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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikové strategie podniku, který se věnuje výrobě 

nýtovacího nářadí a jednoúčelových strojů , za pomocí vnitřních a vnějších analýz 

podniku a metod jejich vyhodnocení. Těmi jsou: Finanční analýza, PESTLE analýza, 

Porterova analýza pěti sil, SWOT analýza a Balanced Scorecard.  

Základním kamenem vytvoření strategie jsou vize podniku. Které bylo potřeba sepsat 

a na nich začít dále stavět celopodnikovou strategii. Velká část informací je  v bakalářské 

práci z interních zdrojů podniku a z rozsáhlých rozhovorů s ředitelem podniku. 

 

Klíčová slova 

Podniková strategie, SWOT analýza, PESTLE, Balanced Scorecard, Porterova analýza 

pěti sil, Finanční analýza 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the creation of a business strategy of a company, which 

is producing riveting tools and single-purpose machines. The business strategy is chosen 

according to result of internal and external analyzes of the company and methods of 

their evaluation. These are: Financial analysis, PESTLE analysis, Porter five forces 

analysis, SWOT analysis and Balanced Scorecard. 

The cornerstone of creating a strategy is the company's vision. Which needed to be 

written and started to build on a company-wide strategy. Much of the information in 

the bachelor thesis is from internal sources of the company and from extensive 

interviews with the company director. 

Keywords 

Business strategy, SWOT analysis, PESTLE, Balanced Scorecard, Porter's five forces 

analysis, Financial analysis 
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1. Úvod 

V současné době stojí strojírenské firmy v celé Evropě před velikou výzvou, a tou je 

nedostatek kvalitních pracovních sil. Chybí jednak zaměstnanci v  technických profesích, 

ale i v manuálních profesích především montážníci a operátoři. Jako jedno z  možných 

řešení se nabízí nahradit tyto lidské činnosti činnostmi strojů a tím i možné zkvalitnění 

výroby, zrychlení výrobního cyklu a snižování ceny produktů. Tento trend se projevuje 

ve všech technologických procesech, a to včetně spojování materiálu v technologii 

nýtování. Automatizace a robotizace je  v tomto oboru klíčem k úspěchu do budoucna. 

Ovšem zavedení takovýchto produktů do portfolia klade mimořádné nároky na vedení 

firem a jejich organizaci. Správně zvolená a posléze aplikovaná podniková strategie je 

tedy zvláště důležitá a je předpokladem pro  dosažení úspěchu a kvalitních výsledků. 

Téma podnikové strategie jsem si zvolila z  důvodu zájmu o oblast řízení a celkové 

fungování podniků. Navazuji tím na své dosavadní studium v oblasti řízení a ekonomiky 

podniku.  

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické 

části mé bakalářské práce se zabývám významem pojmu strategie, procesem tvorby 

a popisem jednotlivých analýz potřebných k určení podnikové strategie. Některé z nich 

jsou zařazeny do oblastí vnitřní a vnější analýzy podniku. Za nástroje vnější analýzy 

si zvolím PESTLE a Porterův model pěti sil. Dále popíši SWOT analýzu a Balance 

Scorecard, které si určuji jako nástroje vyhodnocení a určení samotné strategie. 

Tato část je popisována tedy pouze z obecného hlediska. V praktické části nejprve 

představím firmu Rivetec s.r.o. včetně produktového portfolia firmy. Společně 

s vedením firmy zformulujeme vizi a následně aplikuji analýzy popsané v teoretické 

části. K těmto analýzám použiji data z evropského statistického úřadu, českého 

statistického úřadu nebo informace z Ministerstva průmyslu. V závěru práce sepíši 

samotnou strategii s jejími přínosy pro společnost a nástin budoucích kroků 

implementace. Převážnou většinu informací k praktické části získávám od vedení firmy 

Rivetec s.r.o.  
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2. Cíl 

Cílem této práce je analyzovat vnitřní a vnější prostředí firmy Rivetec, vypracovat jeho 

marketingovou strategii, za pomocí finanční, vnitřní a vnější analýzy, jelikož současná 

strategie podniku není nijak definovaná, tak půjde spíše o nákres její implementace 

nežli porovnaní se současnou strategií. 

3. Teoretická část 

3.1. Pojem strategie 

Strategie je jedno z nejčastěji používaných slov v oblasti managementu. V souvislosti 

s podnikem je tento výraz používán ve smyslu základu plánu proveditelnosti projektu. 

Definice strategie může být na třech různých úrovních: celofiremní strategie (kterou 

se chci zabývat ve své bakalářské práci), strategie jednotlivých oblastí podnikání neboli 

konkurenční strategie a provozní strategie. Zároveň může být strategie chápána 

z tradičního nebo moderního úhlu pohledu, kde hlavním rozdílem těchto pohledů je, 

že moderní definice chápe strategii nejen jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdro jů 

nezbytných pro splnění daných cílů, ale i jako připravenost podniku na budoucnost. 

A aby vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností 

a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v  okolí podniku. Tedy celkové 

dlouhodobé směřování firmy. [5] 

3.2. Proces tvorby 

Proces, podle kterého veškeré podniky postupují při tvorbě strategie, by měl být 

zachován. Je zřejmé, že se jedná pouze o logický sled kroků, který se může rozdělit 

do dílčích etap. 

1. DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÉ VIZE 

2. STANOVENÍ CÍLŮ ORGANIZACE 

3. ANALÝZA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO OKOLÍ PODNIKU  

4. ANALÝZA STRATEGICKÝCH MOŽNOSTÍ  

5. NÁVRH A TESTOVÁNÍ VARIAT  

6. VOLBA STRATEGIE 

7. IMLPEMENTACE A REALIZACE STRATEGIE 

8. MONITORING, VYHODNOCENÍ A NÁVRHY KOREKTIVNÍCH OPATŘENÍ [4] 
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3.3.  Používané analýzy a metody 

3.3.1. Finanční analýza 

Finanční analýza patří mezi metody vícekriteriálního rozhodování a pro svou 

jednoduchost a přehlednost je vhodná pro každého, kdo potřebuje rychlé zhodnocení 

stavu podniku. Jako zdroj informací využívá závěrkové výkazy  podniku.  

Pro výpočty se používají hodnoty z  účetních dokladů: 

- Pasiva (celková pasiva, vlastní kapitál, cizí kapitál, krátkodobé závazky…)  

- Aktiva (celková aktiva, stálá aktiva, oběžná aktiva, zásoby, pohledávky, finanční 

majetek…) 

- Tržby, výroba, přidaná hodnota, provozní zisk, finanční zisk, celkový zisk, 

hospodářský výsledek, celková daň  

Mezi nejčastější poměrové ukazatele finanční analýzy patří: likvidita, rentabilita, 

aktivita, stabilita (nověji dle finanční analýzy zadluženost). Každý z  nich obsahuje ještě 

dílčí ukazatele. [10] 

Finanční analýza v pojetí se strategií podniku vstupuje do velkého množství oblastí a její 

data se využívají, z různých úhlů, skoro v každé z analýz potřebné k vytvoření 

podnikové strategie. 

3.3.2. PESTLE 

PESTLE je analýza makrookolí neboli okolního prostředí organizace. Podstatou PESTLE 

analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, 

rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci.  

Název PESTLE vznikl z počátečních písmen 

P – Political – politické faktory – působení politických vlivů 

E – Economical – ekonomické faktory – působení a vliv místní, národní a světové 

ekonomiky 

S – Social – sociální faktory – kulturní vlivy, stárnutí populace a demografický vývoj  

T – Technological – technologické faktory – dopady stávajících, nových a vyspělých 

technologií 

L – Legal - legislativní faktory– vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy  

E – Ecological – ekologické (environmentální) faktory –národní, světová a místní 

problematika životního prostředí a otázky jejího řešení. [4] 
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3.3.3. Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pěti sil je analýza odvětví a jeho rizik. Podstatou metody 

je prognózování vývoje konkurenční situace ve zkoumaném odvětví na základě odhadu 

možného chování následujících subjektů a objektů působících na daném  trhu a rizika 

hrozícího podniku z jejich strany:  

- Stávající konkurenti – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

daného výrobku/služby 

- Potenciální konkurenti – možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a nabízené 

množství daného výrobku/služby  

- Dodavatelé – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných 

vstupů 

- Kupující – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku/služby 

- Substituty – cena a nabízené množství výrobků/služeb aspoň částečně 

schopných nahradit daný výrobek/službu  

V podstatě lze říci, že základy modelu důsledně vychází z  mikroekonomie – z analýzy 

trhu, chování firmy a chování spotřebitele.  [4] 

 

Obrázek 1: Hybné síly konkurence v odvětví [5]  

Stávající
konkurenti

Potenciální 
konkurenti

Zákazníci

Substituty

Dodavatelé

https://managementmania.com/cs/prognozovani
https://managementmania.com/cs/trh
https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sluzba
https://managementmania.com/cs/trh
https://managementmania.com/cs/mikroekonomie
https://managementmania.com/cs/segmentace-trhu
https://managementmania.com/cs/segmentace-trhu
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3.3.4. SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda zabývající se zhodnocením vnitřních a vnějších 

faktorů ovlivňujících firmu. SWOT analýza byla vyvinuta v 70. letech 20. století 

Albertem Humphreyem.  

