty.  

 

V roce 2006 bylo v Jihomoravském kraji evidováno celkem 308 podniků s 

dvaceti a více zaměstnanci (se sídlem v kraji), jejichž hlavní činnost je zaměřena na 

stavební výrobu. Z celkového počtu těchto podniků v kraji má 51 % sídlo v okrese 

Brno-město. V porovnání s rokem 2005 vzrostly v kraji stavební práce podle 

dodavatelských smluv těchto podniků o 40,1 %, u základní stavební výroby to bylo o 

26,9 %. Dosažené nadprůměrné tempo růstu stavebních prací zařadilo Jihomoravský 

kraj na první místo v republice, objem stavebních prací znamenal druhé místo v České 

republice za hlavním městem Prahou.14 

Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 

2006 výše 20 327 Kč a vzrostla tak meziročně o 1 579 Kč, tj. o 8,4 %. 
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2.7.4 Politické vlivy 

Politické strany realizují různou politickou linii, která má poté důsledky pro 

činnost a hospodaření společnosti. Činnost společnosti je tak ovlivněna nejen tou 

„velkou“ politikou, ale i komunální politikou, uskutečňovanou městskými a obecními  

úřady. Pro společnost OK mont – STM, s.r.o. je tedy důležité nejen složení vládní 

koalice, ale také politické složení  zastupitelstva brněnské radnice, které často rozhoduje 

o tom, zda se výstavba na pozemcích města Brna uskuteční. 

 

2.7.5 Technologické vlivy 

Podnik ke své činnosti potřebuje pracovníky, výrobní zařízení, dále také energii, 

pohonné hmoty, suroviny, hotové výrobky jiných firem, které jsou potřebné k realizaci 

stavby. Technologické okolí a změny technologií jsou důležité pro technologický 

pokrok, který společnosti pomáhá k dosahování lepších hospodářských výsledků. 

Zároveň to však může způsobovat takové důsledky, kterými je např. negativní vliv na 

životní prostředí atd.  

 Dopravní infrastruktura je ve městě Brně uspokojivá. Město má výhodnou 

polohu vzhledem k Praze, Olomouci i Vídni. Umístění sídla společnosti                      

OK mont – STM, s.r.o. na ulici Drážní v městské části Brno – Slatina umožňuje přímé 

napojení na dálnici D1 a D2.  

 Společnost OK mont – STM, s.r.o. také v souladu s technickým pokrokem dbá 

společnost o efektivní využívání vstupních materiálů a minimalizuje vliv jejich dopadu 

na životní prostředí.  

 

2.7.6 Zhodnocení okolí společnosti 

 Výše uvedené faktory ovlivňují činnost společnosti zvenčí. Většinou je nelze 

významněji ovlivnit, společnost s nimi musí počítat a reagovat na ně.  

 Společnost  OK mont – STM, s.r.o. musí v rámci České republiky počítat 

s nedokonalými legislativními opatřeními, která by mohla přinést potíže při soudních 

sporech. Z ekonomického hlediska je pro společnost příznivé snižování daňové zátěže 
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obchodních společností. Ztráty naopak přináší vývoj kurzu koruny k euru. Příležitostí 

pro společnost je fakt, že zahraniční investoři nyní přicházejí do Brna a staví a rozšiřují 

výrobní, obchodní a administrativní komplexy. Umístění města Brna jako dopravní 

křižovatky umožňuje efektivní dopravní spojení.        

 

2.8 SWOT analýza – rozbor silných a slabých stránek firmy 

Implementací SWOT analýzy můžeme  provést rozbor silných a slabých stránek 

společnosti v určitém marketingovém prostředí. Zkratka vychází z anglických slov 

Strengths (silné stránky, přednosti), Weaknesses (slabé stránky, nedostatky), 

Opportunities (příležitosti, šance), Threats (ohrožení, hrozby). 

