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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu k založení půjčovny 

profesionálního nářadí. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje 

základní pojmy a jejich definice související s podnikatelským plánem a praktická část aplikaci 

těchto pojmů. Výstupem bude zpracování podnikatelského plánu pro otevření nové 

provozovny. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the development of a business plan for the establishment of a 

professional tool rental company. The work consists of theoretical and practical parts. The 

theoretical part defines the basic terms and their definitions related to the business plan and the 

practical part the application of these terms. The output will be the elaboration of a business 

plan for the opening of a new establishment. 
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1 ÚVOD 

Stavebnictví, stavební produkce, průmysl – jedny z nejdůležitějších faktorů a ukazatelů trhu. 

Týká se každého z nás. Stavebnictví se odráží do mnoha činností. Ať už přímo do technických 

oborů jednotlivých profesí, jako elektrikář, zedník apod., ale i do činností makléřů, finančních 

poradců nebo ekonomů. Tyto pojmy souvisejí se stavební produkcí přímo nebo nepřímo, 

dotýkají se ale i půjčovny nářadí. 

Můžeme se ptát, proč by stavební firma potřebovala půjčit nářadí? Je pravda, že většina 

stavebních firem má dostatek nářadí, ale je spousta prací, které využiji jen několikrát do roka  

a spoustě podnikatelů se nevyplatí do nářadí investovat nebo vytvářet rozpočet stavby  

se zahrnutím opotřebování stroje. Oproti tomu domácí kutil nebo lidé, kteří staví dům 

svépomocí nemají k dispozici buď žádné nebo jen velmi omezené množství nářadí. Takových 

osob přibývá na trhu čím dál víc. Ceny nemovitostí stoupají a zákazníkům se mnohdy nechce 

platit za práci firmy. Proto je veliký prostor pro půjčovny nářadí. 

Průmysl se nenachází v současné době pandemie v dobré kondici. Stavebnictví zatím zasáhl jen 

malý pokles, který není nijak znepokojivý vůči předcházejícím měsícům. Na trhu práce byl 

před koronavirovou krizí nedostatek zaměstnanců, obzvlášť ve stavebním sektoru.  

Nyní je třeba hledat prostor právě v těchto faktorech. Bude vyšší nezaměstnanost, nedostatek 

pracovníků ve stavebnictví se může mírně snížit. Lidé budou po možné krizi právě stavět 

svépomocí a nebudou si moci dovolit zaplatit stavební firmu nebo nedosáhnou na tak velký 

hypotéční úvěr, jak by chtěli.  

Jisté ale je, jak nás vždy učili na střední škole, že se vždy stavělo a vždy se stavět bude. 

Mým podnikatelským záměrem je právě proto půjčovna stavebního nářadí. Z již zmíněných 

důvodů pokládám cíl záměru za velmi lukrativní a perspektivní. 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu půjčovny 

profesionálního nářadí ve Frýdku-Místku pro úspěšný start podnikání. 

Vedlejší cíle: 

 analýza trhu, konkurence, zákazníků, dodavatelů - SWOT, SLEPT, Porter 

 vymezení produktů a služeb 

 identifikování rizik  

 analýza nákladů na realizaci a vývoje budoucích financí 

První část bakalářská práce bude zaměřena na teoretická východiska. Na určení pojmů jako je 

podnikatel, právní formy podnikání, vymezení podnikatelského záměru, jeho sestavení  

a celkově tak pochopení myšlenky založení nového podniku. Tato část je velmi důležitá pro 

vypracování praktické části. 

Druhá část bakalářské práce bude zaměřena na praktickou stránku. Sestavím konkrétní 

podnikatelský plán, který může být použit i při jednání s bankovními institucemi. V druhé části 

se zaměřím na analýzu současné situace pomocí SLEPT a SWOT analýzy a analýzy sil podle 

Portera. Dále pak na marketingový, organizační a finanční plán společnosti.  

 

 

 

 

 

  



 

10 
 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této první části bakalářské práce se zaměřím na definování pojmů na základě použité 

literatury, které budou dále použity a budu na ně navazovat v praktické části. 

3.1 Podnikání 

Hisrich (1996, s. 22) definuje podnikání jako: „proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží 

hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných 

finančních, psychologických a společenských rizik a získání výsledné odměny v podobě 

peněžního a osobního uspokojení.“ 

Podle Vebera a Srpové (2012, s.14): ,,pojem ,,podnikání“ [enterprise] v posledních patnácti 

letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá“.  

V návaznosti na definici podle Vebera je možné použít další definice podle pojetí: 

Ekonomické pojetí – jde o vytváření přidané hodnoty, což znamená že použijeme zdroje 

ekonomiky a další podobné aktivity k navýšení jejich původní hodnoty. 

Sociologické pojetí – podnikání prospívá celé společnosti, vytváříme například nová pracovní 

místa a příležitosti, přispíváme blahobytu. 

Psychologické – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, 

vyzkoušet si něco, něco splnit.  

Právnické pojetí - Podnikání je dle zákona č. 89/2012 Sb. ,,soustavná samostatná činnost, 

která je prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost  

za účelem dosažení zisku“. 

V definici podle zákona č. 89/2012 Sb. je zmínka o těchto pojmech: 

Samostatnost – podnikatel rozhoduje samostatně, 

Soustavnost – provádění činnosti pravidelně a opakovaně, ne nahodile nebo nepřetržitě, 

Vlastním jménem – podnikatel jedná svým jménem, v případě právnické osoby jménem 

společnosti, 
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Na vlastní odpovědnost – z podnikání musím nést riziko, ale i odpovědnost, 

Dosažení zisku – mimo ostatní atributy podnikám za účelem zisku, návratnosti investic. 

3.2 Podnikatel 

Podle zákona č. 89/2012 Sb. je podnikatel: 

 Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

Podnikatele spojují určité rysy, kterými mohou být podstupování rizika, rozpoznání příležitosti, 

sebedůvěra, vytrvalost, učit se zkušenostem nebo schopnost organizovat podnikatelské aktivity. 

(Veber, 2008, s. 16) 

3.3 Podnik 

Dle obchodního zákoníku, § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., je podnikem „soubor hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku naleží́ věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze 

mají tomuto účelu sloužit“. 

Jinak lze chápat podnik jako subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Obsáhleji je 

možné jej definovat jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových 

hodnot, které podnikatel využívá k podnikatelské činnosti (Veber, 2008, s. 16) 

3.4 Právní formy podnikání 

Pro podnikání si můžeme zvolit a rozhodnout se pro podnikání jako fyzická nebo právnická 

osoba. Obě z forem podnikání mají své výhody ale i nevýhody. I při možné pozdější 

transformace právní formy, bychom měli na začátku podnikání zvolit vhodný typ. 
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Podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ale i mnoha autorů se připouští tyto právní formy 

podnikání: 

 Fyzických osob 

 Právnických osob 

3.4.1 Podnikání fyzických osob 

Fyzickou osobou je osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění a zapsaná do 

obchodního rejstříku. Zapisuje se na vlastní žádost nebo povinně dle podmínek nařízených 

obchodním zákoníkem. Dále to mohou být osoby provozující podnik podle zvláštních předpisů. 

Jedná se o velice často využívanou formu podnikání nejen u začínajících podnikatelů ale i u 

osob majících vedlejší příjem. (Veber, 2009, s. 74–76) 

Dle zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. je dělení živností následující:  

1. Ohlašovací živnost  

 

a. řemeslná živnost – podmínkou pro získání je výuční list, maturita v daném 

oboru nebo diplom v daném oboru, 

b. vázaná živnost – podmínkou vzdělání v daném oboru, ale dále prokázání 

odborné způsobilosti dle živnostenského zákona, 

c. volná živnost – nevyžaduje žádnou zvláštní způsobilost 

 

2. Koncesovaná živnost  

Kromě specifických, zvláštních podmínek, jež podmiňují získání příslušné živnosti, je potřeba 

splnit také podmínky všeobecné, mezi které patří minimální věk, tedy 18 let, právní 

subjektivita, neboli způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost.  

(Srpová, Řehoř, 2010, s. 67) 

Výhody podnikání samostatně na základě živnostenského oprávnění: 

 Pro začínající podnikatele 

 Samostatnost a volnost 

 Vhodné pokud je podnikání vedlejším zdrojem příjmů 
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 Minimální právní povinnosti 

 Nízké náklady na založení 

 Bez potřeby počátečního kapitálu 

 Můžu volit mezi daňovou evidencí nebo účetnictvím 

 Možnost stanovení daně paušální částkou 

 Možnost uplatnění nezdanitelných částek daně nebo odčitatelných položek 

Nevýhody podnikání samostatně na základě živnostenského oprávnění: 

 Vysoké riziko na základě neomezeného ručení majetkem 

 Pokud je podnikání hlavním zdrojem, problémy se mohou projevit v rodině 

podnikatele 

 Podnikatel zastává i administrativní činnost 

 Vysoké požadavky na odborné znalosti 

 Omezenost při žádosti o podnikatelský úvěr 

3.4.2 Podnikání právnických osob 

Veřejná obchodní společnost 

Je to osobní společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za 

závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Po společnosti s ručením 

omezeným se jedná o druhou nejčastěji se vyskytující formu podnikání. Zisk se dělí rovným 

dílem mezi společníky. Společníkem může být právnická i fyzická osoba. (Veber, 2009, s. 72) 

Výhody veřejné obchodní společnosti: 

 Bez potřeby počátečního kapitálu 

 Lepší přístup k cizímu kapitálu 

 Zisk se dělí rovným dílem mezi společníky, nepodléhá tedy dani z příjmu právnických 

osob, ale jednotlivě u každého společníka daní z fyzických osob 

 Společníci ručí neomezeně 

Nevýhody veřejné obchodní společnosti: 

 Společníci ručí neomezeně 
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 Minimálně dva společníci 

 Platí zákaz konkurence mezi jednotlivými společníky 

Komanditní společnost 

Jde o osobní společnost smíšeného typu, což znamená že jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu – komanditista a jeden nebo více 

společníků celým svým majetkem – komplementář. Statutárním orgánem společnosti jsou 

komplementáři. V České republice je to málo používaní forma podnikání. (Veber, 2009, s. 73) 

Výhody komanditní společnosti: 

 Nízký počáteční kapitál, komanditista vkládá 5000 Kč 

 Neplatí zákaz konkurence mezi komanditisty 

 Zisk se dělí mezi komplementáře a komanditisty podle společenské smlouvy, zisk 

komplementářů podléhá dani z fyzických osob, zisk komanditistů dani z právnických 

osob 

Nevýhody komanditní společnosti: 