Název SWOT zkratka z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů:  

Strengths – silné stránky 

Weaknesses – slabé stránky 

Opportunities – příležitosti 

Threats – hrozby 

K vytvoření SWOT je zapotřebí detailní znalost podniku, oblasti podnikání a důležitosti 

jednotlivých působících faktorů. Jednotlivé body analýzy jsou pro každý podnik 

jedinečné a nedají se plně přenášet podle určeného návodu. K dosažení úplného 

potenciálu této analýzy je zapotřebí zároveň vyhodnotit fungování podniku 

a zformulovat strategické kroky ke zlepšení pozice podniku na trhu. A zaměřit se 

na oblasti, které potřebují nejvíce pozornosti.  

Cílem analýzy je maximalizovat silné stránky, slabé stránky buď eliminovat nebo z nich 

udělat silné a jelikož nelze ovlivňovat vnější vlivy, tak dalším cílem je snížit vliv hrozeb 

a zvýšit příležitosti pro podnik. [13]  

3.3.5. Balanced Scorecard 

Metoda BSC je přímo určena pro tvorbu podnikové strategie a je definována v roce 

1992 profesorem na Harvard Business School Robertem S. Kaplanem a zakladatelem 

a ředitelem skupiny Palladium Group, Davidem P. Nortonem. Ti se pokusili sestavit 

objektivní model strategického systému měření výkonnosti podniku.  

Díky modelu BSC je možnost převést strategii firmy založenou na vizích do konkrétních 

plánů a měřítek. Metoda dále umožňuje zpětnou vazbu a kontrolu úspěšnosti 

realizované strategie. Oblasti, kterými se model zabývá jsou krom finančního měřítka 

dále zákazníci, interní procesy a zaměstnanci. BCS se nesoustředí pouze na současnou 

situaci, ale srovnává výsledky předchozích úsilí a budoucí výkony a tím je vhodným 

nástrojem pro dlouhodobé strategie.  

https://managementmania.com/cs/albert-humphrey
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Finanční perspektiva 

Obsahem této perspektivy jsou mnohé ukazatele finanční analýzy, a dále například cash 

flow nebo ziskovost. Tato perspektiva ukazuje, jak podnik vytváří hodnotu pro 

akcionáře. 

Zákaznická perspektiva       

Podnik se musí ze všech faktorů zaměřit na ty, které zákazníkovi přináší největší 

hodnotu a zároveň jsou pro podnik výhodné. Nejčastější faktory z  této perspektivy jsou 

podíl na trhu, počet zákazníků, udržení a spokojenost současných zákazníků, získání 

nových a určení výnosnosti zákazníků.  

Perspektiva interních procesů  

Cílem této oblasti by mělo být zlepšení výrobní efektivity a kvality, snížení nákladů 

na interní procesy, plné využití kapacity, zkrácení výrobního cyklu, úspěch nových 

produktů a zvýšení rychlosti vyřízení objednávek.  

Perspektiva učení se a růstu 

Tato perspektiva je základna pro ostatní, zde společnost vloží finanční prostředky, které 

se v budoucnu zúročí. Mít spokojené a kvalifikované pracovníky je předpoklad k  plnění 

strategických plánů. Dílčí kroky této perspektivy mohou být: spokojenost, udržení 

a produktivita zaměstnanců, hladce fungující informační systém, míra povědomí 

o strategických cílech a jejích návaznost na jednotlivé pracovní činnosti. [9]; [14]  
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4. Praktická část 

4.1. O společnosti 

Společnost Rivetec s.r.o. byla založena v roce 1994 v Jižních Čechách v obci Albrechtice 

nad Vltavou. Společnost se 4 zaměstnanci začala výrobou menších strojních 

komponentů pro nýtovací nářadí ve spolupráce s  firmou MS ve Wiesbadenu, obecně 

pro potřeby různých zákazníků. Firma byla vybavena klasickými obráběcími stroji 

menších rozměrů. 

V roce 1995 přišla hromadná výroba přesných strojních komponentů pro nýtovací 

nářadí (MS Wiesbaden), na nově nakoupených CNC strojích s  pořízeným CAD 

softwarem. Společnost vyráběla díly umělých ledvin, tenzometrická těla do lanovek, 

planetové převodovky pneumatických upínačů, pneumatické motory a planetové 

převodovky do ručního nářadí v masném průmyslu. To vše již s 15 zaměstnanci. V  letech 

1996-1997 probíhalo rozšíření výrobních kapacit, nábor nových 10 pracovníků a výroba 

větších dílů na zakázku. Těmi byly lišty do trakčních motorů (škoda Plzeň) nebo vložky 

válců spalovacích motorů (MZ).  

Roky 1998 a 1999 přinesly první kontakt a navázání spolupráce s  firmou Titgemeyer. 

Zároveň probíhala výroba dílů a částečné montáže nýtovacího nářadí. A zcela poprvé 

započal vývoj nýtovacího nářadí, tedy jeho konstrukce. 

V roce 2000 se společnost díky prodeji podílů stala součástí německé společnosti 

TITGEMEYER Group, převzala odpovědnost za konstrukci, výrobu všech dílů, montáže 

nýtovacího nářadí a začala rozvíjet své obchodní aktivity v  zahraničí. 

Zahájení samostatného prodeje nýtovacího nářadí nastalo v  roce 2001 s ním i vývoj 

a konstrukce nýtovacích komponentů do automatizovaných provozů. S  novým 

uspořádáním vlastnictví, společnost začala zastupovat firmu Titgemeyer v  prodeji 

spojovacích prvků (nýty) na trzích východní Evropy. Ve stejném roce se zavedl 

informační systém XAL. V tuto dobu měla společnost již 40 zaměstnanců.  

Rokem 2006 začali první dodávky jednoúčelových strojů dle zákaznických požadavků, 

posílila se konstrukce a zahájilo se  projektového řízení zakázek. 

Díky rozšíření týmu projektové výroby a získání zakázky na velké komplikované 

jednoúčelové stroje a linky se firma v roce 2013 rozhodla pro pronájem montážní haly 
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v Písku. Mezi lety 2015-2016 bylo zahájeno stěhování firmy a 78  zaměstnanců 

do průmyslového areálu Jitex v Písku. Se změnou místa přišla i změna organizace a další 

posílení oddělení vývoje a konstrukce.  

V roce 2018 proběhlo ukončení prodeje spojovacího materiálu. Stejný rok přinesl 

i začátek důslednějšího začleňování firmy do struktury skupiny Titgemeyer. 

To znamenalo provést změnu na pouze výrobní a technologickou firmu. Společnost 

představila nové produkty, které zahrnují automatizační prvky nýtování a zavedla nové 

členění portfolia produktů na produktové skupiny. Těmi jsou katalogový produkt, 

produkt na zakázku a služby. 

V současné době firma hospodaří s produkty rozčleněnými do 7 produktových skupin, 

každá tato skupina má určitá výrobní, organizačně obchodní a ekonomická specifika. 

Nyní má kolem 85 stálých zaměstnanců, disponuje konstrukčními pracovišti CAD/CAM, 

vývojovým oddělením, CNC stroji na přesné obrábění, CNC pracovištěm pro vstřikování 

termoplastů a montážní linkou. Společnost má zavedený systém managementu kvality, 

který odpovídá normě ISO 9001 a účinně ho uplatňuje. [1]; [3] 

 

 

Obrázek 2: Fotografie výrobní a montážní haly firmy Rivetec v  areálu Jitex; vlastní tvorba  
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4.2. Vztah Titgemeyer a Rivetec  

Společnost Titgemeyer Group je přední mezinárodní firma se zaměřením na upevňovací 

techniku a konstrukční díly vozidel s více než 550 zaměstnanci na 15 různých místech 

Evropy. V závodech ve Velké Británii vyrábí zajišťovací kroužky a čepy se závěrným 

kroužkem, v Česku produkuje nástroje a řešení pro oblast automatizace a v Německu 

pak skříňové nástavby, systémy pro zajištění náklady a roletové systémy. 

Tento rodinný podnik se sídlem v Osnabrücku byl založen v roce 1901 a dnes jej řídí již 

třetí generace. V roce 2017 docílila Titgemeyer Group globálně obratu ve výši téměř 

100 milionů eur. [2] 

Společnost Rivetec je jednou z 5 výrobních dcer společnosti Titgemeyer Group. Matce 

Rivetec dodává zboží, které se přes obchodní dcery po celé Evropě prodává konečným 

zákazníkům. 

 

Obrázek 3: Hierarchie podniku TITGEMEYER Group a jeho distr ibuce; vlastní tvorba  
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Obrázek 4: Rozdělení Evropy pod jednotlivá obchodní sídla společnosti TITGEMEYER Group ; vlastní tvorba  

4.3. Vize podniku 

- Stát se flexibilní, rychlou, moderní firmou v oblasti technologie spojování 

materiálů se zaměřením na nýtování.  