Jde o techniku strategické analýzy, založené na zvažování vnitřních faktorů 

společnosti (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů (příležitosti a hrozby).  

SWOT analýza je nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu a 

tvorbě podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostí 

a ohrožení. 

Pro vnitřní činitele se provádí S - W analýza, hodnotí zejména průzkum trhu, 

cenu, distribuci, inovaci, stupeň automatizace a mechanizace, personalistiku, 

financování a systém plánování a řízení výroby. Silné a slabé stránky podniku jsou 

faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, 

podnikové zdroje atd.). 

Pro vnější činitele se pak provádí O - T analýza, umožňuje rozšíření příležitostí 

na trhu a upozorňuje na budoucí problémy. Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou 

faktory vnějšími, které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Ale může je identifikovat 

pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy demografických, 

ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů 

působících v okolí podniku. 

      Tato analýza na základě auditu jednotlivých aktivit firmy poukazuje na silná a 

slabá místa v její činnosti. Vedení firmy, nebo externí experti, posoudí úroveň 

marketingu a finanční, výrobní a organizační schopnosti firmy. Hodnotí především 

jednotlivé součásti marketingového mixu. 
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     Každý faktor je ohodnocen z hlediska jeho pozitivního, respektive negativního 

vlivu na prosperitu firmy. Je pochopitelné, že jednotlivé faktory, ovlivňující prosperitu 

firmy a její úspěšnost při realizování nových obchodních příležitostí, mají rozdílnou 

důležitost. Proto je nezbytné též ohodnotit každý faktor z hlediska jeho závažnosti. 

 

 

Silné stránky 

- vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců včetně majitelů 

- dobré mezilidské vztahy na pracovišti 

- pozitivní přístup k řešení problémů 

- vysoké odborné znalosti pracovníků THP v oboru ocelových konstrukcí a opláštění 

- dobrá cenová politika 

- kvalitní výběr subdodavatelů při výrobě ocelových konstrukcí 

- vybudovaná struktura kvalitních subdodavatelů 

- stabilní finanční situace 

- kvalitní referenční stavby 

 

Slabé stránky 

- absence funkčního oddělení marketingu a podpory prodeje 

- podcenění kontroly řízení jakosti a ISO 

- nedostatečná práce s lidskými zdroji 

- nedostatečné vzdělávání pracovníků na řídících postech 

- mlhavé a matoucí rozdělení kompetencí a pravomocí 

- nemotivující prémiový systém pro zaměstnance 

 

Příležitosti 

- příliv investic do automobilového průmyslu v ČR a s tím spojený nárůst stavební 

výroby 

- zajištění vlastních projekčních kapacit na místo subdodavatelských 

- zaměření na komplexnost nabízeného produktu 

- využití nových komunikačních technologií pro uspokojování potřeb zákazníků  

- vstup do EU - odstranění legislativních zábran pro vstup na zahraniční trhy  
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Hrozby  

- stále posilující koruna znamená snížení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích 

- špatná platební morálka generálních dodavatelů  

- příliv nových konkurentů  po vstupu do EU 

- změny v legislativě ve vztahu k provádění stavebních prací (zákon o DPH) 

- silná konkurence 

- stagnace stavební výroby 

 

2.8.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

 Provedená SWOT analýza poukazuje na to, že společnost                       

OK mont – STM, s.r.o. má na stavebním trhu vcelku stabilní pozici. Silné stránky 

převažují nad těmi slabými. Ze slabých stránek převažují ty, které jsou spojené 

s řízením lidských zdrojů. Tyto nedostatky se však dají vhodnými opatřeními v krátké 

době odstranit. Řízení lidských zdrojů se projevuje chováním zaměstnanců v oblasti 

kvality, vztahu k zákazníkům apod. Proto je třeba se této oblasti náležitě věnovat a 

případné nedostatky včas řešit.  

