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Anotace  

Bakalářská práce pojednává o návrhu strojní výroby ve stavební firmě, dřívější 

klempířské dílně. Údaje vychází z reálných možností existující společnosti Stavebniny 

ILN. První část je zaměřena na teoretická východiska návrhu a problematiku 

navrhovaného řešení. Druhá část se zabývá propočty a výrobními možnostmi 

společnosti Stavebniny ILN. 
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The thesis deals with layout of mechanical production in the construction company,      

a former plumber's workshop. Data is based on real possibilities of the existing 

Stavebniny ILN. The first part of the thesis focuses on the theoretical bases of layout 

issues and a matter of suggested solutions. The second part of the thesis contains with 

calculations and production capabilities of Stavebniny ILN. 
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ÚVOD 

Současná společnost STAVEBNINY ILN je firma pana ing. Stanislava Cahy, 

který svoji činnost vykonává na základě živnostenského oprávnění. Sídlo společnosti  

se nachází ve Valašském Meziříčí. Firma má výhodnou strategickou polohu, protože je 

vybudována u hlavní silnice - směr, Hranice na Moravě. Firma zaměstnává devět 

zaměstnanců, příležitostně - externí pracovníky. Provozuje také externí dopravu 

různých materiálů. Roční obrat firmy je okolo 40mil. Firma měla rostoucí tendenci, 

ovšem rok 2008 a 2009 znamenal krizi ve stavebnictví a následný pokles tržeb. 

Bakalářskou práci zpracovávám pro firmu Stavebniny ILN se sídlem  

ve Valašském Meziříčí, Podlesí 482. Provozovna leží na adrese na Masarykova 45 

757 01  Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou.     

Historický vývoj 

Firma ILN, Stanislav Caha vznikla v roce 1990 a je zapsána v OR u KS Ostrava 

v oddíle FIRM vložka 405 z 21. 9. 1990, má status - fyzické osoby. Firma se od počátku 

zabývala stavební činností, a to zejména prováděním průmyslových tepelných izolací. 

Od roku 1995 se začala věnovat obchodní činnosti v oblasti prodeje stavebních hmot     

a nářadí pro stavební firmy a drobné stavebníky. Stavební činnost přestala firma 

vykonávat v roce 1997 z důvodu platební neschopnosti svých odběratelů, zvýšení 

konkurence a následné ztráty zakázek. Stavební činnost byla utlumena již na konci roku 

1996. V roce 1997 ještě firma ILN zaměstnávala 25 pracovníků stavební činnosti          

a současně usilovala o zpětné získání pozic v uvedené činnosti, což se bohužel 

nepodařilo a došlo k propuštění zaměstnanců a plné orientaci na prodej stavebních 

hmot.  

Současná organizační struktura podniku je liniová (lineární) viz obrázek níže. 

Vedoucí firmy má zástupkyni, prodavačku, účetní. Všichni sídlí v kancelářské budově. 

Dále je v areálu několik skladů se zázemím, pro řidiče kamionu a 5 skladníků. Každý 

z nich má svou funkci. Například oprava strojů, úprava zeleně, natěračské a udržovací 

práce. 
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  Obsah podnikání 

 Izolatérství, klempířství  

 malíř, natěrač  

 lešenářské práce  

 pronájem průmyslového zboží  

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  

 automobilová doprava 

 míchání barev a stavebních hmot 

Hlavní předmět současného podnikání společnosti - ILN-Stavebniny, je prodej 

stavebního materiálu. Nabízí kamionovou přepravu stavebních materiálů a hmot  

až na místo určení, pro firmy i soukromníky externí přepravu jejich zboží, dle aktuální 

poptávky. Dále prodej nářadí a nástrojů pro dílny a stavby, sortiment armovacího železa 

do betonu. 

Současné problémy: 

Jako každá firma v oboru stavebnictví to nemá po roce 2008/2009 lehké. 

Hospodářská krize, poměrně tvrdě, dopadla na tato odvětví, a to s poměrně velkým 

časovým prodlením. 

a) Vnitřní  

Do problémů vnitřních, patří nedostatečná komunikace mezi skladem, 

skladníky a kanceláří. Pro značení skladových výrobků se, bohužel, ještě 

nevyužívá systém čárových kódů. Výpočetní technika je poměrně zastaralá  

a používá účetnictví ve starém programu, zavedeném ještě v operačním 

systémem MS-DOS. Nákup tiskáren a jiných příslušenství se musí 

přizpůsobovat tomuto zastaralému operačnímu systému a v neposlední řadě je 

nevyužitá klempířská dílna v prostorách skladů. 

b) Vnější 

Dodavatelé oceli a stavebního nářadí, požadují hotovostní platby. 

Zákazníci mají špatnou platební morálku, zejména při platbě na faktury s delší 

dobou splatnosti. Při prodeji zboží málo známým a novým firmám na faktury je 
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Majitel 
firmy 

Řidič 
kamionu 

Skladník Skladník Skladník Skladník 

Zástupkyně 
majitele 

Účetní Prodavačka 

proto nutno prověřit jejich platební schopnost a zpočátku vyžadovat pouze 

platby v hotovosti. V tomto oboru je častý krach zejména malých stavebních 

firem provádějící drobné stavební práce. Dále je to problém s nákupem stavební 

oceli, která by se dala navíc prodávat již jako zpracovaná do výrobků. Dosáhli 

bychom více zisku než z prodeje samotné suroviny. 

S ohledem na současný stav firmy ILN Stavebniny se budu ve své bakalářské 

práci zabývat návrhy na rozšíření výroby ve firmě. Jednalo by se o výrobu třmínků  

a stavebních košů, pomocí nových strojů v klempířské dílně. 

 

 

 

  

Obrázek 1: Organizační struktura podniku (Zdroj/vlastní zpracování) 
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1 Definování problému a cíle bakalářské práce 

Za cíl bakalářské práce jsem si stanovil navrhnout reálné řešení volné pracovní 

kapacity podniku. Jedná se o využití strojů a bývalé klempířské dílny. Tento návrh bude 

uskutečněn v místě provozovny ILN Stavebnin na Masarykově ulici ve Valašském 

Meziříčí. 

K návrhu na opětovné využití nepoužívaných prostor a strojů jsem dospěl 

z několika různých pohledů. Základní podnět je využití volného času skladníků. Práce 

ve skladech firmy je velmi nárazová, a proto by bylo vhodné další a lepší využití 

pracovního času. Stroje a dílna jsou plně funkční, proto je z ekonomického hlediska 

příhodné je využít  na výrobu. Žádné stavebniny v okolí Valašského Meziříčí nenabízejí 

možnost prodeje stavebních materiálů a zároveň prodeje na zakázku tvarovaných 

výrobků z betonářské oceli. Tento krok vidím jako důležitý v získávání nové klientely 

z řad firem i občanů. Vzhledem k velké ploše areálu, by bylo vhodné finální výrobky – 

třmínky a stavební koše z nich vystavit, abychom rozšířili povědomí o nových 

výrobcích mezi zákazníky. Pan ing. Stanislav Caha již za dobu svého podnikání získal 

mnoho odběratelů z řad firem, které poptávají tento druh výrobku.  

Výroba pomocí strojů v klempířské dílně přinese lepší využití kapitálu a práce 

skladníků ve firmě. V současné době se ve Stavebninách ILN dá koupit jen kusová  

a nijak neopracovaná betonářská ocel – jako surovina. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Základní pojmy podnikání: 

1) Podnikatel 

2) Podnikání 

3) Podnik 

  Podnikatel 2.1.1

V minulém století byly předmětem hlubšího zkoumání personální a sociologické 

aspekty podnikání, což se promítlo i v definicích pro podnikatele. V polovině 20. století 

se ustálilo pojetí podnikatele jako inovátora.  

Jednu z prvních takových definic podnikatele vytvořil český rodák Joseph 

Schumpeter v roce 1952, když napsal že, úloha podnikatele spočívá v reformaci nebo 

v revolucionizmu výrobních metod na základě využívání vynálezů, odhalováním 

nových zdrojů dodávek materiálů nebo odbytiště pro výrobky na základě reorganizace 

nového odvětví. 

Albert Shapero v roce 1975 přišel se svojí definicí podnikatele. Vyznačuje se 

jednáním, které zahrnuje chopení se iniciativy, organizování a reorganizování sociálně - 

ekonomických mechanismů za účelem přeměny zdrojů. Situací orientovanou               

na praktický výsledek a zakalkulování rizika neúspěchu. V této definici autor zahrnuje 

také podnikatelské riziko případného neúspěchu, s nímž musí každý realistický budoucí 

podnikatel počítat. 

Jako poslední definici, která mne zaujala a rád bych ji také zmínil, je definice 

Roberta D. Hisriche z roku 1985, který definoval podnikatele, jako člověka, který 

vytváří cosi nového. Musí na to vynaložit hodně úsilí, podstoupit řadu rizik. Odměnou 

by mělo být peněžní a osobní uspokojení. 

Vybral jsem tyto tři zajímavé definice, jako ukázku, jak se definice vyvíjela v čase 

a jak byla chápána (7) 
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Pokud bychom se drželi přesné aktuální definice dle platných zákonů české 

republiky, museli bychom se podívat do obchodního zákoníku na § 2 odstavec 2:  

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského zákona 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu (11) 

Definice podnikatele dle bodu b) a c) jsou známy také již ze živnostenského 

zákona. Tito podnikatelé podnikají jako fyzické osoby a ručí za závazky své firmy 

celým osobním majetkem. V bodě a) máme uvedeny podnikatele právnické Jako první 

rozlišovací znak je, že tito podnikatelé musí být zapsáni v obchodním rejstříku. Tento 

rejstřík vedou příslušné soudy a liší se svým charakterem od živnostenského rejstříku, 

který vedou živnostenské úřady. (13) 

Podnikatelé vstupují: 

1) do vztahů mezi sebou - úprava se zde řídí především obchodním zákoníkem, 

případně občanským zákoníkem podle jednotlivých konkrétních případů (10)  

2) do vztahů ke svým zaměstnancům - tento druh vztahu dále upravuje 

především zákoníkem práce (14) 

3) do vztahů ke státu - zde se řídí řadou zákonů, především pak zákony 

daňovými, celním zákonem, atd. (1) 

Pokud firma nenajde pro řešení svých právních vztahů odpověď v obchodním 

zákoníku, obrací se k normě obecnější, kterou je občanský zákoník. Občanský zákoník 

tedy upravuje právní vztahy mezi občany navzájem, mezi občany a firmami  

ale i mezi podnikateli. Proto je normou obecnou. Obchodní zákoník upravuje právní 

vztahy pouze mezi podnikateli. Je normou speciální. (13) 
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 Podnikání 2.1.2

Podnikání definuje obchodní zákoník v § 2 odst. 1 jako „činnost, prováděnou 

podnikatelem soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost  

a za účelem dosažení zisku“. (11) 

O soustavnou činnost se jedná v případech, kdy je prováděna pravidelně nebo 

opakovaně např. sezónně, při určitých příležitostech. Samostatná činnost podnikatele 

spočívá v tom, že není ve vztahu podřízenosti vůči tomu, pro něhož činnost vykonává. 

Výkonem činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se rozumí,  

že do smluvních vztahů při podnikání vstupuje podnikatel pod vlastním jménem  

a odpovídá za jejich porušení celým svým jak podnikovým, tak osobním majetkem. 

Podnikání za účelem dosažení zisku je hlavní právě tento úmysl zisk realizovat, není 

však rozhodující, zda činnost zisk skutečně přinesla nebo byla ve skutečnosti ztrátová. 

Podnikání je charakterizováno několika základními rysy: 

 Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku, což znamená vytvářet 

přebytek výnosů nad náklady. 

 Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti 

podnikatele je zákazník se svými zájmy, požadavky a potřebami.  

 Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami 

prostřednictvím trhu, což s sebou přináší nutnost čelit riziku. Snahou 

podnikatele je sledovat takovou strategii a politiku podnikání, která by riziko 

snížila na přijatelnou úroveň. V realitě co se v daném případě považuje za ještě 

přijatelné riziko a co za již nepřijatelné, závisí na konkrétních okolnostech. 

Především na předmětu podnikání, dynamice okolního světa a v neposlední řadě 

i na osobním zájmu podnikatele. Snaha většiny podnikatelských subjektů            

o minimalizaci rizika. 

 Pro jakékoli podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel 

do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo cizí. Velikost tohoto kapitálu závisí 

jak na předmětu podnikání, na jeho rozsahu a případně počtu společníků. Majitel 

kiosku s občerstvením potřebuje nepochybně menší kapitál, než klenotník a ten 

určitě menší než velký výrobce automobilů. 
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Podnikání obsahuje hledání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí           

k vyplňování mezer na trhu, podnikatelská rozhodnutí o znovurozdělení disponibilních 

zdrojů, překonávání tradičních stereotypů. Zavádění nových řešení, ochotu                     

a připravenost podnikatele převzít je nutné podnikatelské riziko spojené s možným 

ekonomickým úspěchem. Činnost úspěšného podnikatele je založena na vysoké 

kvalifikaci, odbornosti, informovanosti, systematickém cílevědomém úsilí a mnohdy 

správného odhadu situace. (9) 

  Podnik 2.1.3

Základní jednotka, v níž je realizována výroba nebo která poskytuje služby,  

se nazývá podnik. V obchodním zákoníku je podnik definován v § 5 odst. 1 jako: 

Soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. 

hmotné složky: budovy, stavby, stroje, zařízení, pozemky  

nehmotné složky: práva, závazky, obchodní jméno  

osobní složky: zaměstnanci a jejich znalosti a zkušenosti. (11) 

Jednoduchá definice podniku: 

Organizovaná hospodářská jednotka, která vyrábí a prodává věcné statky a služby. 

Podnik je základní složkou hospodářství. Je to instituce vytvořená k výkonu  

a podnikatelské činnosti. Podnik je funkčně a právně samostatný subjekt zpravidla 

zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem dosahování podnikatelského zisku. 

(9) 

Znaky podniku 

Vazby s okolím 

Podnik je obklopen okolím, jehož vývoj na podnik výrazně působí nejen jako 

určité omezující podmínky, ale také jako příležitosti pro další rozvoj, jejichž včasné 

využití znamená konkurenční výhodu. Vazba mezi spokojeným zákazníkem  

a spokojeným zaměstnancem je jedna z hlavních, pro podnik pozitivních. (15)   
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Obrázek 2: Znaky podniku (Zdroj/(15)) 

Z výrobního procesu plynoucí prvky, vstupy / výstupy 

Složení podniku z prvků, které vyplývají z výrobního procesu. Každý výrobní 

proces má své vstupy (výrobní faktory) a výstupy. Prvotní vstupy jsou vstupy, které 

samy nejsou výstupem výroby (přírodní zdroje, práce). Kapitálové statky jsou vstupy, 

které jsou samy výstupem výroby (nejprve musí být vyrobeny, aby mohly být použity 

jako vstupy v další výrobě). 

Cílové chování 

Podnik má své cílové chování. Podnikatel určuje cíle podnikání, kterých chce 

dosáhnout a podle nichž se musí řídit všechna činnost v podniku. Hlavní cíle podniku 

by měli znát všichni jeho zaměstnanci, aby mohli postupovat tím správným směrem. 

Struktura 

Podnik má určitou strukturu a jeho prvky jsou v určitém vzájemném vztahu. 

Organizační struktura podniku musí být taková, aby umožňovala efektivní činnost lidí 

zaměřenou na dosažení cílů při měnících se podmínkách. 

Dynamičnost 

Podnikových cílů je možné dosáhnout pouze aktivním jednáním, proto podnik 

musí být dynamický. Jde o systematické uskutečňování inovací při uplatňování principu 

efektivnosti, podle něhož se má daného cíle dosáhnout s minimálními prostředky, nebo 

dosáhnout maximálního cíle při nasazení daných prostředků. 
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Sociální charakter podniku 

Podnik má sociální charakter. Je součástí lidské společnosti a sám se mj. skládá  

ze skupiny lidí. Jsou důležité dobré vztahy k představitelům jeho podstatného okolí, 

zejména k poskytovatelům kapitálu, k zákazníkům, k dodavatelům, ke konkurentům, 

 k obci, ke státu, ale i dobré vztahy k manažerům podniku. Měl by uplatňovat systém 

motivů, který vede všechny pracovníky k plnému využívání svých schopností, 

iniciativy, tvůrčího přístupu k práci, k dosažení pocitu sounáležitosti zaměstnanců  

s vedením podniku při dosahování jeho cílů.  

Procesy v podniku 

Procesy v podniku můžeme sledovat ze čtyř různých hledisek: 

z hmotně energetického hlediska: vstupy z pořizovacích trhů, transformační procesy, 

výstupy pro trh, 

ze sociálního hlediska: mezilidské vztahy v podniku 

z informačního hlediska: přenos informací mezi podnikem a okolím, bez informací by 

podnik nebyl životaschopný, 

z hodnotového hlediska: zahrnují především peněžní nebo finanční stránku 

podnikového dění.  

Typologie podniků 

Podniky určitého typu mají stejné základní charakteristiky, jimiž se liší  

od podniků jiného typu. Toto třídění na typy nazýváme typologie.  

Podniky je možné třídit podle celé řady hledisek, z nichž nejdůležitější jsou následující: 

a) podle právní formy podnikání, 

b) podle sektorů a hospodářských odvětví, 

c) podle velikosti podniku 

 

a) Podle právní formy podnikání 

Toto hledisko má hlavní význam pro určení kapitálového rizika tzn. 

neomezené/ omezené ručení, možností financování, daňového zatížení, 
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povinností procházet auditem a publikovat některé skutečnosti. Podniky se 

zpravidla člení: 

 Podniky jednotlivce 

 Osobní společnosti 

 Kapitálové společnosti 

 Družstva 

 Státní podniky 

 

 Podniky jednotlivce jsou obvykle živnosti, kdy majitel fyzická osoba ručí 

za závazky svého podniku celým svým osobním majetkem. 

 Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), kde není 

povinné vytvářet základní kapitál, společníci se podílí na řízení společnosti a ručí 

společně za závazky. (9)  

Veřejná obchodní společnost je vytvořena na základě společenské 

smlouvy, alespoň 2 osobami. Základní kapitál tvoří součet vkladu společníků  

a zisk se dělí v poměru dle ujednání ve společenské smlouvě. Společníci ručí  

za závazky společnosti celým svým osobním majetkem. Statutární orgán je každý 

ze společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

Komanditní společnost vzniká na základě společenské smlouvy a má dva 

typy společníků. Prvními jsou komanditisté, ti ručí jen výší vkladu a nepodílí se 

na řízení společností. Druhými jsou komplementáři, kteří vedou společnost, 

nemusí vkládat peníze a za závazky společnosti však ručí celým svým majetkem. 

(13) 

 Kapitálové společnosti, kde je povinné vytvářet základní kapitál, společníci  

za případné závazky ručí omezeně do výše svého vkladu. 

Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, kde základní 

kapitál musí být minimálně ve výši 200 tis. Kč. Tvoří vklady společníků  

(1 společník minimálně 20 tis. Kč) a společnost ručí celým svým majetkem, 

společníci do výše nesplaceného vkladu. Může mít maximálně 50 společníků. 

Akciová společnost je kapitálová společnost, kde základní kapitál ve výši  

2 mil. Kč a vzniká prodejem akcií. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku 
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a ručí za své závazky celým svým obchodním majetkem, akcionáři neručí nijak, 

nesou pouze riziko znehodnocení akcií. Zisk z akcií se nazývá dividenda. 

 Družstva je společenství neuzavřeného počtu osob. Základní kapitál činí součet 

členských vkladů, nejméně 50 tis. Kč. Zakládají za účelem podnikání nebo 

zabezpečování potřeb majetkových, sociálních svých členů. Tvoří je minimálně  

5 fyzických osob nebo alespoň 2 právnické osoby. Za své závazky ručí družstvo 

celým svým majetkem, členové neručí.  

 Státní podniky jsou specifické subjekty národního hospodářství, ve vlastnictví státu. 

Jeho zakladatelem je dle zákona o státním podniku buď ústřední orgán - 

ministerstvo, nebo orgán místní samosprávy - magistrát, obecní úřad. Státní podnik 

ručí za své závazky celým svým obchodním majetkem. Neziskové slouží  

k zajišťování státních zájmů např. Státní lesy. Ziskové provozují podnikatelskou 

činnost např. Českobudějovický Budvar. (13)  

b) Podle sektorů a hospodářských odvětví 

Sektorem se rozumí část národního hospodářství, do níž je podle určitého 

hlediska rozčleněno: 

Primárním - podniky získávají statky z přírody, těžební průmysl, zemědělství, 

lesnictví  

Sekundárním - podniky zpracovávají statky vyrobené v primárním sektoru  

na výrobní prostředky nebo spotřební předměty, strojírenství, potravinářský 

průmysl, textilní průmysl 

Terciálním - nevýrobní podniky služeb, tj. obchodní, bankovní, dopravní, 

pojišťovací a ostatní podniky poskytující služby 

Tradičním členěním ekonomiky je členění do tří hlavních sektorů: 

1) sektoru zemědělství (zemědělství, rybolov, lesní hospodářství), 

2) sektoru průmyslu (včetně stavebnictví), 

3) sektoru služeb (obchod, peněžnictví, pojišťovnictví, doprava, skladování, spoje, 

školství, zdravotnictví, veterinární činnost, sociální činnost, ostatní služby). 
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c) Podle velikosti podniku 

Dle velikosti můžeme podniky členit na velké, střední a malé, případně 

podrobněji do velikostních tříd. Kritériem členění je počet zaměstnanců, velikost obratu, 

velikost kapitálu nebo zisku. Počet zaměstnanců je nejpoužívanějším kritériem. V EU se 

používá následující třídění: 

mikro podniky (0-9 zaměstnanců), 

malé podniky (10-99 zaměstnanců), 

střední podniky (100-249 zaměstnanců), 

velké podniky (více než 249 zaměstnanců). (9)  

2.2 Kroky při zahájení podnikání 

Jako první krok v postupu při zahájení podnikání bychom si měli ujasnit, jaký 

právní typ podnikání si chceme zvolit. Obchodní zákoník rozeznává dva základní typy: 

a) Podnikání právnických osob 

b) Podnikání fyzických osob (11) 

a) Obecné schéma zakládání obchodních společností 

Přibližme si nyní 

základní obecné schéma, které 

lze aplikovat na zakládání 

obchodních
;
 společností. Jak 

již bylo na začátku této 

kapitoly řečeno, je možné 

celý postup rozdělení  

do jednotlivých kroků  

a v rámci těchto kroků 

stanovit jednotlivé činnosti, 

které musíte v daném kroku 

udělat.  

Z obrázku je zřejmé,  

že musíme udělat kroky 1-5. V rámci těchto kroků dále potřebujeme provádět jednotlivé 

úkony označených písmeny A, B, C, D, E. 