- Firmou, která je schopná reagovat na konkrétní přání zákazníků a vyplnit je, 

ale zároveň být i vizionářem který bude udávat směr a tempo budoucího rozvoje 

této technologie. A to jak po stránce technické, tak i obchodní. 

- Firmou, která je vyhledávána díky svým kvalitním řešením, znalostem 

a spolehlivosti. 

Proto aby se podnik stal flexibilní, rychlou a moderní firmou v oblasti technologie 

spojování materiálů se zaměřením na nýtování  by měl adekvátně reagovat 

na požadavky zákazníka a přizpůsobit se situaci, trhu a podmínkám, musí mít schopnost 

měnit a upravovat své produkty a k tomu příslušně měnit postupy a procesy, tak aby 

v maximální míře naplnil požadavky zákazníka . Firma musí být nastavena, aby veškeré 

procesy uvnitř firmy i na venek byly co nejkratší a nejrychlejší, výsledkem by mělo být, 

že zákazník bude mít pocit, že podnik dokáže číst jeho myšlenky (odpověď, nabídka, 

dodávka, projekt). Měl by sledovat trendy, používat současné metody řízení podniku 
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s využitím moderních technologií a jeho produkty musí odpovídat technicky 

i technologicky současné úrovni trhu. 

Další součástí vize je být firmou, která je schopná reagovat na konkrétní přání zákazníků 

a vyplnit je, ale zároveň být i vizionářem, který bude udávat směr a tempo budoucího 

rozvoje této technologie. A to jak po stránce technické, tak i obchodní. K tomu musí 

být dobře nastavená zpětná vazba z trhu, mít procesy a vlastní orgány, které dokážou 

rychle a kvalitně provézt analýzu a na základně analýzy vyvinout budoucí produkty . 

K nově vyvinutým produktům nastavit adekvátní výrobně-obchodní procesy, které 

zabezpečí představení a dodávku produktů na trh v dostatečném množství a správném 

čase.  

Posledním bodem vize je stát se f irmou, která je vyhledávána díky svým kvalitním 

řešením, znalostem a spolehlivosti. Základem je tedy, mít vzdělaný a motivovaný tým 

zaměstnanců, který dodržuje firemní standardy chování. Ty se musí dobře promyslet 

s ohledem na sociální skupinu a prostředí, kde se zaměstnanci nacházejí . V neposlední 

řadě, klást důraz na kontrolu kvality a její neustálé dodržování. [3] 

Předání těchto myšlenek jednotlivým zaměstnancům je jeden ze základních kroků, jak 

vizi naplnit, jelikož veškeré činnosti a jednání na všech úrovních pracovních postavení 

by s ní mělo být v souladu a vézt k její naplnění. 

V další části své práce popíši jednotlivé produktové skupiny . 

4.4. Současné produktové skupiny 

Společnost Rivetec má ve svém portfoliu několik produktových skupin, které se velmi 

liší, jak obsahem, zákazníky tak i obchodní strategií. Produktové skupiny jsou navzájem 

propojené, některé typem zákazníka a produktem, jiné na sebe navazují z  obchodního 

hlediska. Podniková strategie celé společnosti tedy musí integrovat strategie 

jednotlivých skupin a zaměřit se na ty nejvíce výdělečné nebo s  největším potenciálem.  

1. Nýtovací nářadí 

První skupinou je nýtovací nářadí z vlastní produkce na všechny druhy nýtů se všemi 

druhy pohonu. Vyznačující se vlastností, že obsluha toto nářadí drží v  ruce, nářadí tedy 

není nikam upevněno.  
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Tato produktová skupina je prodávána pouze do centra Titgemeyer Group tedy jediným 

odběratelem je mateřská společnost, Rivetec netvoří žádný marketing pro konečný trh 

a na vývoji se podílí pouze po technické stránce. Zpětnou vazbu a analýzu přináší 

mateřská společnost. Titgemeyer tedy určuje vyráběné množství, sortiment a hraniční 

limity pro výrobní náklady tzv. transferovou cenu.  

2. Automatizace 

Druhá produktová skupina je nýtovací nářadí a veškeré příslušenství k němu na všechny 

druhy nýtů, charakteristickým rysem tohoto nářadí je , že se nedrží v ruce a je 

připevněno na jinou strukturu, může to tedy být: poloautomatický stroj, automatický 

stroj, robot nebo výrobní linka. Příslušenství k  tomuto nářadí zahrnuje vše, co souvisí 

s automatickým provozem nýtovacího nářadí, tedy: zásobníky na nýty, doprava nýtů 

nabíjení nýtů, odvod odpadu atd.  

Rivetec se stará o komplexní marketing a prodej, zákazníci se člení do třech základních 

skupin: obchodní organizace, firmy, které staví jednoúčelové stroje (integrátoři) a 

koneční zákazníci, kteří využívají zařízení firmy k nýtovaní svých produktů. 

3. Náhradní díly 

Jedná se o produktovou skupinu, která zahrnuje veškeré díly, které jsou obsaženy 

v produktových skupinách jedna a dvě. Tyto díly členíme na základní - díly z kterých 

jsou skupiny 1 a 2 poskládány (podléhají běžnému opotřebení a jejich výměna se děje 

systémem oprav př.: kliková hřídel u auta), spotřební - díly které se v průběhu života 

spotřebovávají a je potřeba je obměňovat k  zachování chodu nýtovacího nářadí (př. 

pneumatiky na automobilu), variantní - díly, které si může zákazník zvolit, aby získal 

jinou funkčnost nářadí (například prodloužená hubice) a komponenty - skupina 

náhradních dílů zahrnující speciální nýtovací nářadí, které nejsou v  katalogu nýtovacího 

nářadí (prodává se po speciální domluvě, není zde stanovená prodejní cena).  

Skupina náhradních dílů se prodává Titgemeyer Group a ostatním v  poměru skupin 

jedna a dvě. 

4. Technické pomůcky 

Produkty sloužící k servisu, nastavování a údržbě nářadí. Tedy sady nářadí na 

opravování nýtovací pistole, přístroje na servis a měření.  
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Tato skupina by měla mít za odběratele obchodní firmy, která se rozhodnou dělat servis 

na nářadí společnosti nebo velká organizace konečného zákazníka, která má vlastní 

údržbové oddělení. 

5. Projekty 

Tato skupina produktů zahrnuje zařízení stavěná na zakázku. V převážné většině se 

jedná o jednoúčelové stroje, přípravky a linky. Dělí se na tři základní podskupiny malé 

(do jednoho milionu korun ceny pro zákazníka) velké projekty (nad jeden milion korun) 

a projekty zahrnující nýtovací nářadí firmy. 

U této skupiny se jedná s konečným zákazníkem, ale část zakázek shánějí obchodní 

společnosti, se kterými se jedná marketingově a obchodně. Největší odbyt této skupiny 

je do automobilového průmysl, společností vyrábějící bílou  techniku, ploty, vrata, 

žebříky, autosedačky nebo PC cases.  

6. Obchodně-technické služby 

Skupina obsahující opravu, technickou podporu, tedy pomoc při implementaci a 

zavádění do výroby (nastavení, seřízení, testování, analýzy a doprava zařízení na místo 

určení), školení a pronájmy nýtovacího nářadí (pronájmy se stahují pouze na skupinu 

číslo dvě). 

7. Zboží 

Obchodní zastoupení Fridrich pro CR a SK pro nýtovací zařízení na plné nýty.  [3] 

Shrnutí produktového portfolia  

Tabulka představuje souhrn jednotlivých skupin, jejich odbytu a odpovědnost za 

propagaci jednotlivých produktových skupin.  

 Skupiny produktů  Obchodní strategie Marketing, propagace 

1 Nýtovací nářadí prodej do sítě firmy Titgemeyer  Titgemeyer group 

2 Automatizace 

prodej konečným zákazníkům, 

obchodníkům (i síť Titgemeyer), 

integrátorům 

Rivetec 

3 Náhradní díly prodej do sítě firmy Titgemeyer  Titgemeyer group 

4 Technické pomůcky  

prodej konečným zákazníkům, 

obchodníkům (i síť Titgemeyer), 

integrátorům 

Rivetec 
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5 Projekty 
prodej konečným zákazníkům, provize 

obchodním společnostem 
Rivetec 

6 Obchodně – technické služby 

prodej konečným zákazníkům, 

obchodníkům (i síť Titgemeyer), 

integrátorům 

Rivetec 

7 Zboží 
prodej konečným zákazníkům, 

obchodníkům, integrátorům v ČR a SR. 
Rivetec 

Tabulka 1: Přehled současných obchodních strategií a jejich propagace; vlastní tvorba  

Příklady vyráběných produktů  

Zde jsou vybrané přímo konkrétní příklady produktů ze skupin 1, 2 a 5.  Zdroj veškerých 

obrázků produktů je samotná firma Rivetec.  