 Sepsání společenské smlouvy přináší větší administrativu 

 Komplementáři ručí neomezeně 

Společnost s ručením omezeným 

U nás se jedná o nejrozšířenější formu podnikání. Společníci ručí do výše nesplacených vkladů, 

dokud nejsou vklady splaceny v plné výši a zapsány v obchodním rejstříku. Základní kapitál je 

1 Kč vynásobený počtem případných společníků. Společnost může založit jedna osoba  

a maximální počet 50 společníků. Důležitou roli hrají ve společnosti jednatelé, statutární orgán, 

kteří jsou volení nejvyšším orgánem, jímž je valná hromada. (Veber, 2009, s. 74) 

Výhody společnosti s ručením omezeným: 

 Společníci ručí omezeně 

 Vklad lze splatit ve lhůtě pěti let 

 Do společnosti lze vložit i nepeněžitý vklad 
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Nevýhody společnosti s ručením omezeným: 

 Zisk je zdaněn daní z příjmu právnických osob, vyplacené podíly na zisku společníkům 

jsou dále zdaněny srážkovou daní 

Akciová společnost 

Administrativně a kapitálově náročná společnost. Základní kapitál je rozvržen na daný počet 

akcií o stanovené jmenovité hodnotě. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem, 

akcionář neručí za závazky společnosti. Základní kapitál bez veřejné nabídky akcií je 2 mil. Kč, 

při veřejné nabídce akcií je 20 mil. Kč. Společnost mohou založit dva nebo více zakladatelů, 

jinak jedna právnická osoba. (Veber, 2009, s. 74) 

Výhody akciové společnosti: 

 Akcionáři neručí za závazky společnosti 

 Dobrý přístup ke kapitálu a celkově lepší vnímání ze strany obchodních partnerů 

Nevýhody akciové společnosti: 

 Vysoký základní kapitál 

 Společnost musí založit nejméně dvě fyzické osoby 

 Vysoká administrativní zátěž při založení společnosti 

 Účetní závěrka musí být ověřena auditorem 

 Zisk společnosti zdaněn daní z příjmu právnických osob, dividendy ze zisku jsou 

zdaněny srážkovou daní 

 Povinné zveřejňování účetní závěrky 

Družstvo 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob. Musí mít alespoň pět členů, pokud nejsou 

členy alespoň dvě právnické osoby. Ručí celým svým majetkem, členové za závazky neručí. 

Minimální základní kapitál je 50 tis. Kč, která musí být před podáním návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku alespoň z poloviny splacena. (Veber, 2009, s. 81) 
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Výhody družstva: 

 Členové neručí za závazky 

 Nízký základní kapitál 

 Členové jsou si v postavení rovni 

Nevýhody družstva: 

 Zisk družstva je zdaněn daní z příjmu právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou 

zdaněny srážkovou daní 

3.5 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán nám usnadní začátek podnikání, konkretizuje nám naše záměry do 

budoucna. Je to písemný dokument, který souvisí se samotným zahájením činnosti, ale  

i fungováním již existující firmy. 

3.5.1 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán může sloužit jak k interním, ale převážně i k externím účelům. Pro interní 

účely slouží při založení společnosti, před výraznými změnami, ale i jako prostředek kontroly. 

Pro externí účely může sloužit jako podklad pro investory, pro získání kapitálu od věřitelů.  

3.5.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při sestavování podnikatelského plánu, ale celkově při podnikatelské činnosti máme nějaký cíl. 

Pro cíl (cíle), kterých chceme dosáhnout je důležité, aby splňovaly tzv. SMART kritéria, které 

nám dávají jakési omezení, ale díky nim lépe charakterizujeme daný cíl. 

SMART 

 Specific – specifikovaný, přesný popis, 

 Measurable – měřitelný, hodnoty, 

 Achievable – akceptovatelný, dosažitelný, 

 Realistic – reálný,  

 Timed – termínovaný, časový horizont. 

(Srpová, 2011, str. 18) 
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3.5.3 Struktura podnikatelského plánu 

Dle Korába a Režňákové (2007, s. 36 - 38) je obecně používaná struktura podnikatelského plánu 

tato:  

a) titulní strana,  

b) exekutivní souhrn,  

c) definice a analýza výrobku a trhu,  

d) popis podniku,  

e) výrobní plán,  

f) marketingový plán, 

g) organizační plán,  

h) hodnocení rizik,  

i) finanční plán,  

j) přílohy neboli podpůrná dokumentace. 

Dle Vebera a Srpové může mít podnikatelský plán například tuto strukturu: ,,obsah, shrnutí, 

popis podnikatelské příležitosti, všeobecný popis firmy, klíčové osobnosti, produkty, potenciální 

trhy, okolí firmy a konkurence, prodej, výroba, personální otázky, finanční plán, rizika 

podnikatelského plánu, příloha“. 

Obsah – maximálně tří úrovně, pro rychlou orientaci, 

Shrnutí – obecná informace o plánu, mělo by zaujmout, 

Popis podnikatelské příležitosti – popis produktu, užitek produktu a jeho konkurenční výhoda, 

Všeobecný popis firmy – důvod založení, seznámení s produktem, plánované datum zahájení, 

majitelé, sídlo firmy, 

Klíčové osobnosti – organizační schéma, 

Produkty (výrobky nebo služby) – podrobnější popis výrobku nebo služby, popis z hlediska 

zákazníka, parametry produktu, 

Potenciální trhy – celkový trh, cílový trh, 
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Okolí firmy a konkurence – ekonomika, přírodní faktory, politika, legislativa, silné a slabé 

stránky konkurence, 

Prodej – postupy, rozhodovací proces zákazníka, kontakt se zákazníkem, odbyt, podpora 

prodeje, 

Výroba, provozní činnosti – výrobní postupy a kapacity, technologie, 

Personální otázky – řešení personálního zabezpečení chodu firmy, struktura pracovníků, situace 

na trhu práce, 

Finanční plán – plánový výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, plán cash-flow, financování 

projektu, bod zvratu, efektivnost investic, poměrové finanční ukazatele, 

Rizika podnikatelského plánu – nepříznivé dopady, 

Příloha – výpisy, výsledky, výkresy. 

3.6 Marketingový plán 

V marketingovém plánu určíme strategii firmy pro dosažení cílů, definuje tedy, kam firma 

směřuje. 

Podle Korába a Doležalové marketingový plán podporuje: ,,minimalizaci podnikatelského 

rizika, zvýšení obratu a zisku firmy, informovanost o úspěšnosti firmy, přesnou informovanost 

a výhody pro zaměstnance firmy“. 

V rámci marketingového mixu tedy stanovujeme 4 P:  

product = výrobek nebo služba – sortiment, kvalita 

price = cena - způsob stanovení ceny, cenová politika, slevy, platby, 

place = distribuce – cesta produktu k zákazníkovi, sítě, dostupnost 

promotion = propagace - komunikace se zákazníkem, reklama, osobní prodej, public relations, 

podpora prodeje 

(Veber, Srpová, 2012, s. 188) 
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3.7 Organizační plán  

Primárním cílem organizačního plánu je vytvoření zázemí pro co nejefektivnější spolupráci 

zaměstnanců. Výsledkem je, že každý má v podniku přidělenou svoji roli, kterou vykonává. To 

vede tak k plnění strategie podniku a zvyšování její hodnoty. (Synek, 2007, s. 137) 

3.8 Finanční plán 

Podle Vebera (2008, s. 156): „Finanční plán by měl obsahovat stranu potřeb, ve které by byly 

zahrnuty všechny potřeby financování podnikatelské činnosti v daném roce, a stranu zdrojů, ze 

které bude zřejmé, z jakých zdrojů budou potřeby financovány“. 

Výstupy finančního plánu tvoří plánovaná rozvaha, plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovaný 

cash-flow. 

3.8.1 Plánovaná rozvaha  

Plánovaná rozvaha předpokládá vývoj majetku na straně aktiv a zdroje jeho krytí na straně 

pasiv. Aktiva se vždy musí rovnat pasivům. To platí při každém transakčním pohybu aktiv  

i pasiv. (Růčková, 2015, s. 22) 

3.8.2 Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

Výkaz zisků a ztráty nám dává informace o výnosech firmy - výsledcích firmy a o nákladech 

firmy - spotřebě zdrojů potřebných k dosažení výsledků. Obsahuje klíčovou informací, kterou 

je čistý zisk. Na základě plánovaných výnosů a nákladů – plánovaného výkazu zisků a ztrát pro 

první roky podnikání zjistíme, zda je hospodářský výsledek dostačující pro financování 

podnikatelských aktivit. (Srpová, 2011, s. 30) 

3.8.3 Plánovaný výkaz cash-flow 

Plánovaný výkaz peněžních toků neboli cash-flow udává přírůstky a úbytky peněžních toků 

daného období. Ukazuje nám tedy pohyb příjmů a výdajů. Na základě tohoto výkazu zjistíme, 

zda budeme mít dostatek prostředků pro další rozvoj firmy. (Srpová, 2011, s. 30) 
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3.9 Zdroje financování podniku 

Bezesporu největším problémem při zahájení podnikatelské činnosti je získání finančních 

prostředků. Zdroje financování můžeme rozdělit na vlastní a cizí. Z hlediska délky dlouhodobé 

a krátkodobé financování. 

Pozornost bych měli věnovat i časovému hledisku, kde je hraniční dobou jeden rok. Například 

tomu, aby byl dlouhodobý majetek financován z dlouhodobých zdrojů firmy a oproti tomu 

oběžný majetek z krátkodobých zdrojů firmy. (Veber, 2008, s. 106) 

3.9.1 Vlastní zdroje financování 

Vlastními zdroji financování můžou být vklady vlastníků, zisk a odpisy.  

Žádné podnikání se neobejde bez počátečního vkladu osob. Velikost vkladů vlastníků může 

záviset na zvolené právní formě podnikání. Například osoby, které podnikají na základě 

živnostenského oprávnění nemusí skládat při zápisu do živnostenského rejstříku základní 

kapitál. Oproti tomu akciová společnost základní kapitál při zápisu do obchodního rejstříku 

složit musí. Jeho výše je dnes dána zákonem při neveřejné nabídce akcií na 2 mil. Kč při veřejné 

na 20 mil. Kč. Právě získat počáteční vklad formou akcie je nejnáročnější.  