 
 

 

 

Obrázek 3: Zakládání obchodních společností (Zdroj/(7)) 
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b) Obecné schéma získání živnostenského oprávnění 

Pro získání příslušných živnostenských 

oprávnění musíte v kroku 3 absolvovat 

základní dílčí činnosti. Na následujícím 

obrázku je zachyceno základní schéma 

získání živností ohlašovacích, volných, 

řemeslných a vázaných na získání 

koncesovaných živností. Dále je též 

popsáno ohlášení živností provozovaných 

průmyslovým způsobem. (7)  

 

 

 

 

 

 

2.3 Nástroje analýzy 

Používají se na přezkoumání současného stavu podniku. Existují nástroje  

na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Zvlášť stojí analýza SWOT, která 

analyzuje jak vnitřní tak vnější prostředí. 

a) Nástroje vnější analýzy podniku 

 

SLEPT 

Sociální oblast - trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů 

Legislativní oblast - zákony, práce soudů včetně rejstříkových soudů  

Ekonomická oblast - daně, restrikce vývozů a dovozů, státní podpora  

Politická oblast - politické trendy a postoje k podnikání  

Technologická oblast - podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost (12)  

 

Obrázek 4: Získání živnostenského oprávnění (Zdroj/(7)) 
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Porterův model konkurenčních sil 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví: velikost a růst odvětví, koncentrace v odvětví  

a rozmanitost konkurentů, diferenciace produktů, povědomí zákazníků o značce 

Bariéry vstupu: úspory plynoucí z rozsahu výroby, výrobková diferenciace, investiční 

náročnost, přístup k distribučním kanálům, vládní politika 

Vyjednávací síla dodavatelů: diferenciace vstupů, koncentrace dodavatelů, důležitost 

dodávek pro dodavatele, dopad vstupů na výši nákladů nebo na diferenciaci 

Vyjednávači síla odběratelů: koncentrace zákazníků vs. koncentrace podniků, objem 

nákupu zákazníků, náklady přechodu u zákazníků a u podniků v daném odvětví 

Substituční produkty: náklady přechodu, relativní výše cen - poměr cena/užitek (6) 

b) Nástroje vnitřní analýzy podniku 

7S Model 

strategie, systémy, struktura, spolupracovníci, styl manažerské práce, schopnosti, 

sdílené hodnoty  

4P marketingového mixu 

Product (Produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (místo),  

 c) SWOT analýza 

Obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 

objektu a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats).  

Silné a slabé stránky jsou interní faktory, nad kterými máme určitou 

kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat.  

Hrozby a příležitosti jsou externími faktory, které samy o sobě neovlivníme, 

pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobit.  

Výsledky SWOT analýzy zapisujeme do přehledné tabulky obsahující S, W, O, T, 

kvadranty. Obecně se doporučuje konzervativní, střízlivý přístup k hodnocení faktorů. 

(12) 
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2.4 Podnikatelský plán 

Písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější  

i vnitřní faktory ovlivňující chod podniku. Zpracovaný podnikatelský záměr by měl 

splňovat určité požadavky, a to: 

 být stručný a přehledný  

 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů 

 demonstrovat výhody produktu či služby pro zákazníka  

 orientovat se na budoucnost,  

 být co nejvěrohodnější a realistický  

 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu 

 nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný 

projekt pro investora málo atraktivní 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu  

 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy  

a kompetenci manažerského týmu  

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního 

úvěru k financování projektu 

 být zpracován kvalitně i po formální stránce. (2) 

Doba zpracování podnikatelského plánu je do značné míry závislá na znalostech  

i zkušenostech podnikatele, který jej vypracovává pro své účely. Díky následující 

struktuře bychom měli náš plán zkrátit a zefektivnit. Obvyklá struktura a členění plánu 

včetně stručného pojednání o obsahu by měla vypadat následovně: 

1) Titulní strana  

Obsah podnikatelského plánu, měly by být uvedeny skutečnosti, jako: 

 Sídlo a název společnosti 

 Jméno podnikatele a spojení na ně (telefon, fax, email)   

 Povaha podnikání a popis společnosti 

 Způsob financování a jeho struktura 

Titulní strana uvádí základní koncepci, kterou hodlá podnikatel rozvíjet. 
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2) Exekutivní souhrn  

Hlavní myšlenka podnikatelského plánu. Jeho rozsah by neměl překročit několik 

stran. Obsahovat by měl ve stručnosti očekávání s finančním přehledem na příští 

roky. Jeho úkolem je v maximální možné míře podnítit zájem potencionálních 

investorů, a proto je nutné této kapitole věnovat mimořádnou pozornost.  

3) Analýza odvětví 

Na tuto část je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Zejména je to analýza konku-

renčního prostředí. Jsou zde zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejich 

slabých a silných stránek. Uvádějí se i všechny množnosti, jak by mohli negativně 

ovlivnit tržní úspěch nového podniku. Dále je nutné detailně analyzovat odvětví  

z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Důležité jsou i předpovědi 

vydávané v rámci odvětví nebo vládními orgány.  

4) Popis podniku  

Podrobný reálný popis podniku: 

 Služby nebo výrobky 

 Velikost a lokalita podniku 

 Organizační a funkční schéma 

 Veškeré kancelářské vybavení 

 Znalostní vybavení, předchozí praxe a reference podnikatele 

5) Výrobní plán 

Měl by především obsahovat výrobní proces jako celek. Můžeme také uvést seznam 

podnikem vyráběných produktů. Pokud poskytuje i služby jako v našem případě, tak 

ty zde také zahrneme. Rovněž je nutné uvést informace o nákladech a již uzavřených 

smlouvách. Pokud bude celou nebo část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde 

být uveden popis závodu, strojů a zařízení, která budou zapotřebí. Uvádějí se také 

používané materiály a jejich dodavatelé. 

6) Marketingový plán  
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Velmi důležitá část plánování, kterou je nutno pečlivě propracovat. Zabývá se vztahy 

a činnostmi jak chce firma prezentovat své produkty a služby. Nejdůležitější je 

přesně odhadnout místo a způsob jakým se podnik bude prezentovat zákazníkům. 

Podle rozpočtových možností firmy se zvolí způsob a rozsah prezentace. 

Marketingový plán bývá často potenciálními investory považován za nejdůležitější 

součást zajištění úspěchu nového produktu nebo podniku. 

7) Organizační plán   

V této části se podrobně popisují informace o vlastnictví a struktuře managementu 

firmy. Dále je zde shrnuta celá organizace činností uvnitř podniku. Je důležitý 

zejména pro velké a případně středně velké podniky. 

8) Hodnocení rizik  

Důležité je zejména kvalitně podchytit reálná rizika a hrozby. Musíme být připraveni 

jim čelit, včasnou a dobrou reakcí. Je vždy dobré mít primární ale i alternativní 

řešení dle vývoje situace. Pro potenciálního investora je tento přístup zárukou toho, 

že podnikatel si je takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. 

9) Finanční plán  

Tvoří neméně důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje objemy investic, 

které podnik při uvádění nového výrobku potřebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky 

reálný podnikatelský plán jako celek je. Finanční plán se zabývá třemi 

nejdůležitějšími oblastmi: 

 Výhled předpokládaných příjmů a výdajů s výhledem na min. 3 roky, 

očekávané tržby a kalkulované náklady 

 Odhad rozvahy (bilance) k určitému datu 

 Vývoj hotovostních toků (Cash Flow) v příštích alespoň 3 letech 

10) Přílohy 

Materiály na které se odkazuje v zpracovávaných částech. Nebyly začleněny 

v hlavním textu, ale mají cennou informativní hodnotu. Příkladem mohou být 

korespondence se zákazníky, dodavateli, informace z primárního výzkumu, atd. 
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Při sestavování plánu je důležité pracovat s několika verzemi vývoje. První je 

optimistická, která předpokládá perfektní budoucí vývoj. Sestavuje se za předpokladu, 

že náš plán perfektně vychází. Další variantou je tzv. realistická, která by měla být 

nejpravděpodobnější. Tržby a plán vycházejí s možným poklesem a reálnými riziky  

na trhu. Poslední variantou by měl být pesimistický plán, který zahrnuje nejvíce rizik  

a velký pokles předpokládaných tržeb. (7) 

2.5 Financování podnikatelského záměru 

Finanční zdroje na financování podnikatelského záměru můžeme třídit podle 

různých hledisek. Nejčastěji se rozlišují: 

Vlastní a cizí zdroje  

Jejich rozlišujícím znakem je vlastnictví. Za vlastní zdroje se považují vklady 

vlastníků, odpisy, disponibilní zisk po zdanění a úhradě dividend. Také zdroje z prodeje 

nepeněžních částí majetku. Cizími finančními zdroji jsou všechny přírůsty dluhů (úvěry, 

dluhopisy), event. dotace na rozvoj - poskytnuté státem, účelovými fondy, nadacemi.    

Za cizí zdroje financování se považuje i leasingové financováni, pomocí pronájmu 

majetku. 

Krátkodobé a dlouhodobé zdroje  

Rozlišovacím znakem je čas - doba splatnosti. Za krátkodobé zdroje se považují 

zdroje splatné do 1 roku. Za dlouhodobé zdroje se splatností delší. Někdy se  rámci 

dlouhodobých dluhů, ještě rozlišují střednědobé zdroje se splatností cca do 4 let. Vlastní 

finanční zdroje jsou z hlediska času považovány za trvalé zdroje s neomezenou 

splatností. 

Interní a externí zdroje 

 Člení se podle toho, zda je podnik získá na základě vnitřní činnosti či jinak. Jako 

interní zdroje vystupují odpisy a zisk po úhradě daní a dividend a dlouhodobé finanční 

rezervy. Za externí zdroje jsou považovány všechny ostatní zdroje včetně zdrojů 

získaných mimo vnitřní činnosti podniku. Patří sem všechny druhy dluhů, dotací,  
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ale také zdroje získané vklady vlastníků. Pokud tedy upisováním akcií a podílů vzniká 

vlastní kapitál podniku, jde o zdroje získané mimo podnik a jsou zahrnovány  

mezi externí zdroje. Nejdůležitější interní a externí zdroje dlouhodobého financování 

akciové společnosti jsou vyznačeny na následujícím obrázku: 

Celkově se financování pomocí interních zdrojů nazývá obvykle samofinancování. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Interní a externí zdroje financování (Zdroj/(9)) 
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3 Analýza současného stavu 

Popis aktuální situace sledovaného podniku – Stavebniny ILN, pro který budu 

vytvářet podnikatelský plán. Dále bych chtěl analyzovat trh s prodejem stavebnin – 

betonářské oceli, třmínků a stavebních košů. Budou provedeny vnější a vnitřní analýzy. 

Podle zjištěných poznatků bych poté provedl SWOT analýzu.  

3.1 Charakteristika firmy  

Název firmy:                 Stavebniny ILN – Stanislav Caha 

Právní forma:                Podnikatel – fyzická osoba – zapsaný v obchodním rejstříku  

Místo podnikání: Masarykova 45, 75701 Valašské Meziříčí 

Datum zápisu do OR:   21. 9. 1990 

Předmět podnikání:      Velkoobchod a maloobchod, Pronájem a půjčování věcí 

movitých, Poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků, Služby v oblasti administrativní 

správy a služby organizačně hospodářské povahy  

Živnostenské listy:      Izolatérství; Klempířství a oprava karoserií; Malířství, lakýrnictví 

a natěračství; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona 

Zaměstnanci:                Účetní, Administrativní pracovnice, Prodavačka, Řidič,  

                                      5 skladníků 

Účetnictví:                    Podvojné účetnictví, plátce DPH 

Firma v dnešní podobě vznikla v roce 1997, kdy nastalo úplné ukončení 

provádění stavebních prací. Díky kontaktům z předchozí činnosti a výhodné poloze  

u hlavní komunikace zákazníků bylo dost již v začátcích. Pro potřeby stavebnin byly 

postupně klempířské sklady přestavěny na sklady stavebnin. Klempířská dílna se z části 

začala využívat jako sklad stavebních lepidel a hmot. V návrhu ji chci využít na výrobu 

stavebních třmínků a košů. 
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Obrázek 6: Areál Firmy (Zdroj/(17)) 

3.2 Analýza konkurence 

Firma ILN, bude mít přímou konkurenci v dodávání stavebních košů a třmínků 

jen velmi malou. V okolí se nachází pouze jeden podnik, který dokáže zakázkové 

poptávce vyhovět. Další konkurencí jsou stavebniny jako takové, které prodávají pouze 

stavební sítě (Kari) a žebříkovou ocel do betonu (Roxory). Zákazník si je může z nich 

vlastnoručně vyrábět pomocí nářadí svépomocí, avšak zabere to hodně času a tudíž 

 i peněz.  

a) Přímá konkurence našeho výrobku – specializovaný obchod oceli a kovů 

ARMOOCEL 

Armoocel s.r.o. zahájila prodej v roce 1991 ve Vsetíně. Ze skromných počátků 

mají dnes dvě pobočky, ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Jsou vcelku spolehlivý 

dodavatel nejen armovacích sítí, ale také širokého sortimentu stavebních hutních 

materiálů. Jejich zákazníci jsou malé i velké stavební firmy, prodejny stavebních  
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a hutních materiálů. Nabízejí dodání potřebného zboží v té nejlepší možné kvalitě. 