 

Obrázek 5: Pneumaticko-hydraulická nýtovací pistole pro trhací nýty  [1] 

Obrázek 6: (vpravo) Pneumaticko-hydraulická nýtovací pistole pro maticové nýty  [1] 

 

Obrázek 7: Hydraulická nýtovací pistole pro 2-dílné nýty [1] 

Obrázek 8: (vpravo) Pneumaticko-hydraulická pistole pro 6-hranné otvory [1] 
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Obrázek 9: Hydraulická nýtovací hlava systému SAN  [1] 

Obrázek 10: (vpravo) Hydraulická nýtovací hlava na maticové nýty  [1] 

 

 

Obrázek 11: Jednoúčelové montážní pracoviště  [1] 

4.5. Strategické analýzy 

V této kapitole popíši konkrétněji jaké faktory působí na firmu na firmu Rivetec. 

Vytvořit celopodnikovou strategii, je u firmy Rivetec bez přihlédnutí k jejímu 

produktovému portfoliu a hierarchii firmy nevhodné. Rozhodla jsem se proto vytvořit 

celopodnikovou strategii, která bude přihlížet k jednotlivým produktovým skupinám.  

4.5.1. Vnějšího okolí 

V úvodu k jednotlivým analýzám je potřeba definovat na jakém trhu se společnost 

nachází a jakou část trhu zastává. K tomu jsem použila data z evropského statistického 

úřadu. Data o tržních obratech tuzemských firem nejsou k  dispozici, ale data o exportu 

a importu podle celních čísel, které se musí u každého prodaného produktu vyplňovat, 

jsou k dispozici. Podle těchto dat, porovnáním importu do jednotlivých zemí a prodejů 

firmy, jsem byla schopna určit , kolik procent firma zastává na trhu určitých zemí EU.  
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Musela jsem získat celní čísla k jednotlivým produktovým skupinám a podle převodníku 

určit pod jakým číslem se tyto produkty nachází v  Eurostatu. [29] V této fázi jsem přišla 

na první nedostatky a to, že specifika čísel se nemusí shodovat s  realitou produktu a 

tím pádem mohou být data zkreslená. K této chybě může dojít špatným přiřazením čísla 

k produktu, jak ze strany firmy, tak okolních konkurentů.  

V nadcházejících grafech jsou zpracována poslední aktualizovaná data z Eurostatu. 

Porovnaná s daty od společnosti ve stejném roce. [30]; [31]; [32] Graf s podíly na trhu 

v oblasti nýtování (tedy za skupiny 1,2,3 a 4) je rozdělen na dva. Toto  rozhodnutí jsem 

udělala z důvodu větší přehlednosti, mezi některými zeměmi je totiž velký procentuální 

rozdíl a data by nebyla čitelná. Z grafu vyplývá že největší podíl firma má stále na 

českém a slovenském trhu. Obsazená část portugalského trhu se sice vyšplhala za rok 

2017 až na 1,2 %, ale tento jev se podle rozhovorů s managementem v dalších letech 

neopakoval. Důvod tohoto nárůstu, byl způsoben velkým shlukem jednorázových 

objednávek.  

 

Graf 1: Podíl produktů skupin 1,2,3 a 4 na objemu importu do jednotlivých zemí  v roce 2017 do 1,8%; vlastní tvorba 
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Graf 2: Podíl produktů skupin 1,2,3 a 4 na objemu importu do jednotlivých zemí  v roce 2017 do 0,2%; vlastní tvorba 

V rámci průzkumu jsem zjistila, že firma vůbec neobchoduje s průmyslovými giganty 

jako je Holandsko nebo Švédsko jejichž objem importu je srovnatelně velký například 

s Německem. [31] 

Z grafu o jednoúčelových strojích v roce 2017 je znovu patrné, že firma je nejvíce na 

českém trhu. Na dalším místě se umístila Francie a za ní Německo. Portugalsko v  tomto 

případě představuje velký výkyv, který nemá až tak vypovídající hodnotu o reálné 

obsazenosti trhu. 
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Graf 3: Podíl společnosti na trhu s jednoúčelovými stoji; vlastní tvorba  

Z dalších dat Eurostatu jsem se rozhodla vypracovat odhady rozvoje trhu. [31] Za 

představitele jsem si vybrala Německo, jako jednoho z  největších lídrů průmyslu 

v Evropě. Za příklady produktů, jsem si zvolila dvě skupiny: Stroje a mechanická zařízení 

s vlastní individuální funkcí a Ostatní ruční nářadí bez elektrického motoru.  

Z grafu pro jednoúčelové stroje vyplývá, že trend je lehce rostoucí. Bohužel data z této 

oblasti byly pouze v letech 2016 a 2017, ale můžeme předpokládat, že se trend nadále 

zvyšuje. Důvodem stoupající poptávky po jednoúčelových strojích je tlak na 

automatizaci a přechod na průmysl 4.0.  
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Graf 4: Vývoj trhu s jednoúčelovými stroji v Německu; vlastní tvorba  

Z grafu pro nýtovací nářadí je hezky vidět rostoucí vývoj, zároveň můžeme vidět propad 

mezi lety 2006–2009, kdy firmu zasáhla celosvětová ekonomická krize. Z tohoto grafu 

lze vyčíst budoucí vývoj v kterém by mělo být nýtovací zařízení více a více poptáváno. 

 

Graf 5: Vývoj trhu s nýtovacím nářadím v Německu; vlastní tvorba 
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PESTLE 

Analýza makro okolních faktorů, které mají na podnik přímý vliv a pomáhají manažerům 

se rozhodovat. [4] 

Politické faktory 

Za jeden z nejdůležitějších politických faktorů považuji většinový export produktů 

v rámci Evropské Unie a díky Schengenskému prostoru tedy oproštění od cla.  Ze 

stejného důvodu se musí podnik zaměřit na průmyslovou politiku EU, která se 

konkrétně zaměřuje na: 1) „urychlené přizpůsobování průmyslu strukturálním 

změnám“; 2) „podporu vytváření prostředí příznivého pro rozvoj podnikání v rámci 

Unie, zejména malých a středních podniků“; 3) „podporu prostředí příznivého pro 

spolupráci mezi podniky“; a 4) „podporu dokonalejšího využívání průmyslového 

potenciálu v oblasti inovace, výzkumu a technologického rozvoje“ (článek 173 Smlouvy 

o fungování EU). [6] Dalším faktorem jsou proti sankčních opatření Ruské federace a 

Íránu. Vláda Ruské federace vydala nařízení č. 84 z 31. ledna 2015, kterým se doplňuje 

nařízení č. 656 ze dne 14. července 2014 "O vydání zákazu přístupu určitých druhů 

strojírenských výrobků pocházejících z cizích států za účelem nákupů zajišťujících státní 

a obecní potřeby".[11]; [12] 

Ekonomické faktory 

Díky velice nízké obecné míře nezaměstnanosti 2,0 % v 1. čtvrtletí 2019 [28] se na trhu 

špatně shánějí odborní pracovníci, ale když se na věc podíváme z druhé strany, je díky 

tomu větší poptávka po automatizaci a robotizaci v podnicích, a tedy i výrobě 

jednoúčelových stojů, to ukazují data obratů podniku z oblasti projektové výroby. 

Jelikož podnik pouze exportuje je nyní v  nevýhodné pozici kvůli kurzu měny, nejvíce ho 

tedy ovlivňuje kurz české koruny a eura. Dalším ekonomickým faktorem je výše mezd 

nejpočetnější skupiny pracovníků a těmi jsou konstruktéři a dělníci.  Z průzkumu, 

kterého se společnost zúčastnila vyplývá, že se v kraji mzdy pohybují mezi nejvyššími 

v České republice. [8]  

Sociální faktory 

Největší sociální faktor, který se odráží na podnik je, málo technicky zaměřených škol 

v jižních Čechách, a tedy i málo studentů. Podnik má problém sehnat kvalifikované 

pracovníky. Tento nedostatek nyní řeší vzděláváním zaměstnanců a vynakládáním 

energie na důkladné zaškolení nově příchozích. V současné době se velmi málo mladých 
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lidí rozhoduje pro studium technicky zaměřených škol a tím tento trend nadále 

setrvává.  

Technologické faktory 

Z technologického hlediska je zde pár faktorů, které podnik určitě ovlivňují anebo 

ovlivňovat budou. Jedním z nich jsou substituční technologie, které se pomalu rozšiřují. 

Více tyto technologie popisuji v analýze pěti sil. Dalším faktorem jsou patenty, které 

společnost vlastní, u těch je problém s  jejich náklady a obnovováním.   

Legislativní faktory 

Z technologického hlediska pro společnost není problém svoje produkty sestrojit, ale 

z legislativních důvodů může být v některých případech problém s dopravou velkých 

strojů do zemí mimo Evropskou unii. Stejně jako se službami, u kterých si technici musí 

převážet nářadí. Společnost musí mít vždy vyřízené veškeré celní povolení a musí dbát 

na administrativu kolem těchto činností. Výhodou členství v  Evropské unii je krom 

ostatních věcí i dotační systém, který firma využívá převážně na školení svých 

zaměstnanců a tím se snaží snížit svoje znevýhodnění způsobené nízkou úrovní  

technické vzdělanosti v kraji a celkově v republice. Poslední faktor, který 

z legislativního hlediska ovlivňuje společnost jsou změny zákonů a předpisů, způsobené 

rychlými změnami v politice. 