(Veber, Srpová, 2012, s. 106) 

Zisk 

Při použití zisku jako vlastního zdroje hovoříme o samofinancování. V tomto případě nám 

nevznikají náklady na cizí zdroje, snižuje se finanční riziko ze zadlužení, nenavyšuje se objem 

závazků. Tato forma je ideální pro financování velmi rizikových projektů. Z časového hlediska, 

je to však náročnější varianta. (Veber, Srpová, 2012, s. 107) 

Odpisy  

Jsou vyjádřením opotřebení majetku za dané období. Jsou stabilním interním zdrojem 

financování. Podnik sám rozhoduje, na co je použije – splátky dluhů, financování rozvoje. Jsou 

výhodnější než zisk, protože nepodléhají zdanění. V praxi existují účetní a daňové odpisy. 

V České republice vymezuje daňové odpisy zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., který 

umožňuje zvolit rovnoměrný nebo zrychlený způsob odpisování. Účetní odpisy zachycují 

reálné opotřebení majetku, firma si je stanovuje sama. (Veber, Srpová, 2012, s. 107) 
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3.9.2 Cizí zdroje financování  

Nejčastěji využívanými cizími zdroji jsou úvěry, leasing a půjčky od známých. Využívají je 

především podniky, které nedisponují vlastním kapitálem. Cizí kapitál může zvýšit rentabilitu 

podnikání. (Veber, 2008, s. 106) 

Úvěry 

Jedny z nejčastějších forem financování cizím kapitálem. Můžeme je dělit na finanční – 

poskytnutí peněžní částky a obchodní – poskytují účastníci obchodních vztahů. Finanční úvěry 

dělíme na krátkodobé (splatnost do 1 roku), střednědobé (splatnost do 5 let)  

a dlouhodobé (splatnost nad 5let). (Veber, Srpová, 2012, s. 108) 

Bankovní úvěry – cenou za poskytnutí je úrok a bankovní poplatky. Faktory ovlivňující získání 

úvěru jsou bonita klienta a doba splatnosti. Krátkodobý kapitál bývá levnější něž dlouhodobý, 

protože v čase stoupá riziko a je požadován větší výnos.  

Při použití bankovního úvěru vzniká tzv. daňový štít, což znamená že úroky z úvěru snižují 

daňový základ a jsou daňově uznatelným nákladem. (Veber, Srpová, 2012, s. 108) 

Obchodní úvěry – poskytují dodavatelé a odběratelé. Více se vyskytuje úvěr dodavatelský, 

což je odklad platby za dodání produktu. (Veber, Srpová, 2012, s. 108) 

Dluhopisy 

S tímto druhem financování se setkáme výjimečně. Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje 

dluh – závazek dlužníka vůči věřiteli. Dlužník se zavazuje splatit nominální hodnotu a bude 

vyplácet úroky věřiteli. Dluhopisy jsou výhodné, protože jejich úrok snižuje zisk pro účely 

zdanění. (Veber, Srpová, 2012, s. 108) 

Tiché společenství  

Tichým společníkem může být kdokoliv – fyzická i právnická osoba. Využívá se pokud je 

obtížné sehnat jiné cizí zdroje financování, obzvlášť při velkých finančních obnosech. 

Nevýhodou může být vysoký úrok stanovený tichým společníkem, který bývá zpravidla vyšší 

než u institucí poskytující úvěry nebo výnosy u dluhopisů. (Veber, Srpová, 2012, s. 109) 
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Rizikový kapitál  

Pro projekty s vyšším rizikem při realizaci. Očekávají však vysoký výnos kolem 25 %. Funguje 

tak, že investor vstupuje do firmy formou navýšení základního kapitálu. Hlavním cílem je 

investovat, zhodnotit investici, prodat ji a znovu investovat jinam. (Veber, Srpová, 2012, s. 109) 

Business Angel  

Je to individuální investor, který podporuje perspektivní společnosti nebo nově založené 

společnosti s potenciálním růstem svým kapitálem ale i například znalostmi, kontakty  

a partnery. Je obdobou venture kapitálu, ale realizace je v menších částkách a přes jednoho 

investora. (Veber, Srpová, 2012, s. 110) 

Další možnosti financování: 

Leasing  

V dnešní době čím dál víc populární pro movitý i nemovitý majetek. Firma nezíská peníze, ale 

majetek. Jedná se o alternativní formu bez výrazného dluhu. Operace má tří subjekty – 

dodavatele, leasingovou společnost a nájemce. 

Může být operativní, finanční, prodej a zpětný leasing. (Veber, Srpová, 2012, s. 111) 

Faktoring a forfaiting  

Faktoring a forfaiting se využijí v případech, kdy podnik potřebuje finanční prostředky ihned, 

tím, že odprodá svoje pohledávky. (Veber, 2008, s. 113) 

3.10 Analýzy použité v bakalářské práci 

Pro správné sestavení podnikatelského plánu je důležité správně analyzovat výchozí situaci, 

tedy celkový trh, cílový trh, konkurenci. Pro analýzu vnějšího prostředí lze použít spoustu 

metod. Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala SWOT analýzu, Porterovu analýzu pěti sil 

a metodu SLEPT. 
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3.10.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, díky níž můžeme definovat silné a slabé stránky podniku, příležitosti 

a hrozby podniku.  

SWOT 

S – strenghts – silné stránky 

W – weaknesses – slabé stránky 

O – opportunities – příležitosti 

T – treats – hrozby  

Tato metoda nám pomůže odhalit nové možnosti ale i problematické oblasti. Je jednoduchá  

a stručně a přehledně popisuje aktuální stav firmy. 

Silné a slabé stránky jsou interní analýzou. Zjistíme například (ne)výhody oproti konkurenci, 

vnímání zákazníků, zaměstnanců, jak při slabých i silných stránkách. Příležitosti a hrozby jsou 

analýzou vnějšího prostředí. Tím může být ekonomika, politika, legislativa, ale  

i dodavatelé, odběratelé, trendu na trhu. (ManagementMania ©, 2017) 

3.10.2 Porterův model pěti sil 

Cílem Porterovy metody pěti sil je nalezení postavení podniku na trhu, aby mohl co nejlépe 

obstát v konkurenčním boji. Porterova analýza pochází z Harvard Business School, kde ji 

popsal profesor M. E. Porter. Ten zjišťoval, jak vnější faktory ovlivňují podnikání. Úroveň 

konkurenčních sil na trhu, v daném odvětví závisí právě na těchto pěti konkurenčních silách, 

což jsou: konkurenční rivalita, hrozba vzniku substitutů, hrozba vstupu nových konkurentů, 

vyjednávací síla kupujících a síla dodavatelů.  

Porterův model funguje podobně jako SWOT analýza, používáme je ale v jiné fázi. Výsledky 

můžou být stejné. (Hanzelková, 2013, s. 68) 
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Konkurenční rivalita 

Zkoumáme silné a slabé stránky firmy, cenovou politiku. Snažíme se získat konkurenční 

výhodu nad ostatními podniky v odvětví. V odvětví má výhodu podnik, který má pro zákazníka 

vyšší přidanou hodnotu, kvalitu a nízké náklady.  

Hrozba vzniku substitutů 

Substituty jsou výrobky nebo služby, které nahradí zákazníkovi užitek ze spotřeby.  

Hrozba nových konkurentů 

Obzvlášť v atraktivních a ziskových odvětvích musíme očekávat vstup nové konkurence. Nová 

konkurence může hodně ovlivnit marži a vyvolat tak i cenovou válku.  

Vyjednávací síla kupujících 

Vliv zákazníků je vysoký pokud tvoří velkou část prodeje podniku, pokud je produkt 

homogenní a zákazník může snadno změnit dodavatele.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vliv dodavatelů je vysoký pokud je na nich odběratel závislý, což mlže být zapříčiněno 

vysokými náklady při změně, velká časová náročnost při změně, konkurence nedodává 

v dostatečné kvalitě. (Kaňovská, 2015) 

3.10.3 SLEPT analýza 

Název SLEPT je složen z počátečních písmen vnějších faktorů, které působí na podnik. 

Využíváme právě při vstupu podniku na trh, při tvorbě nového produktu. Například oproti 

SWOT analýze se SLEPT analýza nepoužívá tak často, je rozsáhlá.  

SLEPT analýza faktory: 

Sociální – struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví, vzdělání populace, velikost populace, 

příjmy domácnosti 

Legislativní – zákony týkající se zdanění, podnikání, zaměstnávání osob, ochrany spotřebitele 
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Ekonomické – vývoj HDP, (ne)zaměstnanost, měnový kurz, politika centrální banky a vlády, 

míra inflace, vývoj úrokových sazeb 

Politické – aktuální politika státu, zahraniční politika, stabilita vlády, její složení 

Technologické – nové technologie, vývoj spotřeby, nebezpečí morálního zastarání 

(Blažková, 2007, s. 53 – 54) 

3.11 Metody hodnocení efektivnosti 

Metody hodnocení efektivnosti nám pomohou určit, zda realizovat podnikatelský záměr. 

Použijeme metodu čisté současné hodnoty vnitřního výnosového procenta. 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota stanová součet diskontovaného cash-flow podniku. Počítá ho během 

výstavby i provozu podniku. Čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je projekt výhodnější. 

Nevýhodou této metody je složité stanovení diskontní sazby. (Fotr, 2005, s. 69) 

ČSH = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0
 

Kde:   ČSH…čistá současná hodnota 

𝐶𝐹𝑡…peněžní toky v jednotlivých letech 

n…doba živnosti projektu 

i…diskontní úroková míra 

3.12 Analýza rizik projektu 

Každá investice sebou nese nějaké riziko, ať už větší nebo menší. Každé riziko však může mít 

dopad na finanční toky firmy. Pro zmírnění tohoto scénáře nebo pro jistotu investorů musíme 

zpracovat analýzu rizik, včetně případného plánu na předcházení rizikům. Přesněji tedy 

identifikaci, zhodnocení neboli kvantifikaci a vytvoření alternativního řešení a alternativní 

strategie. (Koráb, Režňáková, 2007, s. 89 - 92)  
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4 ANALÝZA PROBLÉMU 

V této části bakalářské práce se zaměřím již na praktickou stránku práce.  

4.1 Analýza trhu 

V rámci analýzy trhu bych se nejprve podívala na vývoj stavební produkce. Můj obor podnikání 

je úzce spjat se stavitelstvím.  