 Co se týče příležitostí, je nejaktuálnějším bodem členství České republiky v EU 

a s tím spojený vstup společnosti na zahraniční trhy. Jde zde hlavně o odstranění 

administrativních bariér. Společnost zatím rozvinula své aktivity do Irska a Velké 

Británie. Zde nejsou ve vztahu k České republice stanovena přechodná období týkající 

se pohybu osob, tak jako je tomu v jiných evropských zemích, např. v Německu. I další 

uvedené příležitosti společnost jistě využije ve svůj prospěch.  

 V oblasti hrozeb působí takové faktory, které se dají jen stěží ovlivnit. Sem patří 

např. posilující koruna ve vztahu k euru nebo legislativní rozhodnutí. Ostatním hrozbám 

čelí každá stavební společnost, a proto je třeba s nimi stále počítat. Společnost           

OK mont – STM, s..r.o. má již vybudovanou takovou pozici na trhu, že je schopná 

přestát bez větších obtíží i období, kdy musí čelit uvedeným hrozbám. 
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2.9 Přehled nedostatků současného stavu 

 Z předchozích analýz současného stavu ve společnosti OK mont – STM, s.r.o. 

vyplynuly nedostatky ve všech oblastech, především pak v oblasti komunikace a 

personalistiky. 

 

Nedostatky současného stavu: 

- podcenění významu systému řízení ISO 

- nepřesnosti při stanovení ceny stavebního díla 

- problémy při přesouvání zařízení staveniště 

- problémy při evidenci materiálu potřebného na stavbu 

- nedostatečné zviditelnění společnosti prostřednictvím reklamy 

- neexistence marketingového oddělení, které by provádělo analýzy trhu 

- podcenění průběžného vzdělávání zaměstnanců 

- nedostačující motivace zaměstnanců 

- nedostatečné jazykové znalosti řídících pracovníků 

- chybějící zkušenosti některých pracovníků s výpočetní technikou 

- problémy při získávání kvalifikovaných montážích pracovníků 

 

 V návaznosti na uvedené nedostatky budou v následující kapitole navržena 

opatření, které povedou k odstranění nedostatků. 
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3. Návrh rozvoje zahraničních aktivit společnosti   
OK mont – STM, s.r.o. 

V této části budou navržena opatření v následujících oblastech: 

 - oblasti výrobků a služeb 

 - oblasti cenové politiky 

 - oblasti distribuce 

 - oblasti komunikačního mixu 

 - oblasti lidského faktoru 

 

V každé oblasti budou navržena opatření, která povedou ke zlepšení současného 

stavu ve společnosti OK mont – STM, s.r.o. V závěru celé kapitoly budou uvedeny 

přínosy navrhovaných řešení.  

 

3.1 Návrh opatření v oblasti výrobků a služeb 

Aby mohla společnost OK mont – STM, s.r.o. uspět na domácí i zahraničních 

trzích, bude pro ni důležité zaměřit se především na prvotřídní jakost produktu. Jakost 

byla dříve ve společnosti opomíjena, a to ji připravilo o získání některých velkých 

zakázek, např. montážních prací při stavbě SAZKA Areny v Praze. Jakost stavebních 

prací má totiž zásadní význam ve fázi získávání zakázky i ve fázi realizace konkrétního 

kontraktu. Proto se společnost rozhodla pro zavedení systému řízení jakosti ISO 

9001:2001, který byl implementován v roce 2005. Jeho zavádění do praxe však probíhá 

pomalým tempem. Tento systém by tedy neměl zůstat prázdným gestem, všichni 

zaměstnanci společnosti by měli být se systémem dokonale seznámeni a uplatňovat jej 

v praxi při své každodenní činnosti ve společnosti.  