Jejich ceny materiálů i zakázkově vyráběných třmínků jsou velmi nízké. Nedělají  

ale konečné vázání košů, především z omezeného počtu personálu a z časové 

náročnosti. Nabízejí také vlastní dopravu. Jejich sortiment: 

 Svařované sítě  

 Profilová ocel  

 Betonářská ocel  

(Zdroj/www.betonserver.cz/armoocel) 

b) Přímá konkurence – stavebniny 

FKK 

Společnost FKK s.r.o. byla založena v roce 1994 třemi společníky. Svoji činnost 

zahájila prodejem suchých maltových a omítkových směsí a fasádních barev HASIT. 

Další důležitou aktivitou byl prodej a půjčování trubkového lešení. V roce 1996 zahájili 

výrobu spojovacího materiálu (spojka nastavovací, spojka upínací) ke klasickému 

 a u nás ve stavebnictví dosud osvědčenému trubkovému lešení. V témže roce zahájili 

prodej stavebních materiálů, stávající úzký sortiment rozšířili o prodej klasických 

stavebních materiálů a v této činnosti pokračují dodnes. Prodej stavebních materiálů 

patří v současné době k pilířům této obchodní činnosti. Mají také pobočku v Brně.        

V červenci roku 1997 postihly naši republiku a zejména Moravu ničivé povodně, které 

se nevyhnuly ani této společnosti. Skladové prostory, včetně prodejny a vzorkovny  

v pronajatých prostorách v areálu ZZN Přerov, byly touto povodní rovněž zasaženy  

a téměř všechny skladové zásoby byly zničeny. V roce 1998 se ze zaplavených prostor 

přestěhovali do vlastního objektu v Přerově. Stávající sortiment nabízených materiálů 

byl rozšířen o prodej hutních materiálů, prodej řeziva a prodej propan-butanu  

a technických plynů. Od roku 2011 mají nově otevřenou pobočku stavebnin  

ve Valašském Meziříčí. Neprodávají stavební třmínky ani koše. 

(Zdroj/www.fkk.cz) 

DEKTRADE 

DEKTRADE a.s. se zabývá obchodem se stavebními materiály a postupně se stala 

jejich největším dodavatelem v České republice. Disponuje sítí více než 40 poboček, 

http://www.betonserver.cz/armoocel
http://www.fkk.cz/o-firme/
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které pokrývají celé území ČR. Společnost od svého založení v roce 1993 dosáhla 

obrovského růstu. V roce 2007 se společnost transformovala do holdingové struktury  

a vznikla skupina DEK. Aktivity spojené s výrobou specializovaných stavebních 

materiálů a poskytováním služeb, stejně jako obchodní činnost na Slovensku, byly 

vyčleněny do samostatných společností. V roce 1999 se společnost stává největším 

distributorem stavebně izolačních materiálů v České republice a nabízený sortiment je 

rozšířen na vše, co je potřeba k tvorbě běžných i netradičních izolačních konstrukcí. 

Společnost DEKTRADE i nadále rozšiřuje nabízený sortiment a s obratem 3,5 mld. Kč 

se stává největším distributorem stavebních materiálů v ČR. V druhém čtvrtletí roku 

2008 došlo k výrazné změně strategie celé skupiny. Dosavadní růstově zaměřená 

strategie byla přizpůsobena blížící se hospodářské krizi. Velká energie byla věnována 

úsporným a optimalizačním opatřením. Všechny firmy ve skupině se začaly soustředit 

na projekty se ziskovým potenciálem v krátkém časovém období. Společnost má 

pobočku také ve valašském Meziříčí a je pro naši společnost ILN velkou konkurencí 

v prodeji stavebních materiálů. Specializované Armovací koše a třmínky neprodávají. 

(Zdroj/www.dektrade.cz) 

STAVEBNINY R-STAV 

R-Stav s.r.o. na českém trhu působí od roku 2006, jako stavební společnost  

se specializací na prodej stavebních materiálů. Mají také vlastní elektronický obchod  

na adrese http://www.stavebniny-rstav.cz/. Nabízejí servis, dopravu a poradenství 

v stavebním oboru. Jako stavebniny od konce roku 2011 jsou nejmladší ve Valašském 

Meziříčí. Mají druhou pobočku v Horním Újezdu. Nemají vlastní dopravu a řadí  

se k menším stavebninám. Jejich výhoda je dobrá poloha u hlavní silnice a dobrá 

reklamní kampaň. Prodávají pouze základní druhy betonářské ocele a nejsou v tomto 

směru konkurencí pro náš výrobek. (Zdroj/www.stavebniny-rstav.cz) 

STAVEBNINY- JOSEF FLAJŠAR 

Působí na trhu od roku 2001. Mají svoji prodejnu v Lešné u Valašského Meziříčí 

v bývalém areálu ZD Lešná. Jejich sortiment je omezený na pouze základní stavební 

materiály. Nemají vlastní dopravu. Řadí se k nejmenším a málo známým obchodům. 

Mají pouze základní webové stránky s možností kontaktního formuláře.  

http://www.dek.cz/about/
http://www.dek.cz/companies/
http://dektrade.cz/info/
http://www.stavebniny-rstav.cz/
http://www.stavebniny-rstav.cz/Onas/
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Tyto stavebniny neprodávají betonářskou ocel ani jakékoliv výrobky z ní. Majitel 

stavebniny provozuje jako samostatná osoba, podnikající na živnostenské oprávnění. 

(Zdroj/www.stavebniny-flajsar.cz) 

STAVEBNINY HOFFMANN 

Malé stavebniny mající provozovnu ve Valašském Meziříčí. Právní formu mají 

společnost s ručením omezeným. Jsou na trhu od roku 1999. Jejich prodej materiálů je 

omezený. Nemají možnost vlastní dopravy. Jejich velkou nevýhodou, je absence 

alespoň základních webových stránek, s informacemi pro zákazníky. Neprodávají 

betonářskou ocel, třmínky ani stavební koše z nich.  

(Zdroj/www.obchodnirejstrik.cz) 

c) Nepřímá konkurence – Hobbymarkety 

AVEX BAUMAKRT 

AVEX BAUMARKT s.r.o. původní systémová centrála otevřela 28. května 2009 

pilotní baumarkt ve Valašském Meziříčí. Jejich první baumarkt disponoval prodejní 

plochou 3.600 m
2
. Měl čtyři oddělení stavba, zahrada, bydlení a technika. Baumarkt měl 

cca 50 pracovníků. Až do roku 2013 je plánoval další expanzi 10 – 15 lokalit v České 

republice a 6 – 8 lokalit na Slovensku. První otevření na Slovensku bylo plánováno  

na rok 2010. Výhledově se počítalo s celkem 25 – 30 baumarkty v České republice a 12 

– 15 baumarkty na Slovensku. Díky dopadům hospodářské krize žádný z těchto plánů 

nebyl dokončen. Postupně propustili zaměstnance a celou prodejnu přeorganizovali.             

Po čtrnácti měsících provozu ukončil ve Valašském Meziříčí činnost předchůdce, 

společnost hobbymarkety.cz. Společnost UNI HOBBY se stala 31. 7. 2010 majitelem 

konceptu AVEX Baumarkt. Jejich původním plánem bylo zničit veškerou konkurenci. 

V současnosti je jejich vývoj nepředvídatelný, ovšem neprodávají betonářskou ocel, 

třmínky a postupně opadává i prodej stavebních materiálů a hmot. 

(Zdroj/www.avexbaumarkt.eu) 

JANČA 

Firma JANČA V. M. s.r.o. byla založena ve Valašském Meziříčí v roce 1995 jako 

specializovaný velkoobchod s elektromateriálem a svítidly. Od roku 2002 rozšířila  

http://www.stavebniny-flajsar.cz/
http://obchodnirejstrik.cz/stavebniny-hoffmann-spol-s-r-o-25842889/
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Analýza konkurence - tržby 

o specializovaný Hobby Market se sortimentem nářadí, železářství, zahrady, barev, 

stavebnin, sanity, podlah a svítidel. Jejich původním plánem patrně bylo konkurenčně 

vytlačit firmu ILN z trhu. Jejich sortiment se však stále více zaměřuje na jejich původní 

záměr, tzn. prodej elektra a elektroinstalačního materiálu. Prodej betonářské oceli  

ani jiných podobných výrobků nemají. 

(Zdroj/www.jancarkr.cz)   

Po provedení analýzy konkurence se mohou vyvodit tyto závěry. Firma Dektrade 

a.s. je výrazně větší než kterákoliv firma ve stavebním odvětví. Mají mnoho poboček  

po celé české republice i v zahraničí. Jejich obrat jako firmy je 5,5 Mld. Kč. Dále firma 

Janča s.r.o. má také mnoho poboček po celé ČR. Tzn. firmy Dektrade a.s. a Janča s.r.o. 

mají výrazně vyšší obraty díky mnoha provozovnám v ČR. Ostatní firmy mají kromě 

FKK s.r.o. jedinou provozovnu, a jejich obraty tomu napovídají. Největší konkurenci 

vidím v Dektrade a.s. která má obrovské firemní zázemí a může si dovolit velmi nízké 

ceny.  

 

Graf 1: Analýza konkurence (Zdroj/(18)) 
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3.3 Surovina pro výrobu 

Nyní odebíráme následující betonářskou ocel v těchto rozměrech a velikostech: 

Tabulka 1: Surovina pro výrobu (Zdroj/ vlastní zpracování) 

Betonářská ocel hladká :      průměr 5,5mm délka 6m (0,19kg/m)     I. jakost   

Betonářská ocel žebírková : průměr 6mm    délka  6m (0,26kg/m)    I. jakost  

Betonářská ocel žebírková : průměr 6,5mm délka 6m (0,30kg/m)     I. jakost 

Betonářská ocel žebírková : průměr 8mm    délka 6m (0,44kg/m)     I. jakost 

Betonářská ocel žebírková : průměr 10mm  délka 6m (0,69kg/m)     I. jakost 

Betonářská ocel žebírková, ČSN 420139, svitky, průměr 6,8,10mm I. jakost 

 

Případně při větší zakázce bychom mohli nakoupit betonářskou ocel ve svitcích,  

kde je výhodnější jak skladování, tak nákupní cena za m. 

 

3.4 Dodavatelé 

IPC - Ing. Pavel Čunek, Prodej hutního materiálu 

Prodejna hutního materiálu ve Valašském Meziříčí byla založena roku 1992. Díky 

dobrým kontaktům, vyjednané smluvní ceny. Možný odběr jakéhokoli množství. 

Nevýhodou tohoto dodavatele je, že neprodává menší množství na fakturu, ale pouze  

za hotovost. Nabízený sortiment tvoří dráty černé vázací, dráty pozinkované, dráty kari, 

betonářská ocel, sítě svařované, válcované profily - I, IPE, U, L, T aj.  

(Zdroj/www.ipcvm.cz) 

Metalan AC s.r.o. 

Provozovna v Uherském hradišti od roku 1999. Spolehlivý dodavatel s vlastní 

rychlou dopravou. Výhodná dodací lhůta. Nabízené zboží: Hřebíky (Fe, Zn, AI, Cu), 

Dráty (vázací, napínací aj.), cívkovaný drát do balících automatů, různé druhy pletiv, 

svařované sítě a další. (Zdroj/www.metalan.cz) 

Lumixmetal s.r.o. 