 

Obrázek č. 1 Dlouhodobý vývoj stavebnictví 

Zdroj: www.czso.cz 

 

Z grafu je patrné, že stavební produkce zaznamenávala růst až do roku 1990. Výrazný růst sekce 

začal od roku 2000. Po vypuknutí finanční krize v USA v roce 2008 a po jejím následném 

přenesení do Evropy, došlo v roce 2009 k propadu. Poslední meziroční propad stavebnictví v 

roce 2012 činil celých 6,5 %. Od roku 2013 začal index produkce stoupat.  

V roce 2014 o 4,3 %, v roce 2015 o 5,5 %. Nezastavil se ani v roce 2016, kdy ČSÚ udává 

zvýšení o 1,9 %.  

Při případném poklesu indexu lze přepokládat, že firmy ve snaze ušetřit pořídí opotřebený stroj 

za nižší cenu nebo nebudou kupovat vlastní stroje, ale budou si je na nezbytně nutnou dobu 

pronajímat, což by mohlo mít na pronájem stavebních strojů pozitivní vliv. Každoročně 

stavební produkce zaznamenává pokles v zimním období od prosince do února. V posledních 
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dvou letech však příznivé počasí umožňuje realizaci staveb i v tyto měsíce, což je pro mé 

podnikání značnou výhodou.  

 

Obrázek č. 2 Vývoj českého stavebnictví 

Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 

 

Ráda bych dále zanalyzovala index stavební produkce z hlediska samo-stavitelů. Větší část 

nových nemovitostí vzniká tzv. samo-stavitelstvím. To má mnoho forem. Od téměř úplné 

svépomocné výstavby přes různé mezistupně až po pouhou kontrolu jednotlivých firem 

provádějících postupné stavební práce. Rozsah samo-stavitelství není v zahraničí zdaleka tak 

běžný jako u nás. Posledním trendem je právě stavba svépomocí, která má z hlediska růstu cen 

značnou výhodu. Lidé ji volí právě z důvodu levnější výstavby, jak můžeme vidět na grafu.  

 

Obrázek č. 3 Náklady samo-stavitelské výstavby, 1. čtvrtletí 2008 až 1. čtvrtletí 2015 

Zdroj: www.czso.cz 
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Nicméně tento trend by mohl napomoci tomuto oboru, protože v případě neustálého nárůstu 

ceny některé ze služeb, mají lidé obecnou tendenci tuto službu co nejvíce omezovat. Proto je 

dobré se zaměřit i na stavbu svépomocí, nejen na realizační firmy. Budou-li ceny půjčovného 

nastaveny na přijatelné hodnoty a po nějaký čas bude těmto cenám umožněno zachování své 

úrovně, můžu získat spoustu potenciálních zákazníků.  

Mého podnikání se týkají i tržby v maloobchodě, které jsou také každým rokem větším trendem. 

Spotřebitelé mnohem více upřednostňují specializované prodejny s širokým výběrem. Růst  

v maloobchodě započal již ve druhé polovině roku 2013.  

Od té doby se tržby meziročně zvyšují. Tržby v maloobchodě vzrostly meziročně nejvíce za 

posledních osm let, a to o 5,9 %. I přes snižování cen prodejci utržili o 3,0 % více než  

v předešlém roce. Jak můžeme vidět na grafu růst tržeb nepotravinářského zboží neustále 

vzrůstá.  

 

Obrázek č. 4 Tržby v maloobchodě 2010 - 2015 

Zdroj: www.statistikaamy.cz  

 

Na závěr je velmi důležité se zaměřit na hodnoty služeb v oblasti pronájmu. Služby v této oblasti 

zaznamenaly výrazný pokles v roce 2012. Po rychlém pádu následoval rychlý vzestup a to v 

roce 2013. Do roku 2016 index lehce kolísá, viz graf. 
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Obrázek č. 5 Průměrný index služeb v oblasti pronájmu 

Zdroj: www.kurzy.cz 

 

Na českém trhu se v oblasti pronájmu strojů a zařízení zabývá více než 500 firem, které mají 

tuto podnikatelskou činnost jako hlavní nebo i vedlejší činnost. V Moravskoslezském kraji je 

to okolo 50 firem.  

Nyní bych se ráda podívala na srovnání stavebního sektoru v prvním kvartále roku 2020 a 

situaci během (po) COVID-19. 

 

Obrázek č. 6 Očekávaný vývoj českého stavebnictví 

Zdroj: www.ceec.eu 
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Prvotně bylo očekáváno, že růst českého stavebnictví bude jen postupně zpomalovat. V tomto 

roce sektor měl sektor růst o 1,6 %. Optimističtější byl odhad pro společnosti - růst  

o 2,2 %. V roce 2021 měl sektor růst jen o 0,8 %. Více než 2/3 firem očekávaly růst. 

Rostl počet vydaných stavebních povolení. Ve 4. čtvrtletí roku 2019 vydaly stavební úřady  

21 834 stavebních povolení, meziročně o 5,6 % více.  

Důležité je ale i poukázat na vytíženost kapacit ve stavebnictví. V současné době je na trhu 

práce v sektoru stavebnictví velký nedostatek pracovníků. Firmy proto čím dál víc odmítají 

zakázky z důvodu nedostatku kapacit, což je také veliký prostor pro samo-stavitele. 

Jak můžeme vidět na grafu, v roce 2018 a 2018 byly společnosti vytíženy až na 99 %. Stavební 

firmy očekávaly v roce 2020 růst tržeb o 3,9 %. Optimističtější odhad byl pro malé a střední 

firmy, které očekávaly růst tržeb o 4,1 %. Kapacity v tomto čtvrtletí jsou vytížené méně, a to 

na 84 %.  

 

Obrázek č. 7 Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností 

Zdroj: www.ceec.eu 

 

Důležité je také zmínit že největší brzdou českého stavitelství je získávání stavebního povolení. 

Dále také rozvoj stavebnictví zpomaluje nedostatek pracovníků a nekvalitní a komplikovaná 

legislativa.  
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Obrázek č. 8 Brzda rozvoje českého stavebnictví 

Zdroj: www.ceec.eu 

 

V dubnu letošního roku však po situací s pandemií stavební společnosti očekávají propad trhu 

o 10 %, v roce 2021 pak o další 3,1 %. Největší dopad bude na malé společnosti. Celkově se 

tak jedná o propad o 11,7 % oproti původnímu očekávání. 

 

Obrázek č. 9 Očekávaný vývoj stavebnictví 

Zdroj: www.ceec.eu 

 

Ve většině případů nastávaly i obtíže spojené s nižšími stavy zaměstnanců, které způsobily 

nižší výkonnost firmy jako celku (86 %). Dvě třetiny společností také prodloužily termín 

realizace stavby (65 %) a více než polovina byla nucena výstavbu zcela pozastavit (53 %). 

http://www.ceec.eu/
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Obrázek č. 10 Dopady na činnost stavebních společností 

Zdroj: www.ceec.eu 

 

Z toho vyplývá negativní dopad na stavební produkci. Většina firem může přerušit nebo 

dokonce ukončit činnost. Z té lepší stránky budou působit na trhu pouze silné firmy.  

Z pohledu pronájmu může být menší poptávka ze strany stavebních společností, ale naopak 

větší z pohledu samo-stavitelů. Doba může směřovat čím dál víc ke stavbě svépomocí, lidé 

budou šetřit. Navíc také jak můžeme vidět na předcházejícím grafu, společnosti se budou 

potýkat s nižší produkcí, budou prodlužovat termíny realizace. Stejně tak jako samo-stavitelé  

mohou šetřit i firmy, bude pro ně si výhodnější nářadí půjčit než koupit, nebudou si to moci 

dovolit.  
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

5.1 SWOT analýza 

SWOT analýza nám pomůže odhalit silné a slabé stránky. Můžeme se následně zaměřit na 

vylepšení silných stránek nebo naopak vylepšení a vyhnutí se slabým stránkám. 

Silné stránky 

 příznivější cenová dostupnost zboží 

 dlouhá otevírací doba přes týden (6h - 18h), včetně soboty (7h - 12h) 

 rezervační systém online i telefonicky 

 možnost vrácení zboží do 7h dalšího dne bez poplatku 

 výhodné slevy  

 katalog produktů 

 servis 

 dobrá lokalita podniku 

Slabé stránky 

 nezkušenost 

 malé povědomí firmy na trhu 

 malý tržní podíl 

Příležitosti 

 spousta potenciálních zákazníků  

 nabytí pracovních vztahů s dodavateli a stavebními firmami 

 profesní růst 

 vzrůstající poptávka po produktech 

Hrozby 

 vstup nové konkurence na trh 

 ohrožení ze strany dodavatelů - zvýšení cen, likvidace 

 malá poptávka 
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 odliv pracovních sil ke konkurenci 

 nízká návštěvnost 

 nedostatek pracovníků na trhu práce 

5.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

V této analýze se budeme zabývat vnějšími faktory. Analýzu přesněji formuluje 5 základních 

složek.  

Konkurenční rivalita 

V rámci této analýzy podnikového prostředí se zaměřím na stávající konkurenty. Porovnám a 

budu je hodnotit na základě kritérií jako jsou - šířka sortimentu, otevírací doba, ceny, 

komunikace se zákazníkem, dostupnost, viditelnost a umístění. 

V současné době se na trhu ve Frýdku-Místku nachází dva konkurenti. Jedná se o: 

1. DEKTRADE 

2. HR systém 

DEKTRADE 

Tato konkurence se nachází na ulici Jana Čapka 1291. Na trhu působí od roku 1993 jako široká 

síť prodejen se stavebním materiálem, ale teprve od roku 2013 rozšířila svou činnost na 

vybraných pobočkách o půjčovnu nářadí a stavební mechanizace. Půjčovna je tedy činností 

vedlejší. 

Silné stránky: 

Pokud jste u této firmy zaregistrovaní, neplatíte kauci ani nepotřebujete hotovost k úhradě. 

Vypůjčené zboží můžete vrátit na jakékoliv pobočce v celé ČR. Firma nabízí kompletní nabídku 

nářadí v přehledném katalogu a rezervační systém.  

Na webu DEKTRADu si můžeme stroj zarezervovat na vybranou prodejnu, vybrat termín 

pronájmu a zaplatit. Velká provozní hala firmy je dobře viditelná, je k ní skvělý přístup  

a dostatek prostoru k zaparkování.  
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Slabé stránky: 

Při rezervaci musíte předložit 2 doklady totožnosti. Ceny jsou dražší a sortiment podstatně 

menší než u druhé stávající konkurence. Otevřeno je pouze v pracovní dny a to od 7h do 16h,  

o víkendu je zavřeno. V ceně zapůjčeného zboží není zahrnuto příslušenství. Pokud nejste  

u firmy zaregistrovaní platíte kauci.  