 V současné době je také zapotřebí rozvíjet variabilitu výrobku. Jinak může 

společnost  sklouznout do pozice napodobovatelů, kteří si konkurují pouze cenou. Pro 

společnost by také bylo výhodné zaměřit se na výrobky složitější a technicky 

náročnější. Tyto výrobky lze uplatnit na trhu za lukrativnější cenu a společnost tak získá 

konkurenční výhodu oproti ostatním společnostem podnikajícím ve stejné oblasti. 

Samozřejmostí je také  používání kvalitních materiálů s příslušnými atesty a certifikáty. 
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3.2 Návrh cenové politiky 

 Je třeba, aby společnost OK mont – STM, s.r.o. dbala o důslednou kontrolu 

vývoje vlastních nákladů, hledala možnosti jejich snížení, sledovala jejich vývoj na 

trhu, korektní a etické chování k investorovi. Společnost se musí vyvarovat 

neúmyslných omylů vzniklých při sestavování cenové nabídky. Neméně důležité je také 

stabilní legislativní prostředí. Jedině tak bude společnost konkurenceschopná a úspěšná 

na domácích a zahraničních trzích.  

 Aby stavební společnost dostala včas a v plné výši zaplaceno, musí si zajistit 

vysokou úroveň smluvních vztahů a zajistit si reference o zákazníkovi ještě před 

uzavřením smlouvy. 

 Na konečnou volbu dodavatele investora má však také vliv atraktivita stavební 

společnosti, goodwill a image firmy. Proto je třeba při tvorbě cenové nabídky věnovat 

pozornost také těmto faktorům. 

 

3.3 Návrh opatření v oblasti distribuce 

 Ve společnosti OK mont – STM, s.r.o. dochází k problémům v oblasti 

skladování materiálu a v dopravě tohoto materiálu na stavbu konkrétního díla. 

Společnost musí přistupovat k nákupu materiálu tak, aby byl zajištěn optimální  poměr 

mezi náklady na dopravu a náklady na skladování materiálu. Je třeba zlepšit komunikaci 

všech oddělení společnosti pro rozhodování kdy (v jakých intervalech) materiál 

nakoupit a kolik je třeba ho nakoupit. Proto je nutné odstranit nemožnost přístupu všech 

řídících pracovníků k informacím o objednávkách na síti. Nebylo by asi vhodné, aby si 

mohl kdokoliv objednávku vyhotovit, bylo by však dobré tyto informace zpřístupnit 

alespoň pro čtení. Poté je důležité zabezpečit efektivní dodávky materiálu na stavbu, 

aby nenastala situace, kdy je na stavbě nedostatek nebo naopak přebytek materiálu.   

 

3.4 Návrh zkvalitnění komunikačního mixu 

Společnost by mohla  více  využívat bilboardů a upozornit tak na své zkušenosti 

v návaznosti na  realizované stavby. Laická i odborná veřejnost by si měla uvědomit, 
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která společnost realizovala významné stavby (Obchodní centrum Olympia, Galerie 

Vaňkovka, Pasarely a  pavilony (např. G, V) na brněnském výstavišti, trolejbusová 

vozovna Komín, atd.) ve městě Brně. Reklama v tisku  není  příliš vhodnou investicí, 

pouze ve formě sdělení či upozornění, že se společnost podílela na výstavbě určitého 

objektu a že byl v termínu a řádně dokončen.    

Společnost bohužel nemá vlastní oddělení marketingu a neprovádí žádné 

analýzy marketingového charakteru. Pokud by společnost prováděla analýzy trhu, 

zjistila by, jaká je právě na trhu situace a mohla by na ni reagovat. Absence 

marketingového oddělení je důsledkem přesvědčení majitelů společnosti, že segment 

trhu, na kterém se firma pohybuje je natolik specifický, že všechny aktivity vyžadují 

naprosto individuální přístup a že žádné marketingové oddělení by nemohlo efektivně 

působit na výsledky činnosti společnosti. V této oblasti by bylo nutné docílit změny, 

aby společnost byla schopná na sebe lépe upozornit, ať již zmíněnými billboardy, nebo 

například články v tisku. Proto bych společnosti doporučila zřídit samostatné 

marketingové oddělení, které by spadalo pod ekonomický odbor. Pracovník tohoto 

oddělení by pak prováděl průzkumy na trhu ocelových a hliníkových konstrukcí. 