Na trhu speciálních stavebních materiálů pro betonové stavby jsou od roku 1999. 

Provozovnu mají v Ostravě-Hrušově. Poskytují kvalitní servis a veškeré potřebné 

atestace a certifikáty. Nabízejí vlastní dopravu. Jejich nevýhodou je větší vzdálenost  

od Valašského Meziříčí. V prodejním sortimentu nabízejí svařované armovací sítě, 

http://www.ipcvm.cz/
http://www.metalan.cz/
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svařované sítě z hladkého drátu, betonářskou ocel, vázací drát, žebérkové a lisované 

pletivo, ohýbanou výztuž, třmínky, hutní materiál, plechy aj. (Zdroj/www.lumixmetal.cz) 

Sitap s.r.o. 

Společnost SITAP, s.r.o. vznikla v roce 1992. Tradice výroby ve zdejším podniku 

trvá již od roku 1980. Tehdy šlo o přidruženou výrobu Jednotného zemědělského 

družstva Býškovice. V roce 1992 tento podnik odkoupila společnost SITAP, s.r.o.  

a postupně výrobu rozšířila. Tehdejšími výrobky byly: pletivo lisované pro třídiče 

kamenolomů, štěrkoven a pískoven, třídírny uhlí a koksu OKD, pletivo žebérkové 

určené především pro účely zahradnické, ochranné kryty strojů, odchov kožešinových 

zvířat, apod. Zabývají se výrobou a prodejem lisovaného, kloubkového a žebérkového 

pletiva, svařovaných sítí a zpracováním drátu, který prodává jako rovnaný nebo tažený 

v cívkách. Od roku 2002 jsou držitelem certifikátů TÜV CERT a ISO 9001. Prodávají 

své výrobky v současné době jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu. Mají okolo 

45 pracovníků. Výrobky firmy SITAP, s.r.o. jsou převáženy na standardních paletách 

EURO nebo na speciálních paletách vyrobených na míru sítí. Jsou schopni zajistit 

přepravu zboží, a to automobilovou i železniční dopravou. Hlavní prodejní a výrobní 

zboží jsou lisované pletivo, žebérkové pletivo, svařované sítě, betonářská ocel, ocelové 

dráty s žebírky, kloubkové pletivo i jiné výrobky dle přání zákazníka.      

(Zdroj/www.sitap.cz) 

Tritreg s.r.o. 

Prezentují se jako firma rodinná, zabývající se výrobou tažených drátů  

a betonářské oceli. S výrobou betonářské oceli bylo započato začátkem 90. let ve městě 

Třinec. Po roce 2000 začala společnost s výrobou tažených drátů. V současné době 

dodávají do zemí EU a Jihovýchodní Evropy, v různém provedení – dráty tvrdé, žíhané, 

brémské kruhy, tyče, ocelová vlákna, ohýbané díly. Jejich nevýhoda je větší vzdálenost 

a nutnost odebrat zboží ve velkém množství. (Zdroj/www.tritreg.cz) 

Ferona a.s. 

Ferona, a.s. vznikla privatizací státního podniku, současná firma je moderní 

obchodní organizace, zabývající se nákupem, skladováním, úpravou a prodejem hutních 
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výrobků, hutních druhovýrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi 

velkoobchodu. Provozovny a odloučené provozy pokrývají celé území České republiky, 

sídlo společnosti je v Praze. Nabízejí bezkonkurenční šíři sortimentu i komplexnost 

poskytovaných služeb (doprava na místo určení, dělení a úprava materiálu, nákup  

pod jednou střechou). Nevýhodou je nutnost odebrat velké množství. Na druhou stranu 

však nabízejí velmi nízké ceny a věrnostní slevy. (Zdroj/www.ferona.cz) 

Z grafu lze pozorovat poměrně vyrovnané zastoupení dodavatelů. Aktuálně  

se upřednostňují dodavatelé s nižší cenou a dopravou. Díky různému vývoji na trhu 

oceli, a jejich následné aktualizace u dodavatelů, lze jen těžko odhadovat jejich budoucí 

vývoj. Nejvíce se odebírá od firmy IPC, neboť poskytuje firmě výrazné věrnostní slevy.  

3.5 Analýza zákazníků 

Zákazníci jsou především stavební firmy a stavitelé z řad občanů. Při betonování 

základů používají taktéž třmínky a z nich udělané stavební koše. Na každou stavbu, 

základy i stropní věnce je potřeba jiných rozměrů výztuže. Třmínky se proto vyrábějí  

na míru zákazníkovi. Dle typu stavby se volí síla a délka materiálu. Dle průzkumu 

v okolí Valašského Meziříčí chybí právě možnost si ke koupi stavebních hmot  

a materiálů dokoupit i na míru udělané výztuže. Vzhledem k výhodné poloze našeho 

města očekávám zájem i z okolních měst. Díky digitální reklamní tabuli bych rád 

prezentoval nový výrobek a rozšířil povědomí o něm. Zájem lze očekávat zejména 

Graf 2: Analýza dodavatelů ( Zdroj/vlastní zpracování) 
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Dodavatelé betonářské oceli 

IPC - Ing. Pavel Čunek Metalan AC s.r.o. Lumixmetal s.r.o.

Sitap s.r.o. Tritreg s.r.o. Ferona a.s.

http://www.ferona.cz/
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v jarních měsících a v létě, kdy klimatické podmínky dovolují pracovat na otevřených 

stavbách.  

Odběratelé – firmy: 

RENO s.r.o. 

Firma RENO vznikla v r. 1991 jako zcela privátní firma s jasným cílem 

vybudovat komplexní stavební společnost tak, aby byla schopna uspokojit zákazníky  

od projektu až po realizaci stavby. V roce 1993 založili projekční firmu CAD-PRO 

s.r.o. se stavební projekcí a geodetickou skupinou. S postupným rozvojem firem 

několikrát měnili sídlo společností, až v roce 1997 zrekonstruovali administrativní 

budovu ve Valašském Meziříčí. Jako velká stavební firma dnes chce především plnit 

funkci vyššího dodavatele (od geodetického zaměření, návrhu - zadání - územního 

řízení - stavebního povolení - realizace - kolaudace, příp. zkušebního provozu - 

zaměření skutečného stavu, geometrického snímku po předání odběrateli). Poskytují  

3-5 leté záruky na vykonané práce. Dále dnes provozují výrobu a montáž automatických 

dveřních a vratových systémů, návrhy a vybavení interiérů, prodej plastových výrobků. 

U projekčních a geodetických prací, díky zvoleným technologiím počítačového 

zpracování a komplexnosti jsou schopni efektivně zpracovat projekty a objednávky. 

Stavební společnost RENO se zabývá také výstavbou nízkoenergetických dřevostaveb - 

domů pro bydlení i objektů pro komerční využití, technologií roubených staveb  

nebo skeletových, difúzně otevřených konstrukcí - bez parozábrany. Jako velké stavební 

firmě budeme nabízet výrobky – třmínky i stavební koše. (Zdroj/www.reno.cz) 

1. VASTO spol. s r. o.  

Stavební společnost 1. VASTO spol. s r. o. byla založena v roce 1991 ve Vsetíně  

s cílem vytvořit silnou a flexibilní stavební společnost realizující značnou část  

ze segmentu staveb pozemního stavitelství po celém území České republiky.  

Od počátku byli zakladatelé vedeni snahou tuto činnost realizovat kromě speciálních 

řemesel, výhradně svými zaměstnanci. Tato vize spolu s citlivým a prozíravým 

organizováním zapříčinila, že v současnosti má zaměstnaneckou základnu čítající 

průměrně již více než 80 kvalitních pracovníků. Společnost se nyní nachází  
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na vedoucích příčkách valašského regionu. Realizuje především byty, ať již v hromadné 

výstavbě, nebo jako rodinné domy. Společnost má vybudováno kromě střediska  

ve Vsetíně, také KOVO Ratiboř. Zde má soustředěna, kromě skladovacího areálu 

všechna svá řemesla. V roce 2003 jsme otevřeli středisko ve Valašském Meziříčí, které 

postupně přejímá starost o realizaci staveb v tomto regionu. Je držitelem certifikátu  

dle ČSN EN ISO 9002. Pan Stanislav Caha v této společnosti dříve pracoval a chtěl by 

rád využít kontaktů pro nabídky svého nového výrobku. (Zdroj/www.1vasto.cz) 

LARS M+K s.r.o.  

 Stavební firma z Valašského Meziříčí nabízí své služby od roku 1993. Nabídka 

činností stavební firmy LARS M+K je velice obsáhlá, od kompletních dodávek staveb 

průmyslových, rodinných, rekonstrukce až po kamenické, čistící a jiné práce. Provádějí 

montáže komínových systémů Schiedel. Firma LARS zajišťuje stavby z vlastních 

zdrojů. Disponuje dostatečnou mechanizací, veškerým potřebným nářadím  

pro provádění výše uvedených prací a širokou základnou stavebních profesí: zedník, 

obkladač, tesař, zámečník, kameník. Vlastní rozsáhlé strojní a mechanizační vybavení. 

Mají také vlastní vybavení staveniště jako pojízdné maringotky a mobilní buňky.  

V současné době firma zaměstnává 25 pracovníků. (Zdroj/www.larsmk.cz) 

EFIOS s.r.o. 

Firma EFIOS spol. s r.o. byla založena v roce 1993 s předmětem podnikání - 

obchodní činnost, jejímž nosným programem byl nákup a prodej potravinářského zboží. 

Samotný název firmy představuje zkratku pro obory činnosti, kterými se zabýváme: 

Ekonomika, Finance, Obchod, Služby. Od roku 1998 firma rozšířila své aktivity  

o stavební činnost. Převzali 83 zaměstnanců z firmy VM real spol. s r.o. v likvidaci  

se sídlem ve Valašském Meziříčí, která byla právním nástupcem bývalého Stavebního 

podniku. V současnosti mají několik divizí – Dopravu, Dřevostavby, Půjčovna nářadí  

a jiné. Nás bude zajímat stavební divize - Hlavní stavební výroby (HSV). Provádějí 

veškeré hlavní i drobné práce související se stavbou rodinnou i průmyslovou. Na přání 

provádějí i projekční činnost dle přání zákazníka. (Zdroj/www.efios.cz) 
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Struktura  současných odběratelů stavebního 
materiálu 

RENO s.r.o. 1. VASTO spol. s r. o.
LARS M+K s.r.o. EFIOS s.r.o.

HM Stav – Michal Hruška VASSO VM, spol. s r.o.
Občané Ostatní

HM Stav – Michal Hruška 

HM-stav je co do provádění stavebních prací pod tímto názvem nováčkem. 

Působnost firmy je v regionu Valašska (okolí měst Rožnov pod Radhoštěm, Valašské 

Meziříčí, Vsetín, Hranice). Hlavní náplní činnosti je provádění stavebních prací 

uspokojující požadavky zákazníka ať už se jedná o provedení rodinného domu tzv.  

na klíč, či jen jeho části, rekonstrukce starších rodinných domů, rekonstrukce bytových 

jader atd. V roce 2006 se firma specializovala na provedení zámkových dlažeb, litých 

(anhydritových) podlah a strojních omítek. Profese typu elektro, ZTI, ÚT apod. firma 

zajišťuje subdodavatelsky, či dle dohody se zákazníkem. Firma také zajišťuje provádění 

rozpočtářských prací (např. zpracování rozpočtu na vydanou projektovou dokumentaci). 

Dále půjčování stavebních strojů a zařízení. (Zdroj/www.hmstav.cz) 

VASSO VM, spol. s r.o. 

Společnost vznikla v roce 1992 ve Valašském Meziříčí. Specializuje  

se na výstavbu kachlových kamen a kachlových sporáků. Provádějí atypické obestavby 

krbových vložek. Nabízejí také dodávání krbových vložek dle nabídky na trhu. Firma je 

menší stavební společností soustřeďující se hlavně na krbové a komínové části staveb. 