HR systém 

Druhá konkurence působí na trhu od roku 1998. Ve Frýdku - Místku je to největší konkurence 

a nachází se na ulici Slezská 1080. HR systém má v Moravskoslezském kraji 12 poboček. 

Zabývá se také stavebními pracemi v oblasti vyřezávání dřevních a jiných otvorů a jádrového 

vrtání do železobetonu.  

Silné stránky: 

HR systém nabízí široký sortiment a stálým zákazníkům systém výhodných slev. I zde pokud 

jste zaregistrovaní, neplatíte kauci. Má otevřeno i v sobotu od 8h - 10h  a ceny produktů jsou 

příznivější než v DEKTRADu. Všechny nabízené stroje jsou pravidelně servisovány  

a kontrolovány vyškolenými servisními techniky. Jednotlivé stroje si můžeme telefonicky také 

rezervovat na nejbližší pobočku. HR systém se nachází v centru města u hlavního silničního 

tahu, to však není problém pro zaparkování. Značnou výhodou je nedaleká prodejna železářství 

hned vedle půjčovny.  

Slabé stránky: 

Přes týden otevřeno pouze od 7 do 15:30h. V ceně stroje není započtena cena příslušenství.  

Hrozba nových konkurentů 

Momentálně neregistruji žádné náznaky možného vstupu dalšího konkurenta na trh, pouze 

konkurenční boj mezi již dvěma zavedenými konkurenty. Nicméně pro vstup do tohoto oboru 

podnikání nejsou stanoveny ze zákona žádné zvláštní podmínky. Podnikání v oblasti půjčování 

a pronájmu věcí movitých patří do volné živnosti. Jedinou překážkou může být ve finanční 

náročnosti na nákup movitých věcí.  
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Vyjednávací síla kupujících 

Ve svém podnikání se zaměřím na dvě cílové skupiny.  

První skupinu tvoří majitelé menších firem (0-30 zaměstnanců) nebo jejich zaměstnanci. 

Většinou muži ve věku 25-55 let. Druhou skupinu tvoří páry, převážně se ale zaměřím na muže. 

Tentokrát však ve věkovém rozmezí 25-60 let, kteří staví dům svépomocí a nemají dostatek 

potřebného specializovaného nářadí.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

HILTI - globální poskytovatel komplexních řešení a služeb pro profesionály. Firma nabízí  

i školení a zkušební zařízení. 

NAREX - prodej profesionálního elektrického a ručního nářadí české značky. 

Nákup přes internet: 

www.rr-naradi.cz - jedním z největších internetových prodejců nářadí v České republice, 

www.rucni-naradi.cz - prodává hobby i profi nářadí včetně zahradní techniky a příslušenství. 

Nářadí výrobců – Bosch, Dewalt, Festool, Narex, Black and Decker, Skil, Nilfisk Alto,Proma, 

Gardena, CST Berger, Metabo, Tona, Stanley, Dremel, Schneider, Ferm, Knipex, Telwin, 

Makita. Doručení zdarma po celé ČR. 

Beru však v potaz, že jako malý odběratel můžu očekávat malou vyjednávací sílu vůči 

dodavateli.  

5.3 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

Pro analýzu sociálních faktorů jsem si jako příklad vybrala vzdělání populace. V poslední době 

je trendem dosažení čím dál vyššího vzdělání. To může být způsobeno většími nároky při 

zaměstnání, ale také nesourodostí s uplatněním. Stále více mužů studuje vysoké školy 

ekonomického zaměření, vydá se spíše cestou gymnázia než například učiliště, tedy vzdělání 

http://www.rucni-naradi.cz/
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řemeslného, právě v návaznosti na uplatnění, kdy je na trhu práce nedostatek pracovníků 

řemeslného typu jako např. zedníci, elektrikáři apod. Dopadem tohoto trendu může být právě 

nedostatek těchto profesí a úpadku stavebního sektoru, tím i menšího půjčování nářadí. Může 

to mít ale i pozitivní dopad. Nedostatek řemeslníku může vést populaci právě k samo-

stavitelství. 

Legislativní faktory 

Z hlediska daně z příjmu a daně z přidané hodnoty můžeme vidět jejich procentní nárůst, což 

může mít negativní vliv na podnikání, zvýšení cen. Z hlediska občanského zákoníku to může 

například mít pozitivní dopad v rámci právní formy podnikání formou společnosti s ručením 

omezeným, tedy snížení základního kapitálu z původních 200 000 Kč na 1 Kč.  

Ekonomické faktory 

Prvním příkladem je nezaměstnanost. V současné době se pohybovala kolem 3 %, 

v Moravskoslezském kraji kolem 5 %. Ve stavebnictví byl veliký nedostatek pracovníků.  

Po koronavirové krizi se nezaměstnanost zvýší, což může znamenat méně investicí do bydlení  

a rekonstrukcí, což povede k nižší stavební produkci a snížení potřeby pronájmu nářadí. (Český 

statistický úřad, © 2020) 

Druhým příkladem je míra inflace. V současné době se inflace pohybuje kolem 3,2 %. Vliv 

inflace je v mém případě velký, protože každoroční nárůst cen, zdražování může navýšit cenu 

půjčovného v poměru k inflaci.  

Graf č. 1 Míra inflace v ČR 

Zdroj: www.kurzy.cz 
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Třetím příkladem je vývoj úrokových sazeb. Nyní Centrální banka snížila opět úrokové sazby, 

v návaznosti na ni i banky, které nabízejí úvěry v průměru kolem 2,5 %. I přes větší nároky 

bank např. LTV, můžou nízké sazby úvěru vést k větší poptávce, tedy k nárustu investicí  

do bydlení. 

Politické faktory 

Politická situace v České republice je stabilní. Neočekáváme žádné velké hrozby, ale naopak 

ani příležitosti pro podnikatele. V rámci politického faktoru pociťujeme v Moravskoslezském 

kraji podporu stavebního sektoru hlavně v sektoru veřejných zakázek – dopravních staveb apod.  

Technologické faktory 

Například v rámci vývoje nových výrobků a příslušenství přichází největší značky na trhu jako 

HILTI, Mahita, Narex každý rok s novinkami. V rámci udržení trendů a aktuálnosti na trhu je 

důležité každý rok mít nějakou novinku, i přestože se mění jen několik málo vlastností  

a parametrů daného produktu. 
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6 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na realizaci plánu od marketingového, po organizační 

až po finanční plán podniku a analýzu rizik. 

Základní údaje  

Název firmy:    Ivana Kůrková - půjčovna profesionálního nářadí 

Místo podnikání:    Příborská 2149, Frýdek-Místek 

Adresa podnikatele:   Ivana Kůrková, Slezská 1234, 738 01 Frýdek-Místek 

Forma podnikání:   živnost volná, pronájem a půjčování věcí movitých 

Předmět podnikání:  pronájem profesionálních stavebních strojů a mechanizací  

včetně veškerého příslušenství 

Prohlášení o financování:  Do podnikání vládám 200 000 Kč a žádám o úvěr  

u společnosti MONETA Money bank v hodnotě  

160 000 Kč s úrokovou sazbou 6,9 % p.a. 
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6.1 Marketingový plán 

6.1.1 Marketingové strategie 

Strategie vůči zákazníkům 

Zvolila jsem si strategii orientovanou na příznivou cenu produktu. Zákazníkům nabídnu 

podobnou cenu jako konkurence, množstevní slevy při zapůjčení více produktů nebo ostatní 

slevy, například až 35 % při dlouhodobém pronájmu a 50 % při půjčení na půl dne.  

Mimo příznivou cenu produktu se budu orientovat na spokojenost zákazníků. Dosáhnu toho 

dalšími doplňkovými službami jako např. delší otevírací dobou a možností vrácení zboží  

do 7h dalšího dne bez poplatku. 

Strategie vůči konkurenci 

Pro své podnikání jsem zvolila strategii zaměřenou na napodobení konkurence, budu mít však 

spoustu dalších benefitů. Zpočátku budu moci konkurovat pouze jedné ze dvou půjčoven, 

ovšem s rostoucím sortimentem a tržním podílem lze ohrozit i postavení největší půjčovny 

stavebního nářadí. 

6.2 Marketingový mix 

6.2.1 Výrobek 

V rámci nabízených služeb bych se ráda zaměřila na půjčování potřebného stavebního nářadí 

včetně příslušenství, které poslouží a ulehčí práci stavebním firmám, osobám stavějícím dům 

svépomocí nebo i domácím kutilům. Vzhledem k finanční náročnosti je třeba důkladně zvážit 

nabízený sortiment, který přesně definuji v organizačním plánu a přílohách.  

Mým nabízeným sortimentem budou například vrtací, sekací a bourací kladiva vibrační 

a hutnící technika-desky, pěchy, stavební vysavače, vysokotlaké čističe, čističe koberců, brusky 

na beton a parkety, brusky pásové a vibrační, stolové a blokové pily na dlažbu, pily přímočaré 

a okružní, elektrické a motorové, hoblíky, topidla, vysoušeče, stavební vrátky a míchačky 

Zákazníkům nabídnu nejkvalitnější produkty na trhu jakou jsou značky Hilti, Husquarna, 

Makita, Honda, Hitachi a mnoho dalších.  
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Všechny nabízené stroje budou pravidelně servisovány a kontrolovány, a proto budou vždy 

připraveny pro zákazníky v nejlepším stavu. 

Jelikož je zapůjčené nářadí samoobslužné, mimo tuto hlavní činnost zákazníkům poskytnu 

veškerý servis, manipulaci s pracovním nástrojem, poučení o správném zacházení  

a bezpečnosti.  

Na webových stránkách bude k dispozici katalog všech produktů včetně cen a slev. Katalog viz 

příloha č.2. Jako hlavní výhodu oproti konkurenci nabídnu aktuální stav nářadí na prodejně  

a online rezervační systém na webu i telefonicky. Zákazníci si mohou zboží zarezervovat na 

jakýkoliv den a hodinu, ve které pro ně bude výrobek k dispozici. Zapůjčené zboží mohou 

zákazníci vrátit i na druhý den do 7h a nebude jim účtována žádná další započtená hodina navíc.  