Následné vyhodnocení by přispělo k tomu, že by se společnost přizpůsobila  a efektivně 

reagovala na  vzniklou situaci.  

 

3.5 Návrh zvýšení kvality lidského faktoru 

 Pro malé a střední podniky, ke kterým patří i společnost OK mont – STM, s.r.o. 

jsou nejdůležitějšími aktivy zaměstnanci a vedení společnosti. Je jednodušší vyměnit 

výrobní zařízení, než najít nového kvalitního zaměstnance. Proto musí být prvotní 

snahou každé společnosti si kvalitního zaměstnance udržet, starat se o něj a rozvíjet 

jeho schopnosti a dovednosti. Řídící pracovníci musí zvyšovat svoji kvalifikaci v oblasti 

řízení,  plánování, komunikace a jazykových znalostí. Je však také  třeba aby se s těmito 

poznatky ztotožnili a uplatňovali je v praxi.  

 Aby byla pracovní síla ve společnosti efektivně využita  a kvalitní pracovníci 

neodcházeli ke konkurenci, je třeba pracovníky motivovat. K motivaci se používají 

peněžní, ale i nepeněžní formy odměny. K těm nepeněžním patří např. různé 

zaměstnanecké výhody, ale také pochvala a uznání. V opačném případě musí nastat 
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postihy za neplnění, nebo pozdní a nekvalitní plnění úkolu. Doporučila bych společnosti 

rozšířit variabilní část odměny, která povede ke zvýšení produktivity práce. 

 Jelikož v minulých letech byl význam vzdělávání pracovníků ve společnosti   

OK mont – STM, s.r.o. podceněn, je třeba tento nedostatek co nejdříve odstranit a 

zavést pravidelná školení. Do oblasti vzdělávání lze zařadit také jazykové kursy pro 

řídící pracovníky.  

 

 

3.6 Přínosy navrhovaných řešení  
Cílem mé práce je určit čisté přínosy navrhovaných opatření, a proto je nutné 

vypočítat celkové náklady.  

 

3.6.1 Předpokládané náklady    
 

Náklady na zřízení marketingového oddělení 

 

Popis položky Měsíčně Ročně 
Hrubá mzda pracovníka  22 000,00 264 000,00

Sociální a zdravotní pojištění       7 700,00 92 400,00

Součet 29 700,00 356 400,00
Tabulka č. 1  -  Mzdové náklady na zřízení marketingového oddělení 
Pozn. Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 35 % z hrubé mzdy pracovníka.  

 

 

Počítač s vybavením 30 000,00

Nábytek 35 000,00

Součet 65 000,00
Tabulka č. 2  -  Náklady na vybavení kanceláře marketingového oddělení 
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Náklady na vzdělávání pracovníků 

 

Popis položky Měsíčně Ročně 
Školení pracovníků 15 000,00 180 000,00

Jazykové kurzy 20 000,00 240 000,00

Součet 35 000,00 420 000,00
Tabulka č. 3  -  Náklady na vzdělávání pracovníků 

 

Celkové předpokládané náklady tedy jsou ve výši  841 400,- Kč/rok. 
 