(Zdroj/www.vassovm.kvalitne.cz/) 

Graf 3: Struktura současných odběratelů (Zdroj/vlastní zpracování) 

http://www.vassovm.kvalitne.cz/
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3.6 Soubor současných nedostatků 

Firma v současnosti má velký problém s organizací času. Hlavně ve skladu,  

kde se nachází 5 pracovníků firmy. Jen při maximálním vytížení firmy v odpoledních 

hodinách dochází k využití plné kapacity zaměstnanců a 2 motorových 

vysokozdvižných vozíků. Při výrobě třmínků a svazování košů by se zaměstnanci 

střídali dle potřeby. Svazování košů by probíhalo také v dílně. Stávající dílna, zatím 

slouží jako sklad, má i svůj příruční sklad s nástroji. Materiál zde skladovaný, 

 by se přemístil do jiného místa areálu. Pravděpodobně do volné kapacity některého 

z firemních skladů.  

3.7 Současný plánek dílny 

Popis dílny: 

Dílna se nachází v zadní části areálu. Půdorysové rozměry má cca 12*10 m. 

Celková podlahová výměra dílny je 120m
2
. Dílna díky své velikosti v současnosti slouží 

Obrázek 7: Současný plánek dílny (Zdroj/vlastní zpracování) 
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jako sklad různého materiálů a také jako garáž na vysokozdvižný vozík. Nachází se zde 

sklad stavebních lepidel na obklady, dlažbu. Dalším zařízením je speciální míchačka  

na fasádní barvy, která je v pronájmu od výrobce fasádních barev zadarmo-  při určitém 

množství odebraného objemu barev. Uprostřed dílny je po celé délce je narýsovaná 

stupnice na měření různých materiálů v rolích, nejčastěji poloprůhledné fólie  

a parozábrany. Díky své poloze zhruba uprostřed areálu slouží také jako parkoviště pro 

vysokozdvižný vozík. Vzhledem k nevyužitému místu, se zde skladují také dveře 

určené k prodeji. Dílna má vlastní rozvod topení a je dobře zateplena skelnou vatou.  

Je možné využívat ji celoročně bez jakýchkoliv větších obtíží. Dále se v dílně nachází 

vybavení po předchozí klempířské výrobě. Jedná se převážně o starší stroje, pořád však 

plně funkční. Ovšem toto vybavení na naše účely výroby třmínků nepoužijeme. Je to 

pozůstatek výroby izolací, okapů a jiných výrobků. Majetek byl již dávno postupně 

odepsán nebo rovnou začleněn do nákladů společnosti, dle tehdejší zákonné úpravy. 

Část strojů a zařízení bylo již odprodáno zájemcům. Jejich opětovné využití je možné  

za předpokladu opětovné klempířské výroby. Soupis již nepožívaného zařízení viz 

tabulka níže. 

3.8 Tabulka stáří, pořizovacích cen a odpisů současného zařízení 

Tabulka 2: Současné zařízení dílny (Zdroj/vlastní zpracování) 

  Tabulka stáří, pořizovacích cen a odpisů současného zařízení 
Název Pořizovací 

cena bez DPH 
Odpisy Zůstatková 

cena  
Stáří 
(roky) 

Počet 
ks 

Stolní vrtačka PROXXON TBH 10496 0 0 19 1 

Nůžky pákové profilové HSP  7790 0 0 18 1 

Ohýbačka na plech segmentová 29900 0 0 19 1 

Pákové nůžky na plech BSS 

1020 
59990 0 0 19 1 

Proma SNO-1000 ohýbačka 26510 0 0 18 1 

Rozbrušovací pila DEWALT 5767 0 0 19 1 
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3.9 SWOT analýza 

Analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí 

Vyhodnocení silných a slabých stránek podniku pomocí SWOT analýzy. 

Dosáhneme ji identifikací silných stránek a příležitostí. Neméně důležité je odhalení 

případných slabých stránek a možných hrozeb. Podnik má možnost více méně 

ovlivňovat silné a slabé stránky, které se řadí mezi vnitřní faktory. Pokud naopak 

hovoříme o vnějších faktorech, může jim podnik pouze čelit. Lze použít silné stránky  

a příležitosti podniku. Výstupy z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, ve kterém  

se firma nyní nachází, jsem shrnul do následující tabulky.  

 

 

 

 Tabulka 3: SWOT analýza (Zdroj/vlastní zpracování) 

Interní analýza 

Silné stránky: Slabé stránky: 

  Vlastní areál a pozemek 

 Plně odepsané stroje 

 Výhodná poloha 

 Předchozí klempířské zkušenosti 

 Dobré kontakty na možné odběratele 

 Organizace času ve skladě 

 Menší kapacita dílny 

 Malý počet zaměstnanců 

 

  Externí analýza 

Příležitosti: Hrozby: 

 Digitální reklamní tabule 

 Webové stránky 

 Vlastní doprava 

 Zvýšená jarní a letní poptávka 

 Konkurence 

 Pokles poptávky podzim/zima 

 Zvýšení cen energií 
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4 Návrh na rozšíření firmy o strojní výrobu 

4.1 Návrh schématu dílny a průběhu výroby v dílně 

 

Obrázek 8: Schéma výroby (Zdroj/vlastní zpracování) 

Výroba třmínků bude probíhat dle následujícího schématu. Bude třeba dbát na to, 

aby tento cyklus proběhl co nejrychleji.  

Plánek dílny pro výrobu třmínků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjem 
objednávky                          

(rozměry, počet 
kusů) 

Polotovar 

(hladká nebo 
žebírková ocel ve 

svitcích) 

Výroba                                     
(ohýbací stolice, 
profilové pákové 

nůžky ) 

Výrobek                                     
(třmínky, koše 

různých rozměrů) 

Expedice                                  
(výrobky odesílány 

dle objednávek) 

Obrázek 9: Plánek pro výrobu třmínků (Zdroj/vlastní zpracování) 
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Popis plánku dílny 

Po vystěhování všech nepotřebných strojů a materiálů, může začít instalace 

nových zařízení. První nastane umístění stojanu na svitky. Musí být k němu dobrý 

přístup, neboť při výměně svitku je třeba dostat se ke stojanu paletovým vozíkem. 

Z tohoto stojanu bude svitek odvíjen směrem k profilovým nůžkám. Zde bude ustřižena 

požadovaná délka drátu. Tento přesně ustřižený kus, bude dále ohýbán do potřebného 

tvaru třmínku. K tomuto účelu bude sloužit ohýbací stolice. Poté bude již hotový 

třmínek přesunut do části ,,hotové výrobky,,. Bude se zde svazovat vždy 10-15 třmínků 

dohromady pomocí vázacího drátu. Pokud by bylo třeba výsledný třmínek dále upravit, 

slouží k tomuto účelu pracovní plocha. Nástroje na úpravu budou skladovány 

v příručním skladu nástrojů. 

4.2 Výčet a popis zařízení pro výrobu třmínků 

Stojan na odvíjení betonářské oceli QOSD 1000) 

                                                                                                        

Tabulka 4: Stojan technické údaje (Zdroj/(16)) 

 

 

 

 

 

 

 

            Na tomto stojanu bude umístěn svitek 

s drátem, betonářská ocel. Velká výhoda 

použití stojanu je, že při odvíjení drátu  

z volného svitku nevznikají odřezky. Tyto odřezky by vznikaly, pokud by se použil 

ocelový prut o délce 6m. Takto se vždy odstřihne potřebný kus a nemusí se nic 

rozměřovat. Na přesné ustavení na stojanu se použije čtyř opěr, seřiditelných podle 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Min. vnitřní o svitku 320 mm 

Max. hmotnost svitku drátu 

(nosnost stojanu) 

1000 kg 

Max. výška svitku 550 mm 

Max. o kotouče stojanu 900 mm 

Výška kotouče od podlahy 450 mm 

Výška stojanu 1110 mm 

Hmotnost stojanu 295 kg 

Cena bez DPH 20 tis. Kč 

Cena s DPH 24 tis. Kč 

Obrázek 10: Stojan na odvíjení (Zdroj/(16)) 
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vnitřního průměru svitku. Stojan má i brzdu, proti samovolnému otáčení a odmotávání 

svitku. (16) 

 

Ohýbačka betonářské oceli (SIMA DEL 30)  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tabulka 5: Technické údaje ohýbačka (Zdroj/(21))      

       

 

Ohýbačka betonářské oceli je naprosto zásadní stroj pro naši výrobu. Ohýbá drát 

do potřebných tvarů. Bez tohoto zařízení by byla výroba třmínků ve větším množství 

nemožná. Manipulace s přístrojem musí probíhat dle veškerých bezpečnostních 

předpisů. Podle nastavení trnů se dají vyrábět třmínky různých tvarů i rozměrů. (21) 

Ruční paletový vozík (SDJ 1025) 

                                    

                                                                                                             

Tabulka 6: Technické parametry vozíku (Zdroj/(20)) 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Max. možný 

ohýbaný 

průměr 

30mm(R450  hladký),  

25mm(R480 žebrovaný) 

Rychlost 11 cyklů za min. 

Motor 400V/2,2kW. 

Rozměry 120x80x105cm 

Hmotnost 312kg 

Cena bez DPH 126 255,00 Kč 

Cena s DPH 151 506,00 Kč 

Technické parametry  

Nosnost  1000 kg 

Výška zdvihu  2500 mm 

Konstrukční výška  1838 mm 

Maximální výška   3000 mm 

Celková délka  1640 mm 

Celková šířka  860 mm 

Rozteč vidlic  580 mm 

Ovládání zdvihu   ojí/pedálem 

Krokový zdvih   25 mm 

Vlastní hmotnost   260 kg 

cena s DPH 21 480 Kč 

cena bez DPH 17 900 Kč 

Obrázek 11: Ohýbačka betonářské oceli (Zdroj/(21)) 

Obrázek 12: Ruční paletový vozík (Zdroj/(20)) 
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Ruční paletový vozík bude využíván na posun materiálu. Díky své nosnosti může 

být použit na výměnu svitku na odvíjecí stojan. Velkou výhodou je vysoký zdvih a také 

ruční ovládání bez nutnosti paliv. Je vhodný pro práci v dílně, neboť nevypouští žádné 

výfukové plyny. 

Stříhací nůžky (Pákové nůžky Proma profilové NPP-6)                                        
 

                                                                                        

                    Tabulka 7: Technické parametry nůžky (Zdroj/(19)) 

  

 

 

 

 

                

Stříhací nůžky použijeme při krácení drátu 

odmotávaného ze svitku. Dají se používat také  

na krácení jiného sortimentu. Umístění nůžek 

bude mezi stojanem na svitky a ohýbací stolicí. 

4.3 Náklady na výrobu kalkulace  

Kalkulace ceny slouží ke zjištění nákladů a dalších faktorů ovlivňujících cenu. 

Pomocí kalkulace lze určit konečnou cenu jednoho výrobku - třmínku. (8) 

Typový kalkulační vzorec: 

Použití: pro kontrolu rentability prodávaných nákladů; pro stanovení ceny 

,,nákladovým,, způsobem (náklady + zisk=cena); vhodný při úvahách, které položky 

zahrnout do ocenění změny stavu zásob ve finančním účetnictví a v daňovém účetnictví. 

Nevýhody: statické zobrazení nákladů (informuje o průměrné výši nákladů  

na kalkulační jednici, za předpokladu, že se objem ani struktura výkonů nezmění); 

nepříliš podrobný; syntetizuje nákladové položky, které mají různý vztah k výkonům. 