6.2.2 Cena 

V mém předmětu pronikání nelze uplatnit nákladovou tvorbu ceny, protože není možné 

dopředu říct, kolik hodin nástroje vydrží a jak často budou používány. Cena bude tedy 

pohyblivá a vyjdu z cen konkurenčních, které zjistím přes jejich internetové stránky. Ceny 

upravím tak, abych byla cenově konkurenčně schopná. Produkty budou však kvalitní i za cílem 

získání tržního podílu. Délky zapůjčení budou zohledněny slevou při dlouhodobém pronájmu 

a při půjčení na půl dne. Kromě těchto slev budu poskytovat také individuální slevy v hodnotě 

několika procent jednotlivým stálým zákazníkům. Tím zkombinuji princip konkurenční  

a poptávkově orientovaný. Ceny zapůjčení jednotlivých produktů včetně jejich srážek a slev 

přikládám v příloze č.3 

6.2.3 Distribuce 

Distribuce bude přímá a bude probíhat ve stálé provozovně. Tato provozovna bude vybavena 

veškerým potřebným vybavením pro uspokojení potřeb zákazníků.  

6.2.4 Propagace 

Reklama 

V dnešní době je nejdůležitější a brána jako samozřejmost propagace na sociálních sítích. Sama 

si vytvořím na Facebooku profil mé firmy, který budu pravidelně aktualizovat. Vložím zde 
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základní informace jako adresa, provozní doba, odkaz na webové stránky, katalog, ceník  

a fotografie jednotlivých produktů a samozřejmě fotografie provozovny.  

Na zakázku si nechám vytvořit webové stránky, které budou podrobnější než facebookový 

profil. Realizace webových stránek vyjde na 8 tis. Kč. Údržba stránek bude prováděna měsíčně 

na zakázku. Stránky budou stále aktuální, bude na nich k nahlédnutí přehledný katalog, ceník, 

návody na manipulaci s jednotlivým nářadím, fotografie a již zmíněný rezervační systém.  

Dále umístím inzeráty na weby www.industry-eu.cz a www.annonce.cz a nechám zhotovit  

1000 ks vizitek. 

Na začátku podnikání pořídím tři reklamní tabule, které umístím v blízkosti mé provozovny, 

abych zákazníky navedla a zároveň upozornila.  

Přímý marketing 

V neposlední řadě pak hodlám informovat vytipované stavební firmy z okresu Frýdek-Místek 

o otevření nové půjčovny a její nabídce prostřednictvím telefonních hovorů a emailu.  

V budoucnu je budu kontaktovat při rozšíření sortimentu, slevách nebo případných změnách  

Osobní prodej 

Se zákazníkem budu také komunikovat osobně. Bude docházet k přímému kontaktu zákazníka 

s prodavačem v mé provozovně.  

 

Tabulka č. 1 Náklady na propagaci v 1. roce podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na propagaci v 1. roce podnikání 

Forma Počet ks Cena 

informační tabule 
3ks 

18 000 Kč (500Kč 

1ks/měsíc) 

annonce.cz 1ks zdarma 

industry.eu 1ks 5 000 Kč 

http://www.industry-eu.cz/
http://www.annonce.cz/
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webové stránky 1ks 8 000 Kč 

údržba webových stránek každý měsíc 2000,- 24 000,- 

vizitky 1000ks 2420 Kč (242Kč/ks) 

Celkem                                                                                                      31 242 Kč 

 

6.3 Organizační plán 

 

6.3.1 Popis firmy 

Název a právní forma podnikání 

Název firmy je Ivana Kůrková - půjčovna nářadí. Podnikat budu jako fyzická osoba na základě 

živnostenského oprávnění - živnost volná - pronájem a půjčování věcí movitých Předmětem 

podnikání je pronájem profesionálních stavebních strojů a mechanizací včetně veškerého 

příslušenství. 

6.3.2 Místo podnikání 

Umístění mé provozovny bude na ulici Příborská 2149 ve Frýdku-Místku. Tuto lokalitu jsem 

si vybrala z důvodu skvělé viditelnosti, dobrého dopravního zatížení a vysoké frekvence.  

V blízkosti jsou hlavní tahy na Nový Jičín, Frýdlant nad Ostravicí a Ostravu. Provozovna se 

nachází u železářství Modrá labuť a je vzdálena od obou konkurencí přes celé město. Vedle 

provozovny se také nachází velké bezplatné parkoviště, což je dnes velmi důležité. 

Vlastní popis firmy 

Sídlo firmy se bude nacházet na již zmíněné adrese v přízemí, které zaujímá celkovou plochu 

zhruba 150 m2. Stav budovy a pronajímaný prostor je ve velmi dobrém stavu, nebudu proto 

provádět žádné zásadní změny. Architektonickou studii prostoru dokládám v příloze č.1. 

 

 



 

44 
 

6.3.3 Popis činností 

Popis hlavní činnosti 

Hlavní činností bude pronájem a půjčování stavebního nářadí široké veřejnosti, přesněji však 

již zmíněným dvou cílovým skupinám. Zákazníci si budou moci vybrat z široké nabídky 

specializovaného nářadí.  

Popis vedlejší činnosti 

Vedlejší činností bude servis, manipulace s pracovním nástrojem, poučení o správném 

zacházení a bezpečnosti. Dále zákazníkům nabídnu veškeré příslušenství a doplňky jako jsou 

vrtáky, vrtací hroty, brusné kotouče, plochá dláta apod. 

6.3.4 Organizace a řízení firmy 

Organizační struktura bude liniová. Práce bude rozdělena mezi mě majitelku a jednoho 

zaměstnance. Zaměstnanec nemusí být zkušený v oboru, je to však výhodou. Nového 

pracovníka řádně zapracuji, budu se snažit o jeho rychlou adaptaci a poskytnu mu všechny 

potřebné znalosti a dovednosti. Náplní práce zaměstnance bude obsluha zákazníků, včetně 

poradenství a servisu, komunikace se zákazníkem a úklid provozovny. Celkový chod a provoz 

podniku budu zaštiťovat já, majitelka podniku. Budu komunikovat se zákazníky i dodavateli, 

nakupovat veškeré zboží, vést daňovou evidenci a evidenci zásob, veškerou agendu  

a samozřejmě budu pracovat v provozovně a kontrolovat práci mého zaměstnance.  

Popis pracovního místa 

Povinnosti majitele budou: chod a provoz podniku, administrativa včetně daňové evidence, 

komunikace se zákazníky a dodavateli, propagace firmy, nákup zboží, řízení, kontrola  

a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, vyplácení mezd, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

péče o zaměstnance a vytváření příznivých pracovních podmínek 

Povinnosti zaměstnance budou: výkon zadané práce, obsluha zákazníků, servis a manipulace  

s nářadím, příjem plateb a operace s peněžními prostředky, ochrana majetku, úklid provozovny, 

kontrola zásob a vráceného zboží. 
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6.3.5 Pořízení majetku 

Pořízení drobného hmotného majetku  

 

Tabulka č. 2 Vybavení kanceláře 

Zdroj: vlastní zpracování 

Název Počet ks Cena za kus Cena celkem 

Vybavení kanceláře 

Prodejní pult 1 6 000,- 6000,- 

Dotykačka kompletní 1 8 254,- 8 254,- 

Policový díl se stolem 

VITTSJÖ 
1 2 589,- 2 589,- 

Otočná židle SNILLE 2 499,- 998,- 

Stůl LINNMON 1 899,- 899,- 

Otevřená úložná sestava 4 1 799,- 7 149,- 

Vestavěná stěna na míru 1 10 717,- 10 717,- 

Doplňky   1 500,- 

Celkem vybavení kanceláře                                                                38 106,- 

 

Tabulka č. 3 Profesionální nářadí 

Zdroj: vlastní zpracování 

Název Počet ks Cena za kus Cena celkem 

Profesionální nářadí 

Vrtací a kombinovaná kladiva 

Vrtací kladivo HR2450 4-24mm 2,4kg 1 3 130,- 3 130,- 

http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S99902661/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S79046260/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S39932562/
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Kombinované kladivo HR5001C 10,8kg 1 7 200,- 7 200,- 

Vrtací kladivo TE 7 4-24mm 2,9kg 1 5 250,- 5 250,- 

AKU Vrtací kladivo BHR241 4-20mm 

3,5kg 
3 1 900,- 5 700,- 

 

Sekací a bourací kladiva 

Bourací kladivo TE700 AVR (7 kg) 1 3 990,- 3 990,- 

Bourací kladivo EH23, 22,8 kg 1 4 300,- 4 300,- 

Bourací kladivo HM1203C 9,7kg 1 3 890,- 3 890,- 

Sekací kladivo EH 9 BLM (9kg) 1 3 000,- 3 000,- 

Sekací kladivo HM0871C (5,6kg) 1 2 890,- 2 890,- 

 

Brousící a drážkovací 

Drážkovací stroj 125mm 4cm 1 2 470,- 2 470,- 

Bruska na sádrokarton 225mm 1 2 500,- 2 500,- 

Frézka na beton a asfalt 200mm 1 7 590,- 7 590,- 

Bruska na anhydrid, dřevěné podlahy, 

kotouč 400mm 
1 3 999,- 3 999,- 

Bruska na beton 125mm 1 5 850,- 5 850,- 

 

Míchačky, vrátky, schozy, kolečka 

Stavební míchačka 125 l 1 2 990,- 2 990,- 
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Stavební míchačka 160l 1 3 300,- 3 300,- 

Míchadlo 850W 220mm 2 1 890,- 3 780,- 

 

Vysavače a čističe 

Vysavač stavební s auto oklepem 1 4 000,- 4 000,- 

Čistič koberců a potahů 1 3 500,- 3 500,- 

Vysokotlaký čistič WAPka, 

studenovodní 
1 3 590,- 3 590,- 

 

Šroubováky a nastřelování 

Aku vrtací šroubovák 30Nm 1,5kg 3 1 300,- 3 900,- 

Aku vrtací šroubovák 50Nm 1,8kg 2 1 500,- 3 000,- 

Aku příklepový šroubovák 42Nm 

1,7kg 
2 1 890,- 3 780,- 

Rázový utahovák 100Nm 2,3kg 2 1 290,- 2 580,- 

Vstřelovací pistol se zásobníkem 

4,35kg 
2 1 500,- 3 000,- 

Vstřelovací pistol 150N 2,4kg 2 1 400,- 2 800,- 

Rázový utahovák 350Nm 3kg 1 1 590,- 1 590,- 

Utahovačka na plech 22Nm 1,8kg 1 2 150,- 2 150,- 
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Svářečky a hořáky 