Environmentální faktory 

Dalším faktorem, který ovlivňuje společnost je politicko -environmentální rozhodnutí o 

sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel ze dne 28. 

června 2018 [7], které může vést ke zdražení aut, a tedy nižšímu prodeji jednoúčelových 

strojů, pro které je toto odvětví největším odběratelem.  

PORTERŮV MODEL PĚTI SIL 

Dodavatelé: 

Společnost Rivetec je v mnoha oblastech nezávislá na dodavatelích, jelikož má sama 

velice rozsáhlou výrobu, nicméně by se neobešla bez dodavatelů elektro komponentů, 

pneumatických komponentů a robotů. V následující tabulky je ukázáno, s jakými 

dodavateli společnost dělá, jaké nákupy (v procentech z celku). Ač se procenta zdají 

relativně nízká, dodavatelů pro celou společnost je spoustu a většina z nich se dá 

relativně lehce nahradit. Proto jsem do této tabulky vybrala pouze ty opravdu 
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nenahraditelné. Buď z důvodu jedinečnosti jejich produktů na trhu, nebo kvůli 

konečným zákazníkům, kteří si vysloveně přejí ve svých strojích komponenty od daných 

společností. Tím pádem firma Rivetec nemá na výběr.  

Název společnosti 
Množství z celkových nákupů 

společnosti v jednotlivých letech v % 
Oblast podnikání 

  2016 2017 2018   

SIEMENS, s.r.o.                    8               7                      8     Elektronika 

SICK spol. s r.o.                    5               5                      4     Snímačová technika 

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.                    1               3                      3     Hydraulika 

HIWIN s.r.o.                    1               1                      1     Lineární vedení 

BALLUFF CZ s.r.o.                    1               1                      1     Snímačová technika 

RITTAL Czech s.r.o.                    1             -                        1     Elektrotechnické vybavení 

Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r.o                   -               -                       -       Těsnění a hydraulika 

Bossard CZ s.r.o.                   -               -                       -       Spojovací materiál 

FABORY CZ Holding s.r.o.                   -               -                       -       Spojovací materiál 

FESTO s.r.o.                   -               -                       -       Průmyslová automatizace 

HELUKABEL CZ s.r.o.                   -               -                       -       Elektronika 
Tabulka 2: Seznam dodavatelů a jejich část z celkových nákupů společnosti; vlastní tvorba 

Zákazníci: 

Za největší odběratelé, produktů firmy Rivetec, můžeme označit automobilový průmysl, 

a to nejen v ČR ale v celé Evropě to tedy znamená společnosti jako Škoda, Volkswagen, 

Renault, Kia, Peugeot, Citroen, Hyundai, Toyota nebo Mercedes a BMW. Další nemalou 

oblastí odbytu je průmysl hromadné výroby, pod kterým si můžeme představit firmy na 

výrobu žebříků jako firma Alve nebo většina výrobců bílé techniky jako firma Gorenje , 

Bosch a další.  
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Graf 6: Procentuální rozdělení tržeb mezi zákazníky za rok 2018; vlastní tvorba  

Zákazníci mají samozřejmě možnost přejít k jinému dodavateli, za vyšší nebo 

srovnatelnou cenu, ale mnohdy horší kvalitu. V oblasti nýtování se společnost 

mnohokrát setkala se zákazníky, kteří nářadí vyměnili za jiné, ale sami se vrátili kvůli 

kvalitě zpracování a technické úrovni. 

Substituty 

Pro celou oblast substitučních metod k nýtovaní platí, že cena zařízení a technologií je 

s nýtováním srovnatelná, krom metody klinčování, kde velký rozdíl dělá cena 

přídavného materiálu, který zde není potřeba. Většina metod je na trhu krátce, z ačali 

se objevovat teprve před 10 lety. A stále jsou více a více populární, to by mohlo vést 

podnik k uvažování o zařazení nástrojů do svého portfolia a tím se vyhnout odchodu 

zákazníků ke konkurenci. Jednotlivé metody krátce porovnám s metodou nýtovaní. 
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Použití těchto metod je většinou v podobném rozsahu jako nýtovaní, mohou u nich být 

modifikace z pohledu přístupnosti nebo velikosti namáhání.  

Klinčování 

Za největší výhodu oproti nýtování považuji nepotřebu přídavného materiálu, dále zde 

není nutnost vytvářet otvor a tím pádem i velice rychlou aplikaci. Za slabé stránky této 

technologie můžeme považovat možnost spojovat pouze slabé plechy s  vysokou 

plasticitou, kontrolu kvality spoje, která je bez porušení neproveditelná a vadu na 

designu v podobě prohlubně z pohledové strany.[3] 

 

Obrázek 12: Postup klinčování [21] 

Prorážecí nýty 

 

Obrázek 13: Lisovací prorážecí nýt [23] 

Další metodou spojování mohou být prorážecí nýty které mají oproti klasickému 

nýtování výhodu designově dobře vypadajícího spoje a rychlé aplikaci , díky tomu, že 

není nutné mít předem vytvořené otvory.  K záporům této substituce mohou patřit 

nutnost přístupu ke spoji z obou stran, nemožnost kontrolovat kvalitu spoje a nízká 

výdrž namáhání.[3] 
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Obrázek 14: Narážecí nýty [24] 

Nastřelovací kolíkování 

Tato metoda má, jako prorážecí nýty, výhodu rychlé aplikace, kvůli možnosti materiál 

spojit bez předchozího kroku, vytvoření otvoru. Avšak plechy musí být před nástřelem 

pevně zmáčknuty k sobě a po nástřelu hřebík kouká z  druhé strany ven, takže tato 

metoda je nejvíce vhodná pro použití do uzavřených profi lů. Posledním záporem je nižší 

pevnost spoje v axiálním zajištění oproti nýtování.[3] 

 

 

Obrázek 15: Průběh spojování Rivtac společně s  lepením [25] 

 

Obrázek 16: Střílený kolík  [26] 
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Vtlačovací prvky 

„Lisovací prvky byly vyvinuty proto, aby bylo možné mechanickým způsobem rychle 

umístit závitové prvky do kovových plechů a/nebo desek plošných spojů. Vtlačovací 

prvky se instalují snadno do děr, které jsou vyvrtané, vytvořené laserem nebo vyražené, 

a to plynulým pohybem standardního lisu. V průběhu lisovacího procesu do kovového 

plechu je materiál natlačen do speciální spodní drážky v oblasti dříku. Lisovací prvky 

tak vytvoří jeden nedělitelný celek s nosným materiálem.“ [22] 

 

Obrázek 17: Postup lisování extra silné lisovací matice [22] 

Potenciální konkurence 

Pravděpodobnost, že někdo vstoupí na trh s úplně novám nářadím je poměrně nízká. 

Stupeň technologie a zkušeností, které podnik a jeho konkurenti mají by se jen těžce 

překovával. Nehledě na relativně omezené distribuční kanály k jednotlivým 

zákazníkům. 

Stávající konkurence 

V oblasti jednoúčelových strojů  

Zde se velice těžce odhaduje, kolik je na trhu konkurentů, ale podle odhadu obchodního 

oddělení je v ČR kolem 1000 firem, které se zabývají stavbou jednoúčelových strojů . Ve 

všech výběrových řízeních, kterých se společnost zúčastnila je 4–5 dalších konkurentů 

na stejnou zakázku. Ale velmi malá část z  tohoto celku se zabývá oblastí automatického 

nýtování, tudíž má společnost Rivetec v  této oblasti konkurenční výhodu. 
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V oblasti nýtování 

V následující tabulce je souhrn největších konkurentů z  celého světa v oblasti 

nýtovacího nářadí. Velká část firem má dnes již přesunutou výrobu do Asie. Tyto 

společnosti mají výhodu nižších nákladů na výrobu, ale nevýhodu z  pohledu zákazníka. 

Ten v dnešní době slyší na místo výroby kvůli dvou hlavním aspektům a těmi jsou kvalita 

a etický faktor. Z marketingového hlediska je proto výroba v  Evropě velice přitažlivý 

aspekt. 

Obodovanými ukazateli v tabulce jsou: inovativnost, kvalita, četnost na trhu, cena, 

jedinečnost a zákaznické řešení. Ty jsou hodnoceny z  pohledu produktu body 0-3, čím 

více bodů tím lepší. Dále jsou zde funkční ukazatele: Automatizace a Kontrola procesu. 