(5)   

Technické parametry  

Max. stříhané rozměry 16 mm 

Plochý průřez 100 x 10 mm 

Úhelník 40 x 6 mm 

T úhelník 40 x 6 mm 

Plech 8 mm 

Hmotnost 42 kg 

Cena s DPH 9 490 Kč 

Cena bez DPH 7 908 Kč 

Obrázek 13: Stříhací nůžky (Zdroj/(19)) 
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Pro první rok výroby jsem stanovil plán 15 000ks třmínků, 2 druhy třmínků. Jeden 

z oceli tloušťky 6mm, druhý 8mm. Jejich náklady na výrobu jsou shodné, kromě 

kalkulace přímého materiálu, který stojí na výrobek o 2kč více. Tento fakt je zohledněn 

ve výsledné ceně. Podrobný rozpis položek a pomocné kalkulace materiálů, mezd 

 a jiných, jsou uvedeny v příloze číslo 1 pro všechny 3 roky. 

Tabulka 8: Kalkulační vzorce první rok (Zdroj/(5)) 

1. rok výroby 

Druh třmínku 6mm 8mm 

Typový kalkulační vzorec: Kč /1ks Kč /1ks 

1. Přímý materiál  2,50 4,50 

2. Přímé mzdy 2,67 2,67 

3. Ostatní přímé náklady 2,78 2,78 

4. Výrobní (provozní) režie  0,27 0,27 

Vlastní náklady výroby (provozu) 8,21 10,21 

5. Správní režie  1,33 1,33 

Vlastní náklady výkonu 9,54 11,54 

6. Odbytové náklady  0,67 0,67 

Úplné vlastní náklady výkonu 10,21 12,21 

7. Zisk 12,79 12,79 

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 23,00 25,00 
 

Tabulka 9: Kalkulační vzorce druhý rok (Zdroj/(5)) 

2. rok výroby 

Druh třmínku 6mm 8mm 

Typový kalkulační vzorec: Kč /1ks Kč /1ks 

1. Přímý materiál  2,50 4,50 

2. Přímé mzdy 2,67 2,67 

3. Ostatní přímé náklady 4,33 4,33 

4. Výrobní (provozní) režie  0,27 0,27 

Vlastní náklady výroby (provozu) 9,77 11,77 

5. Správní režie  1,33 1,33 

Vlastní náklady výkonu 11,10 13,10 

6. Odbytové náklady  0,67 0,67 

Úplné vlastní náklady výkonu 11,77 13,77 

7. Zisk 13,23 13,23 

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 25,00 27,00 

Pro druhý rok výroby je počítáno s 20 000ks výrobků. Opět dva základní druhy 

v 6mm a 8mm verzi. V tabulce se změní výše odpisů, které jsou vyšší v druhém a třetím 
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roce odpisování. Proto se toto zvýšení promítne do výsledné kalkulace. Vzhledem 

k druhému roku výroby byla výroba zvýšena o 5000ks a zisk zvýšen o 44 halířů. Tyto 

faktory se promítly do cen třmínků, jsou vyšší o 2kč oproti prvnímu roku výroby. 

Tabulka 10: Kalkulační vzorce třetí rok (Zdroj/(5)) 

3. rok výroby 

Druh třmínku 6mm 8mm 

Typový kalkulační vzorec: Kč /1ks Kč /1ks 

1. Přímý materiál  2,50 4,50 

2. Přímé mzdy 2,67 2,67 

3. Ostatní přímé náklady 4,33 4,33 

4. Výrobní (provozní) režie  0,27 0,27 

Vlastní náklady výroby (provozu) 9,77 11,77 

5. Správní režie  1,33 1,33 

Vlastní náklady výkonu 11,10 13,10 

6. Odbytové náklady  0,67 0,67 

Úplné vlastní náklady výkonu 11,77 13,77 

7. Zisk 13,23 13,23 

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 25,00 27,00 

Třetí rok výroby je množství výrobků konstantní. Ceny jsou na stejné úrovni.              

Do budoucna se počítá s expanzí a nabídkou našich výrobků pro velkoodběratele. Zisk 

z každého výrobku je 13,23kč, je zde tolerance pro srovnání cen s konkurencí nebo 

slevové nabídky pro případné hromadné odběry již zmíněných velkoodběratelů.           

4.4 Pracnosti   

Produktivitu práce vyjadřujeme poměrem množství produkce a množství času 

vynaloženého na výrobu této produkce:  V = Q/T 

Tento ukazatel označujeme jako přímý ukazatel produktivity práce 

Jeho reciproká hodnota vyjadřuje produktivitu práce nepřímo, pracnost (t) : 

 t = T/Q Tento ukazatel označujeme jako nepřímý ukazatel produktivity práce. 

Nepřímého ukazatele produktivity práce se používá v kusové, popř. malosériové 

výrobě, což je náš příklad výroby třmínků. 
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Tabulka 11: Pracnosti (Zdroj/vlastní zpracování) 

Ukazatel Období 1 směna (8h) 1h 

Množství výrobku (ks) 240 30 

Odpracované hodiny 8 1 

Pracnost výrobku v Normohodině (NH) 0,033333333 0,033333333 

4.5 Odpisy  

a) Hmotný majetek nad 40000,- je tzv. dlouhodobý, a do daňových výdajů ho lze dostat 

jedině postupně odepisováním.  

SIMA Ohýbačka betonářské oceli DEL 30 (Cena bez daně 20% 126 255,00 Kč)     

Odpisová skupina 2: (2-32) Obráběcí a tvářecí stroje kromě ručního mechanizovaného 

nářadí a nástrojů v SKP 29.41 v položce (1-20) 

Doba odpisování: 5let 

Výpočet odpisu: 

Tabulka 12: Odpisy ohýbačky betonářské oceli (Zdroj/vlastní zpracování) 

Pořizovací cena 

  

126255 Kč 

Rovnoměrný odpis odpisy oprávky zůstatková cena 

1. rok odpisování 13888,05 13888,05 112366,95 

2. rok odpisování 28091,7375 41 980 84275,2125 

3. rok odpisování 28091,7375 70 072 56183,475 

4. rok odpisování 28091,7375 98 163 28091,7375 

5. rok odpisování 28091,7375 126 255 0 

 

b) Majetek do 40000,-Kč, ale s použitelností více jak 1 rok  

Tabulka 13: Odpisy stojan (Zdroj/vlastní zpracování) 

Stojan na odvíjení betonářské oceli   (1-20)   

Pořizovací cena     20000 Kč 

Rovnoměrný odpis odpisy oprávky zůstatková cena 

1. rok odpisování 4000 4000 16000 

2. rok odpisování 8000 12 000 8000 

3. rok odpisování 8000 20 000 0 
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Obrázek 14: Základní tvary otevřených třmínků (Zdroj/(3)) 

Tabulka 14: Odpisy vozík (Zdroj/vlastní zpracování) 

Ruční paletový vozík   (1-20)   

Pořizovací cena     17900 Kč 

Rovnoměrný odpis odpisy oprávky zůstatková cena 

1. rok odpisování 3580 3580 14320 

2. rok odpisování 7160 10 740 7160 

3. rok odpisování 7160 17 900 0 
 

Tabulka 15: Odpisy stříhací nůžky (Zdroj/vlastní zpracování) 

Stříhací nůžky  (1-20) 

 Pořizovací cena 

  

7908 Kč 

Rovnoměrný odpis odpisy oprávky zůstatková cena 

1. rok odpisování 1581,6 1581,6 6326,4 

2. rok odpisování 3163,2 4 745 3163,2 

3. rok odpisování 3163,2 7 908 0 

 

Odpisy zařízení budou probíhat v průběhu 5 a 3 let. Díky jiné částce odpisování 

pro první rok, budou tyto rozdíly zahrnuty v kalkulaci na další roky výroby. (22) 

4.6 Charakteristika nově vyráběných dílů 

Třmínky jsou výztužné prvky z betonářské oceli, které bude firma vyrábět. 

Mohou mít různé koncové tvary, ale vždy mají obdélníkový nebo čtvercový tvar, viz 

obrázek. 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Základní tvary uzavřených třmínků (Zdroj/(3)) Obrázek 16: Schéma třmínkového koše (Zdroj/(4)) 
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Pomocí třmínků lze zhotovit několik druhů výztuží, s popsaným vybavením je 

podnik schopen zákazníkům nabídnout svázání třmínkového koše. Třmínky lze propojit 

tyčovou betonářskou ocelí, a pak vznikne tzv. třmínkový koš. Tvary mohou být různé, 

dle objednávek a konkrétních požadavků zákazníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typizované rozměry třmínků jsou uvedeny v následující tabulce 

Tabulka 16: Rozměry třmínků (Zdroj/vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

Typizované rozměry třmínků

Délka rozvinutá [mm] 540 600 700 670 770 850 750

Rozměr [mm*mm] 130*85 160*85 85*210 120*160 120*210 160*210 160*160

Hmotnost při průměru 6mm (222g/m) 119,88 133,2 155,4 148,74 170,94 188,7 166,5

Hmotnost při průměru 8mm (395g/m) 213,3 237 276,5 264,65 304,15 335,75 296,25

Obrázek 17: Ukázka třmínků a třmínkových košů (Zdroj/vlastní zpracování) 
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5 Náklady na realizaci, umístění provozu 

5.1 Cenová politika 

Pro zavedení nového výrobku firma nabídne nízké ceny, aby nalákala nově 

příchozí zákazníky. Na světelné reklamní tabuli firmy bude často k vidění reklamní 

relace na nové výrobky. Vzhledem k tomu, že jde o nový druh výrobku, musí se co 

nejrychleji rozšířit všeobecné povědomí o novém sortimentu firmy. Na trhu se v okolí 

nachází pouze jediná firma nabízející stejný výrobek, bylo by proto žádoucí, srovnat 

časem cenu, aby se firma nekrátila o možný zisk. 

5.2 Struktura odběratelů našeho výrobku 

Struktura odběratelů je podobná stávajícím zákazníkům podniku. Ovšem z 1/3             

se plánuje oslovit další firmy, které by měly zájem o náš výrobek. Procentuální 

zastoupení budoucích odběratelů můžeme vidět na grafu.  

 

14% 

10% 

8% 

12% 

4% 3% 

19% 

30% 

Struktura odběratelů 
RENO s.r.o. 1. VASTO spol. s r. o.
LARS M+K s.r.o. EFIOS s.r.o.
HM Stav – Michal Hruška VASSO VM, spol. s r.o.
Občané Nové firmy (odběratelé)

Graf 4: Struktura odběratelů (Zdroj/Vlastní zpracování) 
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5.3 Přínosy z realizace, zisk, vliv na obrat 

Přínosů z realizace bude několik. Jedním z hlavních přínosů bude rozšíření 

povědomí o firmě mezi další, nové odběratele. Dalším přínosem bude lepší využití času 

skladníků, kteří budou mít smysluplnou práci. Pro podnik to může být další rozšíření 

obchodního majetku, který se může stát atraktivnější pro budoucí investory, jako 

poskytovatele prostředků na případné další projekty firmy.  

Zisk a tržby výroby 

 

Graf 5: Vývoj prodeje výrobku (Zdroj/vlastní zpracování) 

Vliv výroby na celkové tržby 

 

Graf 6: Vliv výroby na tržby podniku (Zdroj/vlastní zpracování) 

Tržby za prodej výrobku jsou kalkulovány na 360tis. Kč v 1. roce, 520tis. Kč v 2. roce. 

Zisk je plánován realistickým pohledem. Vliv tržeb na obrat je poměrně malý,  

při ročním obratu kolem 43 mil. Kč. Zisk je ale poměrně vysoký v porovnání s tržbami, 

proto vidím přínos z dané realizace výroby. 