Svářečka na plastové potrubí 3 930,- 2 790,- 

Hořák na Ipu plynový s regulací 3 850,- 2 550,- 

Opalovací pistol 1600W 3 399,- 1 197,- 

Svářečka invertor 230V 10-150A 1 899,- 899,- 

 

Vibrační pěchy a desky 

Vibrační pěch dvoutaktní 66kg 1 19 900,- 19 900,- 

Vibrační deska 103kg 20kN 1 23 000,- 23 000,- 

 

Dřevoprogram 

Kartáčová bruska 860W 2 3 500,- 7 000,- 

Válcová bruska na parkety 2 1 890,- 3 780,- 

Přímočará pila 450W 2 1 400,- 2 800,- 

Řetězová pila elektrická 2000W 35cm 1 2 720,- 2 720,- 

Kotoučová pila 1400W 190mm - 

MAFL 
1 3 000,- 3 000,- 

Řetězová pila motorová 3,6kW 35cm 2 1 900,- 3 800,- 

Pásová bruska 1010W 100x610mm 1 2 570,- 2 570,- 

Excentrická bruska 310W 150mm 1 2 700,- 2 700,- 

Hoblík 1050W 82mm 2 2 200,- 4 400,- 

Horní frézka 2300W 70mm 2 2 390,- 4 780,- 
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Vibrační bruska 190W 93x228 3 1 330,- 3 990,- 

Aku sponkovačka 14,4V 7-10mm 1 1 600,- 1 600,- 

 

Topidla a odvlhčovače 

Elektrické topidlo 4,5-9 kW, 13A 1 5 600,- 5 600,- 

Odvlhčovač vzduchu 20l/den 490W 1 4 400,- 4 400,- 

Průmyslový ventilátor 300mm 720W 1 2 900,- 2 900,- 

Plynové topidlo 23-46kW 3,29kg/h 1 3 550,- 3 550,- 

 

Elektrocentrály 

Elektrocentrála 2kW 230V 7A 1 3 050,- 3 050,- 

Elektrocentrála 2,6kW 230V 11,3A 1 3 200,- 3 200,- 

Celkem profesionální nářadí                                                            221 894,- 

 

 

Tabulka č. 4 Příslušenství 

Zdroj: vlastní zpracování 

Příslušenství - zásoby 

Sekáče a špičáky 10 000,- 

Kotouče a vrtáky 10 000,- 

Hutnící desky, ostatní 10 000,- 

Celkem příslušenství 30 000,- 

Celkem drobný majetek 290 000,- 



 

50 
 

 

V první řadě oslovím obchodní zástupce jednotlivých firem, se kterými navážu spolupráci. 

Mimo to zboží budu nakupovat sama, dle potřeby u ostatních vybraných dodavatelů.  

Ve většině případů budu dovážet zboží do provozovny vlastním automobilem. Zboží budu 

nakupovat u více dodavatelů různých značek, cen i provedení.  

6.4 Pracovně právní vztahy, systém odměňování 

Pracovně právní vztahy 

Ve své firmě zaměstnám jednoho zaměstnance na plný úvazek. Se zaměstnancem podepíšu 

pracovní smlouvu, mzdový výměr a dohodu o hmotné odpovědnosti. Zaměstnanec bude 

pracovat 8 hodin denně od 8 - 16:30 h, tedy 40 hodin za týden. Zaměstnanci budu vyplácet 

pravidelnou mzdu vždy k 15. dni v měsíci. Den nástupu do práce je stanoven na 1. 3. 2020.  

Systém odměňování 

Zaměstnance budu odměňovat pravidelnou mzdou k 15. kalendářnímu dni v měsíci a to 

hodinovou sazbou 110,-Kč. Zaměstnanec odpracuje zhruba 160 hodin za měsíc a bude 

ohodnocen částkou 17 600,- a případnými příplatky ke mzdě za práci přesčas nebo jinou formou 

bonusů. Mzdu budu vyplácet na bankovní účet. 

6.4.1 Realizace prodeje 

Zákazník si zboží pronajme v provozovně. Provozovna bude řádně viditelně označena údaji 

jako jsou - jméno a příjmení podnikatele a jeho IČ, jméno a příjmení osoby odpovědné  

za činnost provozovny, provozní doba určená pro styk se spotřebiteli a kontaktní údaje.  

Tyto údaje budou umístěny na vstupních dveří provozovny. 

Provozní doba 

PO 6:00 - 18:00 h  ČT 6:00 - 18:00 h 

ÚT 6:00 - 18:00 h  PÁ 6:00 - 18:00 h 

ST 6:00 - 18:00 h  SO 7:00 - 12:00 h 
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Časový harmonogram 

Leden 2020 

 živnostenské oprávnění 

 založení bankovního účtu 

 žádost o úvěr, uzavření smlouvy o úvěru 

 registrace daň FO, OSSZ a zdravotní pojišťovna 

 vyhledání dodavatelů 

 vyhledání zaměstnance, pracovní smlouvy 

 zajištění pronájmu, smlouva o pronájmu  

 úpravy provozovny 

Únor 2020 

 nákup drobného majetku, školení zaměstnance 

 zařizování provozovny 

 zajištění reklamy a další propagace 

Březen 2020 - 1. 3. 2020 zahájení podnikání 

6.5 Finanční plán 

6.5.1 Startovací kapitál 

Do podnikání vkládám hotovost ve výši 200 000 Kč. 

6.5.2 Rezerva na měsíc 

Tabulka č. 5 Rezerva na měsíc 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rezerva na měsíc 

Nájemné 20 000,- 

Energie + služby 4 000,- 
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Předpokládaná splátka úvěru 8 000,- 

Reklama 3 500,- 

Telefon, internet 1 600,- 

Ostatní náklady – soc. a zdrav. zálohy 4 896,- 

Osobní náklady – hrubá mzda zaměstnance + soc. a zdrav. 

za zaměstnance 
23 549,- 

Variabilní náklady 3 000,- 

Rezerva na měsíc 68 545,- ≐ 69 000,- 

 

6.5.3 Potřeba úvěru 

Tabulka č. 6 Potřeba úvěru 

Zdroj: vlastní zpracování 

Potřeba úvěru 

Nákup drobného majetku 260 000,- 

Zásoby 30 000,- 

Rezerva na měsíc 69 000,- 

Vklad hotovosti - 200 000,- 

Celkem 159 000,- ≐ 160 000,- 

 

K podnikání potřebuji úvěr ve výši 160 000,-. Tento úvěr jsem získala u společnosti MONETA 

Money Bank – Rychlý úvěr pro podnikatele při úrokové sazbě 6,9 %. Úvěr budu splácet 2 roky, 

forma splácení bude anuitní. Bez zajištění nemovitosti, bez podání daňového přiznání.  

Při sjednání online úvěr kompletně bez poplatků s účtem zdarma. Měsíční splátka úvěru bude 

7 156,-. Po dvou letech splácení zaplatím navíc 11 744,-, celkově tedy 171 744,-. 
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6.5.4 Zakladatelský rozpočet 

Tabulka č. 7 Zakladatelský rozpočet 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zakladatelský rozpočet 

Zřizovací výdaje 2 000,- 

Vybavení kanceláře 38 106,- 

Nákup drobného majetku 221 894,- 

Propagace – webové stránky, vizitky, reklama 16 920,- 

Náklady celkem 278 920,- 

 

6.5.5 Zahajovací rozvaha 

Tabulka č. 8 Zahajovací rozvaha 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aktiva Zahajovací rozvaha Pasiva 

Drobný majetek 260 000,- Vlastní kapitál 200 000,- 

Zásoby 30 000,-  

Bankovní účet 70 000,- Bankovní úvěr 160 000,- 

Celkem 360 000,- Celkem 360 000,- 
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6.5.6 Rozbor nákladů 

Tabulka č. 9 Variabilní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

Variabilní náklady 

Náklady na dopravu měsíční 3 000,- 

Náklady na dopravu roční 36 000,- 

Celkové náklady měsíční 3 000,- 

Celkové náklady roční 36 000,- 

 

Tabulka č. 10 Fixní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

Fixní náklady 

Nájemné 20 000,- 

Energie + služby 4 000,- 

Reklama (informační tabule + údržba webových stránek) 3 500,- 

Telefon, internet 1 600,- 

Splátka úvěru 7 156,- 

Ostatní náklady  4 896,- 

Osobní náklady  23 549,- 

Celkové měsíční náklady 64 701,- 

Celkové roční náklady 776 412,- 

Celkem fixní a variabilní náklady 779 412,- 
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6.5.7 Odhad obratu 

Tabulka č. 11 Odhad obratu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odhad obratu z každodenního prodeje 

Průměrný denní obrat zákazníků 10 zákazníků 

Průměrná útrata zákazníka 350,- 

Průměrný denní odhad obratu 3 500,- 

Průměrný měsíční odhad obratu 105 000,- 

Průměrný roční odhad obratu 1 260 000,- 

 

Odhad obratu z doplňkového prodeje 

Průměrný denní obrat zákazníků 5 zákazníků 

Průměrná útrata zákazníka 150,- 

Průměrný denní odhad obratu 750,- 

Průměrný měsíční odhad obratu 22 500,- 

Průměrný roční odhad obratu 270 000,- 

 

Průměrný měsíční odhad obratu z 

každodenního prodeje 
105 000,- 

Průměrný měsíční odhad obratu z 

doplňkového prodeje 
22 500,- 

Celkový obrat za měsíc 127 500,- 

Celkový obrat za rok  1 530 000,- 
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6.5.8 Výkaz zisků a ztrát 

Optimistická varianta výkazu zisků a ztrát 

Optimistická varianta počítá s ideálním půjčováním výrobků. Každý rok budu počítat 

s nárůstem 10 % u výnosů i nákladů. Jak můžeme vidět v tabulce, podnik vykazuje kladného 

výsledku hospodaření ve všech letech. 