U těch s označením písmene A společnost funkci nabízí a v případě prázdné kolonky 

nikoli. Ukazatel druh nářadí znázorňuje nabízené druhy nýtovacího nářadí jednotlivými 

společnostmi, zkratky nářadí jsou vysvětleny přímo pod tabulkou. Posledním řádkem 

tabulky je společnost Rivetec pro porovnání s  ostatními. U té můžete vidět že si ve 

faktorech četnost na trhu a cena vede relativně špatně na rozdíl od zákaznického řešení 

a jedinečnosti kde má nejvyšší hodnocení. Hodnocení prováděl top managem ent 

společnosti. [15-20] 
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AVDEL Stanley CH GB 3 MPH, TPH, HHM, HHT 3 3 3 2 2 A  

BOLLHOF  DE DE 1 MPH, TPH, AT, HHM, HHT 2 2 2 2 1 A A 

BRALO  CH SP 0 MPH, TPH 1 0 1 1 0   

FAR  CH/IT IT 2 MPH,TPH,SPH,AT,AM,HHM,HHT 2 2 2 2 1 A A 

GESIPA  CH/DE DE 3 MPH, TPH, AT, AM, HHM, HHT 3 3 3 3 2 A A 

HONSEL  CH DE 2 MPH, TPH, AT 2 1 2 2 2  A 

HUCK  USA USA 2 TPH, SH, TPH 3 2 3 3 1  A 

LOBSTER  JAP JAP 1 MPH, TPH, AT, HHM, HHT 2 1 2 1 0   

MASTERFIX Stanley CH NL 1 MPH, TPH, AT 1 1 1 1 0   

MMA  CH/IT IT 1 MPH, TPH, AT 1 1 1 1 0   

MS NÁŘADÍ  CZ CZ 2 MPH, TPH 1 1 1 1 0   

POP Stanley CH GB 3 MPH, TPH, AT, HHM, HHT 3 3 3 2 1 A  

RIVAN  CH IT 1 MPH, TPH, AT, HHM, HHT 0 0 0 0 0   

RIVIT  CH/IT IT 0 MPH, TPH, SPH, AT, HHM, HHT 1 0 1 1 0 A  

SARIV  CH IT 0 MPH, TPH, SPH, SH, HHM, HHT 0 0 0 0 0   

WEBER  DE DE 3 HEM, HET 3 0 3 3 3 A A 

RIVETEC Titgeme CZ CZ 3 MPH, THP, SPH, SH, HHM, HHT 2 1 1 3 3 A A 

Tabulka 3: Přehled konkurence v oblasti nýtovacího nářadí v porovnání s firmou Rivetec; vlastní tvorba 
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MPH na maticové nýty s pneumaticko-hydraulickým pohonem 

TPH na trhací nýty s pneumaticko-hydraulickým pohonem 

SPH na trhací oboustranné s pneumaticko-hydraulickým pohonem 

SH na trhací oboustranné s hydraulickým pohonem 

AM akumulátorové nářadí na maticové nýty  

AT akumulátorové nářadí na trhací nýty  

HEM nýtovací hlava na maticové nýty s elektrickým pohonem 

HHM nýtovací hlava na maticové nýty s hydraulickým pohonem  

HET nýtovací hlava na trhací nýty s elektrickým pohonem 

HHT nýtovací hlava na trhací nýty s hydraulickým pohonem 

4.5.2. Vnitřní zdroje 

Tato kapitola nastiňuje současnou situaci a dělí se do 4 oblastí:  

- Finanční zdroje 

- Lidské zdroje 

- Materiální zdroje (majetek, suroviny, zboží)  

- Nemateriální zdroje (znalosti, informace, image, know-how) 

Finanční zdroje 

 
Marže v 

% 

Podíl na 

tržbách r. 

2008 

Tržby 

v mil. kč 

Podíl na 

tržbách r. 

2018 

Tržby v 

mil. kč 

Potenciál růstu tržeb 

během příštích 5 let 

(2024) 

1 - Nářadí do ruky 5 26 23 17 20 zvýšení o 20 % 

2 - Automatizace 40 3 2,5 2 2,5 zvýšení o 1000 % 

3 - Náhradní díly 50 16 14 9 11 zůstane stejné 

4 - TP servisní nástroje  10 0 0,01 1 1 Zvýšení o 50 %  

5 - Projekt 5 20 18 67 80 zvýšení o 40 % 

6 - OTS 80 3 2 2 2 zvýšení o 500 %  

7 - Zboží 8 33 29 3 3,5 zůstane stejné 

Tabulka 4: Tržby/Marže/Potenciál; vlastní tvorba  

V tabulce číslo 4 je na základě tržeb z  roku 2018 pro jednotlivé produktové skupiny 

odhadnut potenciální růst tržeb do dalších let. Současně by se daly z  tabulky určit 

budoucí výnosy vynásobením marží a potenciálních růstů tržeb. Které by, ale v této 
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situaci bez podrobnějších propočtů mohly být zavádějící. Z  finanční analýzy jsem se 

rozhodla použít pouze ty ukazatele, které vstupují do Balance Scorecard a tím pádem 

do konečného rozhodování o strategii podniku, těmi jsou první a druhý stupeň likvidity. 

Pro příklady byly potřeba údaje ze zatím nepublikovaného výkazu firmy za rok 2018. 

[34] 

Likvidita 

Pohotová likvidita je ukazatelem likvidity vyjadřující schopnost firmy hradit krátkodobé 

závazky po přeměně krátkodobých pohledávek a finančního majetku na peníze. 

Doporučená hodnota je mezi 0,7 – 1,2. 

𝐿2 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

𝐿2 =
72 577 − 48 784

51 601
= 0,46 

Rovnice 1: Pohotová likvidita  

 

Okamžitá likvidita je ukazatel likvidity, který vyjadřuje násobek schopnosti uhrazení 

krátkodobých závazků z přeměněného majetku na peníze. Doporučená hodnota je mezi 

0,2 - 0,5. 

𝐿1 =
 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

𝐿1 =
2 482

51 601
= 0,048 

Rovnice 2: Okamžitá likvidita  

 

Lidské zdroje 

V současné situaci je struktura firmy v klasickém pyramidovém formátu. Pro potřeby 

vedení firmy je struktura příliš rozvětvená a komplikovaná. S  tím souvisí i komplikované 

průběhy jednotlivých procesů. Z procesního auditu, který v podniku proběhl před 

rokem vyplývá, že firma má oblasti ke zlepšení na každém oddělení , nejvíce tedy 

interní, ale v oblasti obchodu a marketingu jsou tyto nedostatky i směrem 

k zákazníkům. 
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Obrázek 18: Organizační struktura firmy Rivetec; vlastní tvorba 

Z důvodu omezeného počtu kvalifikovaných pracovníků, má firma rozpracovaný 

rozsáhlý systém školení a vzdělávání již dosavadních nebo nově příchozích 

zaměstnanců. Nyní má naplánované vzdělávání, jíž na celý rok 2019. V podniku 

probíhají i placené lekce jazyků, pro všechny, kteří mají zájem, krom operátorů montáže 

a výroby. 

V minulém roce si společnost nechala také zpracovat zaměstnanecký průzkum, 

z kterého vyplynulo, že více jak polovina hodnotila výhradně kladně spokojenost 

v podniku. Obecně je v daném okamžiku převážně mladý kolektiv, což znamená, že 

firma má velký potenciál do budoucna, ač se může zdát, že v tento okamžik je ve firmě 

málo zkušených pracovníků. 

 

Obrázek 19: Graf zobrazuje rozložení zaměstnanců dle celkové míry angažovanosti a identifikace  [27] 
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Materiální zdroje 

Jelikož je firma čistě výrobní, veškeré její materiální zdroje pochází od dodavatelů, bud 

komponentů nebo výrobního materiálu. Dále by se do této oblasti dali zařadit například 

některé povrchové úpravy, na které firma nemá sama vybavení. Obecně řečeno nemá 

firma s materiálními zdroji problémy a ani zde nejsou velká rizika které by mohly firmu  

v budoucnu ohrozit. 

Nemateriální zdroje 

Za nemateriální zdroje můžeme považovat technickou znalost, kterou firma buduje 

hned od svých počátků. Za svou existenci se ve společnosti nechalo zapsat kolem 45 

patentů z toho 23 celosvětových . Dalším zdrojem je budovaná značka a  image 

společnosti, na které se pracuje intenzivně až v posledních letech. V tomto ohledu má 

firma základní nedostatky. 