1. rok 2. rok 3. rok

Počet kusů výrobku 15000 20000 20000

Zisk z prodeje výrobku 191850 264600 264600

Tržby za prodej výrobku 360000 520000 520000
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Vývoj prodeje výrobku 

1. rok 2. rok 3. rok

Celkové tržby bez výroby 42957000 43082000 43374000

Celkové tržby s výrobou 43317000 43602000 43894000
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Vliv výroby na tržby podniku 
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6 Harmonogram realizace 

Harmonogram činností 

Zabývá se časovou osou jednotlivých kroků vedoucích k realizaci rozšíření 

výroby od návrhu výroby až po finální provedení výrobku a vnitřní přestavby dílny,  

ve které se bude daná výroba uskutečňovat. Pro větší přehlednost a orientaci plnění 

úkolů v jednotlivých měsících, jsem zvolil jednoduchou tabulku, která zachycuje 

harmonogram jednotlivých činností. Činnosti a data jejich uskutečnění jsou uvedena 

v následující tabulce: 

Tabulka 17: Harmonogram činností (Zdroj/vlastní zpracování) 

Popis činnosti datum 

zahájení 

doba 

trvání Vypracování projektu výroby 1. 3. 2013 7 dní 

Vystěhování materiálů z dílny 8. 3. 2013 5 dní 

Přemístění stávajících strojů 8. 3. 2013 5 dní 

Nákup materiálu ve svitcích 9. 3. 2013 2 dny 

Žádost banky o úvěr na stroje 9. 3. 2013 3 dny 

Zakoupení nových strojů  18. 3. 2013 2 dny 

Instalace a umístění strojů v dílně 19. 3. 2013 5 dní 

Zaškolení pracovníků 

 

25. 3. 2013 

 

1 den 

Spuštění výroby 25. 3. 2013  

Podnik nemusí zrekonstruovat vlastní prostory - dílnu vzhledem k tomu, že zde již 

v minulosti probíhaly úpravy klempířského materiálu. Veškeré prostory splňují 

příslušné pracovní podmínky i certifikáty, které firma vlastní. Během doby 

přemisťování stávajících strojů, které by se nedaly pro tento konkrétní výrobek použít, 

bude nakoupen potřebný materiál ve svitcích. Na financování nákupu strojů si podnik 

nashromáždil své vlastní prostředky, a proto si nebudeme brát úvěr u banky.  
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem řešil možnosti pracovního využití bývalé klempířské 

dílny, která byla dříve využívána při, dnes již neexistující činnosti firmy. V dílně  

se zpracovávaly plechy a jiné ocelové polotovary pro potřeby izolatérských montáží. 

Dílna se nachází v areálu firmy a je vybavena stroji a zařízením po předchozí 

klempířské výrobě. Jedná se převážně o starší stroje, stále však plně funkční, které  

se hodí pro konkrétní klempířskou výrobu. Pro naše účely, výroby třmínků, stávající 

zařízení nepoužijeme. Stávající stroje jsou pozůstatkem výroby izolací, okapů a jiných 

klempířských výrobků. Tento majetek společnosti byl již postupně odepsán  

nebo začleněn do nákladů společnosti, dle tehdejší zákonné úpravy. Část strojů  

a zařízení byla odprodána zájemcům. Jejich opětovné využití je možné jen  

za předpokladu obnovy klempířské výroby. Nákupem nových strojů bych nahradil 

stávající, nepoužívané. Tento záměr má velkou realizační výhodu, neboť pro tuto 

přestavbu na výrobu třmínků by nebylo potřeba výraznějších stavebních změn. Počítá se 

s vystěhováním nepotřebného materiálu a přestavěním prostor k výrobě stavebních 

třmínků. Nově přestavěné prostory budou odpovídat přesně danému, jednotnému, účelu. 

Nové výrobky budou zařazeny do prodejního sortimentu firmy.  

Návrh na rozšíření o strojní výrobu jsem řešil s ohledem na malé pracovní využití 

zaměstnanců ve skladu a zároveň jako alternativní, lepší využití možné výrobní 

kapacity. Takto by se dal lépe využít čas i zmíněný prostor a rozšířit prodejní sortiment 

podniku. Navíc je dnes dílna stále plně využitelná, pro výrobu pomocí strojů. Především 

v zimním období by se daly nashromáždit objednávky na letní vytížené období. Díky 

velké konkurenci v tomto odvětví, by podnik získal další konkurenční výhodu oproti 

firmám v tomto odvětví. Průzkumem daného odvětví jsem zjistil, že právě výroba 

třmínků a jejich svazování do košů v daném regionu chybí. Tento průzkum byl 

prováděn na základě dotazníku v prodejně firmy. Výsledek naznačil, že právě o tyto 

výrobky a svazování košů by byl velký zájem. 

Největším problémem je pokles a stagnace tržeb v daném stavebním odvětví, 

zapříčiněný především světovou, stále trvající, krizí. Existuje zde také velký problém 

nevyužité dílny a velkého prostoru v ní. Dále je to nákup suroviny – žebírkové 
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betonářské oceli. Tento materiál by se dal dále opracovat, zhodnotit a dále prodat. Díky 

opracování by z něj bylo dosaženo většího zisku, než jen z prodeje bez jakéhokoliv 

opracování. Jako hlavní současný nedostatek lze spatřit neznámý trh a neznámý vývoj 

poptávky v čase. Jedná se o poměrně málo konkurenční prostředí, a proto bude snazší se 

prosadit s novým výrobkem na trhu.   

Navrhuji znovuobnovení výrobního potenciálu dílny. Z dnešního stavu, kdy slouží 

k drobným měřením a skladování, na plné využití výrobního potenciálu. Vzhledem k již 

dřívějšímu používání dílny pro klempířské účely, existuje ucelená představa, jak bude 

konkrétní výroba probíhat. Tento návrh v sobě zahrnuje nákup strojů a také jejich 

instalaci. Pro jejich instalaci bude nutno vystěhovat nepotřebné stroje a stavební 

materiál, který se zde v současnosti nachází. Velkou pozornost bychom měli věnovat 

právě rozšíření povědomí o možnosti naší zakázkové výrobě. Dále navrhuji vypracovat 

kvalitní prezentaci na webových stránkách firmy a také kvalitní reklamní spot  

na světelné tabuli před prodejnou firmy. 

Realizace plánu bude stát součet peněžních částek na pořízení strojů nutných 

k výrobě. Drobné pomůcky, ochranné oděvy apod. již firma vlastní pro své stávající 

činnosti. Celkový součet je 172063 Kč bez DPH. Stroje může podnik koupit bez DPH, 

neboť již od začátku své činnosti je plátce DPH. Instalace bude provedena zaměstnanci 

skladu, případně externími pracovníky. Taktéž zaškolení a přestavba dílny. Vzhledem 

k nevyužitému času, bude probíhat přestavba za plného současného provozu. Nejlepší 

řešení nákupu suroviny pro výrobu, bude nakoupení materiálů ve svitcích. Jeden takový 

svitek stojí přibližně 15000 Kč. Výhodou je velká skladnost a absence odřezků, které by 

vznikaly použitím tyčové, nařezané suroviny – betonářské oceli. Cena svitku se může 

v čase hodně měnit, především kvůli kolísavé ceně suroviny železa na trhu. Potřebným 

nářadím na údržbu a jednoduché opravy podnik již z dob minulosti disponuje. Realizace 

bude financována z vlastních zdrojů podniku. Návratnost zamýšlené investice je velice 

krátká. Podle propočtů se veškeré náklady zaplatí již v prvním roce výroby.  

Na zmíněnou skutečnost lze nahlížet jako velice pozitivní pro realizaci návrhu. 

Tento návrh na rozšíření o strojní výrobu přinese hlavně konkurenční výhodu.  

Ze zjištěných poznatků v okolí podniku vyplývá, že popsanou výrobu třmínků a košů 

nenabízí žádná konkurenční firma, proto očekáváme příchod nových zákazníků, navíc 
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rozšíření povědomí o firmě ve Valašském Meziříčí. Tato realizace přinese kalkulovaný 

zisk ve výši 191 000 Kč v prvním roce. V dalších letech přinese vyšší zisk díky vyšší 

výrobě a to v kalkulované výši 264 000 Kč. V dalších letech by i při zachování stejného 

objemu výroby mohl tento zisk dále růst. Použitelnost nově nakoupeného zařízení  

a strojů je velká, určitě více jak 10 let při kvalitní údržbě. V budoucnu již bude majetek 

nutný pro výrobu plně zahrnut do nákladů pomocí odpisů, a proto lze očekávat vyšší 

procentuální zisk z každého prodaného výrobku – třmínku. 

Realizaci plánu doporučuji provést co nejdříve. Ideálně na jaře příštího roku. 

Tento zamýšlený návrh by se tak stihl zrealizovat před nadcházející letní stavební 

sezónou. Do té doby by se vytvořila interaktivní prezentace výroby třmínků, případně 

jejich svazování, na webových stránkách firmy. Připravilo by se vzorkové místo 

v prodejně s ukázkou a možnými rozměrovými variantami třmínků. Počítá se s návrhem 

a vytisknutím propagačních materiálů na náš nový výrobek. Návrh zahrnuje oslovení 

stávajících velkých odběratelů o možnostech hromadného dodání a případné 

množstevní slevy. 
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Příloha č. 1 

Pomocné výpočty kalkulace výroby: 

 

 

 

 

 

1.rok výroby

Třmínků 15000

Druh třmínku 6mm 8mm

celkem na jednici celkem na jednici

1.Přímý materiál 37500 2,5 67500 4,5

2.Přímé mzdy 40000 2,67 40000 2,67

3.Ostatní přímé náklady 41649,65 2,78 41649,65 2,78

4.výrobní režie 4000 0,27 4000 0,27

5.správní režie 20000 1,33 20000 1,33

6.odbytové náklady 10000 0,67 10000 0,67

Celkem 153149,7 10,21 183149,7 12,21

2.rok výroby

Třmínků 20000

Druh třmínku 6mm 8mm

celkem na jednici celkem na jednici

1.Přímý materiál 50000 2,5 67500 4,5

2.Přímé mzdy 40000 2,67 40000 2,67

3.Ostatní přímé náklady 65014,94 4,33 65014,94 4,33

4.výrobní režie 4000 0,27 4000 0,27

5.správní režie 20000 1,33 20000 1,33

6.odbytové náklady 10000 0,67 10000 0,67

Celkem 189014,9 11,77 206514,9 13,77

3.rok výroby

Třmínků 20000

Druh třmínku 6mm 8mm

celkem na jednici celkem na jednici

1.Přímý materiál 50000 2,5 67500 4,5

2.Přímé mzdy 40000 2,67 40000 2,67

3.Ostatní přímé náklady 65014,94 4,33 65014,94 4,33

4.výrobní režie 4000 0,27 4000 0,27

5.správní režie 20000 1,33 20000 1,33

6.odbytové náklady 10000 0,67 10000 0,67

Celkem 189014,9 11,77 206514,9 13,77



 

 

 

Pomocné výpočty kalkulace výroby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocný výpočet pro přímý materiál (1)

Typizované rozměry třmínků průměr

Délka rozvinutá [mm] 540 600 700 670 770 850 750 697,14

Rozměr [mm*mm] 130*85 160*85 85*210 120*160 120*210 160*210 160*160

Hmotnost při průměru 6mm (222g/m) 119,88 133,2 155,4 148,74 170,94 188,7 166,5 154,77 2,32

Hmotnost při průměru 8mm (395g/m) 213,3 237 276,5 264,65 304,15 335,75 296,25 275,37 4,13

cena 

(15kč/kg)

Pomocný výpočet pro přímé mzdy (2) celkem

ks 15000

h 500

kč/h 80

 mzda (kč) 40000

Pomocný výpočet pro ostatní přímé náklady (3)  1.rok 2.rok 3.rok

Odpisy 23049,7 46414,9 46414,9

zdravotní pojištění 3600 3600 3600

sociální pojištění 10000 10000 10000

ostatní (mazadla,rukavice atd) 2000 2000 2000

reklama 3000 3000 3000

Celkem 41649,7 65014,9 65014,9

Pomocný výpočet pro výrobní,provozní režii (4) celkem

Spotřeba elektřiny 3000

Ostatní Provozní výdaje 1000

Celkem 4000

Pomocný výpočet pro správní režii (5) celkem

Náklady účetní,apod 16000

Ostatní Provozní výdaje (telefon,poštovné...) 4000

Celkem 20000

Pomocný výpočet pro odbytové náklady (6) celkem

Náklady spojené s expedicí a balením výrobků 10000

Celkem 10000