 

Tabulka č. 12 VZZ optimistická 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz zisků a ztrát 

 1.rok 2.rok 3.rok 

Výnosy 1 530 000 1 683 000 1 851 300 

Náklady 779 412 857 353 943 088 

Odpisy - - - 

VH před zdaněním 750 588 825 647 908 212 

Daň 15 % 112 500 123 750 136 200 

VH po zdanění 638 088 701 897 772 012 

 

Realistická varianta výkazu zisku a ztrát 

Podle výpočtů optimistické varianty vypočteme variantu realistickou, ta počítá s poklesem 

výnosů a nákladů o 15 %. Fixní náklady zůstávají i při nižším objemu produkce, který je na 

85% neměnné. Jako u optimistické varianty počítáme každý rok s navýšením výnosů  

a nákladů o 10 %.  
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Tabulka č. 13 VZZ realistická 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz zisků a ztrát 

 1.rok 2.rok 3.rok 

Výnosy 1 300 500 1 430 550 1 573 605 

Náklady 662 500 728 750 801 625 

Odpisy - - - 

VH před zdaněním 638 000 701 800 771 980 

Daň 15% 95 700 105 150 115 650 

VH po zdanění 542 300 596 650 656 330 

 

Pesimistická varianta výkazu zisku a ztrát 

Pesimistická varianta znázorňuje 30% pokles oproti optimistické variantě. 

Tabulka č. 14 VZZ pesimistická 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz zisků a ztrát 

 1.rok 2.rok 3.rok 

Výnosy 1 071 000 1 178 100 1 295 910 

Náklady 545 588 600 147 660 162 

Odpisy - - - 

VH před zdaněním 525 412 577 953 635 748 

Daň 15% 78 750 86 550 95 250 

VH po zdanění 446 912 491 403 540 498 
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6.5.9 Cash-flow 

Realistická varianta cash-flow 

Tabulka č. 15 Cash-flow 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cash-flow 

 1.rok 2.rok 3.rok 

Příjmy 1 300 500 1 430 550 1 573 605 

Výdaje 662 500 728 750 801 625 

Odpisy - - - 

Čistý zisk 683 000 701 800 771 980 

Cash-flow 683 000 701 800 771 980 

 

6.6 Hodnocení efektivnosti 

Pro hodnocení efektivnosti použiji metodu čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového 

procenta, ty pomohou určit, zda realizovat podnikatelský záměr. 

Čistá současná hodnota 

Při výpočtu počítám s životností projektu 10 let, protože po 10-ti letech bude třeba 

rekonstrukce, větší obnova sortimentu. Dále je důležitá hodnota peněz v čase. Použiji sazbu  

v 3%. 

Čistá současná hodnota pro realistickou variantu projektu 

ČSH = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0
 = 2 031 092,- 

Hodnota je čisté současné hodnoty je kladná, investice je tedy přijatelná a podnikatelský 

záměr můžeme považovat za ekonomicky výhodný.  
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6.7 Analýza rizik projektu 

Při realizaci podnikatelského záměru můžeme narazit na spoustu rizik. Je proto vhodně tyto 

rizika analyzovat a případně je omezit nebo se jim vyhnout. 

Konkurence 

Bariéry pro vstup na trh v mém oboru podnikání jsou minimální. Nelze proto vyloučit, že na 

trhu se objeví nová konkurence. V současnosti se vyskytují na trhu dvě silné konkurence, které 

mohou ovlivnit chod podniku. Při vstupu nové konkurence v blízkosti provozovny by firma 

musela reagovat jinými slevami, jiným marketingem. Nejdůležitější je si však udržet kvalitu 

služeb. 

Cena 

Cena hraje pro zákazníka velkou roli. I přesto že se spousta dnešních kupujících dívá i na kvalitu 

zboží. V našem případě je cena napodobená podle konkurence, musí být pro zákazníka 

přijatelná a přívětivá. 

Poptávka 

Jak jsem analyzovala podle momentální situace na trhu stavební sektor, poptávka po půjčování 

nářadí může kopírovat poptávku ve stavebním sektoru. To je jeden z problému. Druhým 

problémem může být právě nízká poptávka v návaznosti na dva konkurenty ve Frýdku-Místku. 

V analýze trhu jsem také zmiňovala sezónnost stavebních prací. V dnešní době provádění 

staveb probíhá i v zimních měsících, existuje zde však riziko, že tomu tak nebude. Většina prací 

se nedá provádět při nižších teplotách, sněhu nebo dešti. To může zapříčinit také menší 

poptávku po produktech. 

Podnikatelský úvěr 

Podkladem pro získání podnikatelského úvěru může být právě tento podnikatelský plán. Bez 

cizího kapitálu nebude mít podnik dostatek finančních prostředků, protože vlastní zdroje 

použije na nákup drobného majetku. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského záměru pro služby v oblasti 

půjčování stavebního nářadí ve Frýdku-Místku a jeho okolí. Podnik je zaležený na půjčování 

profesionálního nářadí, příslušenství k nářadí a odborného poradenství k jeho používání.  

V první části byla vypracována teorie na základě literárních zdrojů, kde se definovaly pojmy, 

teoretická východiska, na kterých stavěla praktická část. V druhé praktické části byl nejdříve 

vypracovány informace o celkovém trhu, dále analýza vnitřního a vnějšího prostředí pomocí 

SWOT, SLEPT a Porter analýzy.  

V poslední praktické části je důležité vypracování samotného podnikatelského plánu. 

Konkrétně formou marketingového, organizačního a finančního plánu. Marketingový plán 

obsahuje informace o marketingovém mixu – produktu, jeho ceně ale i formy propagace  

a distribuce. Organizační plán říká, kde se bude nacházet provozovna, kdo ji bude obsluhovat, 

jaké jsou pracovně-právní vztahy. Ve finanční části jsou vyčísleny variabilní a fixní náklady 

podniku, potřeba vlastních a cizích zdrojů. Co se týče cizích zdrojů bylo využito financování 

podnikatelským úvěrem ve výši 160 000,- Kč při úrokové sazbě 6,9 % s měsíční splátkou 7 156 

Kč. Z vlastních zdrojů bylo použito 200 000,- Kč. Důležitým prvek je výkaz zisků  

a ztrát. Ten je vypracován ve třech variantách a to: optimistické, realistické a pesimistické.  

Ve všech třech sledovaných letech podnikání byl podnik v plusu, i při pesimistické variantě, 

která se oproti té optimistické lišila o 30 %. Při realistické variantě byla hodnota cash-flow  

683 000 Kč. Na základě cash-flow byla vypočtena čistá současná hodnota, která při realistické 

variantě vyšla kladná a velmi přívětivá - 2 031 092 Kč. Závěrem finančního plánu je analýza 

rizik spojených s podnikáním. 

Tato bakalářská práce byla přínosná jak ze získání teoretických a praktických informací při 

jejím zpracování, ale také například z hlediska statistik, analýz, ekonomiky. Důvodem volby 

podnikatelského záměru bylo právě to, že se již nějakou dobu pohybuji v sektoru stavebnictví, 

který mě velmi zajímá a právě myšlenka půjčovny nářadí mě zaujala.  
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Příloha č. 3 Příklady ceníku půjčovného včetně slev 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přehled slev 

1 den 2 - 3 dny 4 - 7 dní 8 - 30 dní 30 a více 5 hodin 

- 12% 20% 27% 35% 50% 

 

Ceník č.1 

Platný pro: Vrtací kladivo HR2450 4-24mm 2,4kg, Plynové topidlo 23-46kW, 

Elektrocentrála 2kW 230V 7A, Elektrocentrála 2,6kW 230V 11,3A, Průmyslový ventilátor 

300mm 720W, Vrtací kladivo HR2450 4-24mm, Sekací kladivo EH 9 BLM, Sekací kladivo 

HM0871C (5,6kg), Stavební míchačka 125 l, Řetězová pila elektrická 2000W 35cm, 

Kotoučová pila 1400W 190mm - MAFL, Excentrická bruska 310W  

Ceník 1 

Doba zapůjčení Cena za den 

1 den 120,- 

2 - 3 dny 105,- 

4 - 7 dní 96,- 

8 - 30 dní 88,- 

30 a více dní 78,- 

5 hodin 60,- 

 

Jistina 2000Kč 
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Ceník č.2 

Platný pro: AKU Vrtací kladivo BHR241 4-20mm 3,5kg, Míchadlo 850W 220mm, Aku 

vrtací šroubovák 30Nm 1,5kg, Aku příklepový šroubovák 42Nm 1,7kg, Aku vrtací šroubovák 

50Nm 1,8kg, Rázový utahovák 100Nm 2,3kg, Rázový utahovák 350Nm 3kg, Vstřelovací 

pistol 150N 2,4kg, Vstřelovací pistol se zásobníkem 4,35kg, Válcová bruska na parkety, 

Přímočará pila 450W, Vibrační bruska 190W 93x228 

Ceník 4 

Doba zapůjčení Cena za den 

1 den 100,- 

2 - 3 dny 88,- 

4 - 7 dní 80,- 

8 - 30 dní 73,- 

30 a více dní 65,- 

6 hodin 50,- 

 

Jistina 2000Kč 

Ceník č.3 

Platný pro: Odvlhčovač vzduchu 20l/den 490W, Pásová bruska 1010W 100x610mm, Hoblík 

1050W 82mm, Horní frézka 2300W 70mm, Řetězová pila motorová 3,6kW 35cm, Aku 

sponkovačka 14,4V 7-10mm, Kartáčová bruska 860W, Utahovačka na plech 22Nm 1,8kg, 

Čistič koberců a potahů, Vysavač stavební s auto oklepem, Vysokotlaký čistič WAPka 

studenovodní, Stavební míchačka 160l, Bruska na anhydrid, Dřevěné podlahy kotouč 400mm, 

Bruska na sádrokarton, Drážkovací stroj 125mm 4cm, Bourací kladivo HM1203C 9,7kg, 

Bourací kladivo EH23 22,8 kg, Bourací kladivo TE700 AVR (7 kg) 



 

72 
 

Ceník 5 

Doba zapůjčení Cena za den 

1 den 180,- 

2 - 3 dny 158,- 

4 - 7 dní 144,- 

8 - 30 dní 131,- 

30 a více dní 117,- 

6 hodin 90,- 

 

Jistina 3000Kč 

Příslušenství 

Kotouče a vrtáky 

Druh Cena 

Vrták průlomový - pr. 55 mm, Vrták 

průlomový - pr. 80 mm a 22 mm 

300,- 

DIA vrtací korunka příklep - pr. 100 mm, 

150 mm, 125 mm 

450,- 

Bimetalové korunky MultiCut 70,- 

DIA řezný kotouč pr. 125mm, Frézovací 

kotouče pyramidové 

350,- 

DIA řezný kotouč pr. 200mm, 350mm 560,- 

DIA brusný kotouč pr. 150mm (UP), DIA 

řezný kotouč pr. 400mm 

450,- 

https://www.dek.cz/pobocka-frydek-mistek/pujcovna-naradi/detail/PSK-00398-vrtak-sds-max-pr-22-mm-vyztuz-beton?lm=374
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