4.5.3. SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1/ Zkušenosti s konstrukcí nýtovacího nářadí 
do ruky, zkušenosti s tímto druhem nářadí  

W1/ Nízký provozní kapitál 

S2/ Znalosti technické i technologické pro oblast 
automatizace nýtování  

W2/ Starý IS  

S3/ Znalosti v oblasti kontroly kvality nýtového 
spoje 

W3/ Organizační struktura  

S4/ Znalosti v oblasti konstrukce a stavby 
jednoúčelových strojů, poloautomatických a 
automatických strojů a linek na zakázku  

W4/ Nízká úroveň managementu  

S5/ Všechny potřebné zdroje pro vývoj a výrobu 
nýtovacího nářadí (technologie, pracoviště, 
vybavení) 

W5/ Nízké odborné znalosti zaměstnanců  

S6/ Lidské zdroje  W6/ Nefunkční, nedodržované firemní procesy  

S7/ Možnost kombinace (synergický efekt) 
znalostí z oboru nýtování a stavby 
jednoúčelových strojů  

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

O1/ Stoupající potřeba automatizace  T1/ Levné výrobky z Asie (oblast nářadí do ruky)  

O2/ Jednoduché přímé dodávky po celé Evropě  T2/ Rozvoj substitučních technologií u 
konkurentů 

O3/ Zvýšená poptávka po technologických 
firmách 

T3/ Vliv mezinárodní politiky na trh  

O4/ Relativně malá konkurence v automatizaci 
nýtování, kontrole procesu nýtování a 
automatizace nýtování  

T4/ Nestabilní politická  situace v R 
 

O5/ Možnost z konkurentů vytvořit 
spolupracující firmy  

T5/ Nedostatek kvalitních lidí v regionu  
 

 T6/ Komplikovaná spolupráce s centrálou 
Titgemeyer 

Tabulka 5: SWOT analýza pro firmu Rivetec; vlastní tvorba  
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Vnitřní Silné: 

S1/ Zkušenosti s konstrukcí nýtovacího nářadí do ruky, zkušenosti s tímto druhem 

nářadí. 

- znalosti potřebné ergonomie nářadí  

- znalosti potřebných technických parametrů pro různé druhy nýtů  

- znalosti o nýtech a potřebách jejich použití  

- znalost legislativy pro tuto oblast 

 

Obrázek 20: Návrh designu a ergonomie nýtovacího nářadí pro rok 2015  [3] 

S2/ Znalosti technické i technologické pro oblast automatizace nýtování  

- znalosti potřebných technických parametrů pro různé druhy nýtů  

- znalosti o nýtech a potřebách jejich použití  

- znalost legislativy pro tuto oblast 

- znalost všech potřebných komponent, aby bylo možné zautomatizovat nýtování 

- znalost technologického postupu automatizovaného nýtování a způsobů, jak 

toto řídit 

- zkušenosti s implementací prvků automatického nýtování  

- nabídka komplexního, stavebnicového řešení s promyšleným systémem řízení  
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- v systému SAN integrované prvky průmyslu 4.0 a chytrých SMART systémů 

(odlišení od konkurence) 

S3/ Znalosti v oblasti kontroly kvality nýtového spoje  

- dlouhá zkušenost s používáním těchto systémů  

- um systém integrovat do nářadí do ruky, ale i do automatizace 

- moderní systém (snímače, komponenty, vyhodnocení)  

- vše postaveno na vlastní elektronice i programech, tím pádem možnost vycházet 

vstříc potřebám trhu a konkrétním požadavkům zákazníků  

S4/ Znalosti v oblasti konstrukce a stavby jednoúčelových strojů, poloautomatických a 

automatických strojů a linek na zakázku  

- znalosti postupů potřebné k návrhu řešení 

- znalost dodavatelů komponentů 

- znalosti moderních řešení automatizace  

- znalost legislativy pro tuto oblast 

- umění rychle sestavit nabídky, které jsou realistické   

Viz. O společnosti; rok 2006 strana 13  

S5/ Všechny potřebné zdroje pro vývoj a výrobu nýtovacího nářadí (technologie, 

pracoviště, vybavení) 

- CAD systém, správné složení strojového parku (velikost, vybavení, nástroje) 

- vlastní výrobní kapacity (rychlost)  

S6/ Lidské zdroje  

- mladí, motivovaní zaměstnanci ve všech potřebných oborech (konstrukce, 

elektro projekce, programování a montáž)  

S7/ Možnost kombinace (synergický efekt) znalostí z oboru nýtování a stavby 

jednoúčelových strojů. 

Vnitřní Slabé: 

W1/ Nízký provozní kapitál 

- závislost na cizím kapitálu 
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- problémy s Cash flow 

W2/ Starý IS  

- neumožňuje řízení projektů 

- neumožňuje tvorbu plánů 

- nelze propojit s jinými SW, např. CAD/Vault  

- žádné CRM 

W3/ Organizační struktura  

- komplikovaná, příliš rozvětvená  

- dlouhé doby zavádění změn 

- nízká úroveň spolupráce jednotlivých oddělení 

Viz. Lidské zdroje; kapitola Vnitřní  zdroje strana 34 

W4/ Nízká úroveň managementu  

- chybějící odborné kompetence (odborné znalosti související s předmětem 

podnikání, odborné schopnosti řídícího charakteru  a odborné znalosti příbuzné 

problematiky) 

- morální část autority – schopnost jasně stanovovat „pravidla hry“, přesně je 

respektovat, neměnit je zištně dle potřeby vedoucího  a schopnost držet slovo 

- charisma manažera – schopnost verbální a neverbální komunikace, image 

osobnosti, vyváženost zaměření na vztahy a výkon v týmu  

- nedostatečná kontrola plnění úkolů a finanční controlling 

- malé zaměření se na výsledek 

- špatné plánování a přidělování úkolů. 

- nízká úroveň osobní zodpovědnosti  

Viz. Lidské zdroje; kapitola Vnitřní zdroje strana 34  

W5/ Nízké odborné znalosti zaměstnanců  

- nedostatečné vzdělání 

- chybějící specifické znalosti a zkušenosti z  oboru 

- nízká úroveň znalostí firemních procesů a postupů  

Viz. PESTLE; kapitola Ekonomické faktory strana 25  
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W6/ Nefunkční, nedodržované firemní procesy  

- složité, nepřehledné, neflexibilní, neprovázané procesy  

- často nedodržované 

- některé chybí, nebo chybí jejich části  

Venkovní Příležitosti 

O1/ Stoupající potřeba automatizace  

- náhrada zaměstnanců stroji – nedostatek pracovních sil, vysoké mzdy, nižší ceny 

automatizačních prvků (roboti, komponenty)  

- návrat výrob do prostoru EU z Asie a východní Evropy (roste cena pracovních sil, 

náklady na dopravu) 

O2/ Jednoduché přímé dodávky po celé Evropě  

- jednodušší přístup na trhy EU (sjednocená legislativa, absence celních bariér a 

sjednocené technické normy) 

- možnost podpory lokálními obchodními zástupci ze skupiny Titgemeyer 

- možnost využít síť obchodních firem patřících do skupiny, marketing, vyhledání 

potenciálních zákazníků, jazyková podpora  

- možnost dodávek na nejsilnější trhy (Německo, Francie) 

O3/ Zvýšená poptávka po technologických firmách 

- řešení z jedné ruky, řešení technických a technologických problémů (analýzy, 

zpracování FMEA) 

- zvýšená poptávka po chytrých řešeních která umí kontrolovat kvalitu a 

zjednodušují obsluze svou údržbu a provozování  

- zvýšená potřeba služeb technické podpory – zákazníci očekávají vyšší úroveň 

podpory zahrnující maximální podporu (proaktivní řešení)  

- zvýšené požadavky na individuální řešení  

- poptávka po rychlých a kvalitních řešení okamžitých problémů  

O4/ Relativně malá konkurence v automatizaci nýtování,  kontrole procesu nýtování a 

automatizace nýtování 
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- konkurence většinou nemá celý sortiment anebo jim chybí kapacity na realizaci, 

hlavně u komplikovaných řešení  

- konkurence nemá přímé zkušenosti se stavbou jednoúčelových strojů  

Viz. Tabulka 1; Shrnutí produktového portfolia strana 19 

O5/ Možnost z konkurentů vytvořit spolupracující firmy  

- nabídnout komponenty pro automatizaci nýtování  firmám, které staví 

jednoúčelové stroje 

- nabídnout služby technického charakteru (implementaci, oživení, údržbu)  

Venkovní Hrozby  

T1/ Levné výrobky z Asie. Oblast nářadí do ruky. 