 

3.6.2 Přínosy 
 

Vyčíslitelné přínosy 

 zvýšení obratu o 10 % 

 dosažení vyššího zisku o 5 % 

 zvýšení rentability celkového kapitálu 

 úspora nákladů 

 

Porovnání předpokládaných nákladů a přínosů navrhovaných řešení (v tis. Kč) 

obchodní obrat společnosti za rok 2005……………431 000 

zisk po zdanění za rok 2005…………………………20 000 

celkové předpokládané náklady……………….…...841,4 

celkový kapitál za rok 2005……………….……….240 000 

rentabilita celkového kapitálu ……..……………..….8,3 % 

nárůst obratu o 10 %…………………………..……...4 310   

nárůst zisku po zdanění o 5 %…………………….,.1 000 

návratnost……………………………..…….cca 10 měsíců 

 
Pozn. Rentabilita celkového kapitálu = (zisk po zdanění/celkový kapitál)*100 
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Nevyčíslitelné přínosy 

 rozvoj činnosti společnosti do zahraničí 

 upevnění pozice na trhu 

 zvýšení konkurenceschopnosti 

 lepší povědomí o společnosti a zlepšení image  

 spokojenost zákazníků 

 spokojenost zaměstnanců 

 zvýšení produktivity práce 

 

Vedle uvedených nevyčíslitelných přínosů se jistě v průběhu zavádění 

navržených opatření objeví i další přínosy, které zvýší image firmy. 

 

 

3.6.3 Shrnutí 
 Pro zřízení marketingového oddělení bude třeba zaměstnat jednoho pracovníka. 

Pro něj bude společnost muset zakoupit počítač a nábytek. Jelikož se využije místo ve 

stávající kanceláři, z nábytku zatím postačí stůl, židle a skříňka na dokumenty. Činnost 

marketingového oddělení povede k přínosům jako je zvýšení obratu o 10 % a zisku po 

zdanění o 5 % a snížení nákladů. Náklady na vzdělávání pracovníků zase přinesou lepší 

využití pracovní síly a spokojenost zaměstnanců.  
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4. Závěr 
  

 Je jisté, že k tomu, aby společnost mohla rozvinout své aktivity na zahraniční 

trhy, je třeba dosáhnout upevnění své pozice na trhu domácím. I když po vstupu do EU 

mnohá omezení pro tuzemské společnosti na zahraničních trzích zanikla, stále ještě 

určitá omezení panují, zejména v oblasti pohybu pracovní síly. 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem rozvoje zahraničních aktivit 

ve stavební společnosti OK mont – STM, s.r.o., která se specializuje na montáž 

ocelových konstrukcí a různých druhů opláštění. Společnost působí na trhu již 

šestnáctým rokem, její obrat i zisk vykazují setrvalou tendenci. I v takto zavedené 

společnosti se však vyskytnou problémy, které je třeba řešit.  

 Provedla jsem analýzu v těchto oblastech - oblasti výrobků a služeb, oblasti cen, 

oblasti distribuce, oblasti komunikačního mixu a oblasti lidského činitele. Dále jsem 

provedla SWOT analýzu a analýzu okolí. Ve všech analyzovaných oblastech se objevily 

nedostatky, které je pro rozvoj zahraničních aktivit nutné odstranit. Proto jsem navrhla 

opatření, která povedou k odstranění těchto nedostatků.  

 Za rozhodující pro rozvoj společnosti OK mont – STM, s.r.o. považuji lidské 

zdroje. Jsou to především loajální zaměstnanci, kteří pomáhají společnosti rozvíjet se. 

Dále je pro každou společnost potřebné být viděna a dostat se do povědomí 

potencionálních zákazníků. Proto se společnost musí zaměřit se na efektivní propagaci. 

 Všechna navržená opatření povedou k tomu, aby společnost byla úspěšnější na 

tuzemském trhu a mohla se více prosadit také v zahraničí. Očekává se také zlepšení 

obchodní a finanční situace. V současné době je obchodní obrat společnosti               

431 mil. Kč. Navrhovaná opatření povedou k přínosům v podobě zvýšení obchodního 

obratu o 10 % a zvýšení zisku po zdanění o 5 %. Návratnost vynaložených prostředků 

na navrhovaná opatření bude asi 10 měsíců. Stanovené cíle práce tak byly splněny.  
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Č 
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D 
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