- většina výrobců si nechává vyrábět levně a hromadně v  Asii 

Viz. Tabulka 3; Konkurence v oblasti nýtování strana 32 

T2/ Rozvoj substitučních technologií u konkurentů  

- prorážecí nýty 

- vtlačovací prvky 

- klinčování 

- moderní nastřelovací kolíkování  

Viz. Substituty strana 28 

T3/ Vliv mezinárodní politiky na trh  

- rychlé změny, embarga 

- změny environmentální politiky (tlak na emise) 

Viz. PESTLE; kapitola Politické faktory strana 25 

T4/ Nestabilní politická situace v ČR 

- neustálé změny priorit 

- rychle se měnicí sociální politika, tlak na mzdy a odvody  

- změny zákonů a předpisů 

- nekvalitní školský systém 

T5/ Nedostatek kvalitních lidí v regionu  



43 
 

- velký podíl zahraničních firem, které vyčerpali lidské zdroje v regionu a zároveň 

zvyšují tlak na výši jejich odměn  

- nedostatek kvalitních technických škol v  regionu 

Viz. PESTLE; kapitola Ekonomické faktory strana 25  

T6/ Komplikovaná spolupráce s centrálou Titgemeyer  

- chybějící plánování strategických projektů  

- různá obchodní politika uvnitř skupiny 

- špatný přístup k informacím, pouze jednostranné toky informací  

- komplikované nebo žádné procesy platné pro celou skupinu  

- nízká úroveň spolupráce a kooperace  
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4.6. Balance Scorecard 

  Kritérium Měřítko Skutečnost Plán 

Finance 

tržby roční růst tržeb v % [33] 2 % 12 % 

likvidita Pohotová [34] 0,46 1 

likvidita Okamžitá [34] 0,048 0,4 

snížení nákladů podíl provozních nákladů [35] 52,30 % 50 % 

snížení nákladů podíl materiálových nákladů [35] 48,70 % 47 % 

Zákazníci 

spokojenost zákazníků 
počet zákazníků s min stejným obratem 
jako minulý rok [36] 

35 50 

úspěšnost na trhu počet nových zákazníků [36] 18 50 

nové výrobky počet nových výrobků uvedených na trh  2 5 

růst kvality počet reklamací [37] 17 10 

zefektivnění dodávek počet včasných dodávek 65 % 80 % 

zefektivnění 
nabídkového řízení 

poměr objemu vystavených nabídek a 
realizovaných obchodů vůči objemu 
nerealizovaných nabídek [38] 

0,75 0,9 

Interní 
procesy 

výrobní efektivita 
délka výrobního cyklu u vybraných 
produktů (SAN) [39] 

90 dnů 50 dnů 

úspěch nových 
produktů 

podíl nových produktů (do 3 let od 
uvedení na trh) v % na tržbách [33] 

2,5 20 

rychlost zpracování 
poptávky 

pracovní délka procesu vypracování 
nabídky [39] 

35 dnů 14 dnů 

využití kapacit 
interních zdrojů 

plán versus skutečnost 75 % 82 % 

Zaměstnanci 

srovnatelnost mezd 
benchmarking v regionu, porovnání 
k průměru [8] 

-8 % 0 % 

spokojenost 
zaměstnanců 

průzkum spokojenosti zaměstnanců [27] 52 % 80 % 

růst kvalifikace 
počet dokončených vzdělávacích kurzů 
[40] 

25 90 

fluktuace odchodu z vůle zaměstnanců [40] 5 osob 0 osob 
Tabulka 6: Balanced Scorecard; vlastní tvorba 

V tabulce Balanced Scorecard je vypsaná skutečnost mezi roky 2017 a 2018. Sloupeček 

plán jsou cíle společnosti navrženy na rok 2019.  

4.7. Návrh strategie 

Můj návrh celopodnikové strategie je postaven na vytvoření dílčích projektů pro každou 

ze změn, v různých oblastech, která by měla v podniku proběhnout. 

Prvním projektem by mělo být zavedení nového informačního systému. Při jeho 

implementaci by současně měla proběhnout změna organizační struktury.  Tedy snížit 

počet administrativních pracovníků a sloučit oddělení zabývající se standartní výrobou 
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a nákupem v jeden celek. Tím by se nastavili i jednodušší firemní  procesy a kritéria 

kontroly těchto procesů. 

Tento interní projekt musí být realizován  ve spolupráci s mateřskou společností 

Titgemeyer Group, tak aby došlo k synergickým efektům, které zaručí napojení na IS 

centrály. To umožní vylepšení spolupráce s centrálou. To znamená jednodušší sídelní 

dat a informací, lehčí přístup k databázím a propojení CRM systému. Tím pádem by 

měla společnost větší šanci a možnosti využít kontakty jednotlivých prodejních sídel 

mateřské skupiny a zvýšit tak své procento na evropském trhu. 

Následující projekt by měl obsahoval rozvinutí portfolia produktů se zaměřením na 

oblasti, kde je největší potenciál růstu a nejvyšší marže. (Viz. tabulka 4) Těmito oblastmi 

jsou automatizace nýtování a poskytovaných technicko – obchodních služeb. Dílčími 

kroky tohoto projektu by mělo být vyvinout a vymyslet nové produkty a v horizontu 

šesti měsíců je zavést do prodeje. Produkty z oblasti automatizace nýtování by měli býti 

vylepšené a inovované produkty řady SAN. Z  oblasti technicko – obchodních služeb by 

jimi měly být služby hotline, diagnostika problémů nebo řada školení k prodanému 

výrobku. 

V oblasti automatizace by společnost měla vytvořit projekt, na navázání obchodních 

vztahů s konkurenty, kteří se zabývají stavbou jednoúčelových strojů. Těmto firmám 

nabídnout, produkty ze skupiny 2 s jejich implementací a obchodně technickými 

službami. (Viz. SWOT příležitosti O5) U tohoto projektu je velký potenciál. Jelikož firem 

na výrobu jednoúčelových strojů je velké množství, ale pouze malá část z  nich nabízí 

nebo se zabývá technologií automatického nýtování.  

Další částí celopodnikové strategie jsou lidské zdroje . Projekt by měl být rozdělen na 

dvě části, nábor nových zaměstnanců a péče o současné. To zahrnuje zahájení 

vzdělávacího systému na prohloubení a zdokonalení schopností  současných 

zaměstnanců. Aby vzdělávací systém měl danou účinnost je zapotřebí nastavit 

personální politiku, tak aby nedocházelo k fluktuaci. (Viz. Scorecard) Dalším krokem je 

zahájit nový program Traniee na získání a vyškolení studentů a mladých lidí. To obnáší 

sestavení procesu zaškolení a vytvoření týmu, který by se o tyto jednotlivce staral. Toto 

rozhodnutí by mělo pomoci, jak nezkušeným mladým lidem si vytvořit praxi, tak 
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podniku vychovat si pracovníky, kteří by již věděli, jaké jsou jednotlivé procesy uvnitř 

podniku a byla by možnost rovnou je přijmout na dané pozice, ke kterým dostali praxi.   

Konečným krokem, který navrhuji je se v  perspektivě 2-5 let zaměřit na vývoj nového 

nářadí v oblasti substitučních technologií. (Viz. strana 28) Toto rozhodnutí by mělo 

zamezit ztrátě zákazníků, kteří se rozhodnou pro jinou technologii spojování tenkých 

plechů a zároveň by to podniku pomohlo rozšířit své pole působnosti a tím být více 

stabilní.  

4.7.1. Implementace 

Pro implementaci této strategie je potřeba určit vypracovat detailní zadání jednotlivých 

strategických projektů, sestavit projektové týmy a po sestavení prováděcích plánů, 

sestavit operativní plán jejich spuštění.  Projektové týmy musí rozpracovat zadání 

každého projektu a sestavit prováděcí plány, včetně rozpočtu a plánu zdrojů . Jednotlivé 

projekty, cíle těchto projektů a jejich časová synchronizace by měla vycházet z  výsledků 

této práce a analýz zde zpracovaných. Jedná se o mnoho úkolů velkého rozsahu s  velkou 

časovou náročností. K těmto úkolům jsem se bohužel v rámci své práce nedostala, a tak 

jsou tyto kroky již na samotném podniku.  
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5. Závěr 

Mým hlavním cílem této práce bylo vytvořit podnikovou strategii. Tyto jednotlivé kroky 

jsem splnila v kapitole finanční analýzy, analýza vnitřních zdrojů a  analýzy vnějšího 

prostředí podniku. Jelikož podnik doposud neměl zformovanou žádnou strategii, tak se 

jednalo o její celkové definování. Prvním krokem bylo sestavit s  vedením podniku vize 

podniku, dále si vytvořit obrázek o okolí a trhu na kterém se podniku pohybuje, k  tomu 

jsem použila data z evropského statistického úřadu. Dalším krokem bylo vytvoření 

PESTLE analýzy a Porterova modelu pěti sil, tyto dvě metody mi nastínili oblast vnějších 

vlivů a konkurentů, kteří působí na podnik. O vnitřních zdrojích podniku z  hlediska 

finančního, lidského, materiálního a nemateriálního jsem čerpala informace 

z ekonomických výkazů, finančních statistik, dat z  IS a dalších podkladů od společnosti. 

Mezi nimi byly například, průzkum spokojenosti zaměstnanců a mzdový benchmarking, 

který si podnik nechal v minulém roce vytvořit. Ale také například doklady o 

mezinárodních patentech na vlastní produkty, které firma společně s mateřskou 

společností zaregistrovala. Další postup bylo vytvoření SWOT analýzy a metody 

Balanced Scorecard, které jsem sestavovala z již předchozích analýz, nashromážděných 

informací a rozhovorů s vedením podniku. Firmě jsem navrhla strategii, která se skládá 

z jednotlivých interních projektů. Obsahem jsou tedy konkrétní řešení pro jednotlivé 

oblasti, v kterých má podnik prostor pro zlepšení nebo využití silných stránek podniku. 

Pokud podnik využije navrženou strategii, rozpracuje a zrealizuje jednotlivé strategické 

projekty, může mu to pomoci k naplnění vizí které si stanovil.  
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