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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování business plánu pro uvedení 

výrobku na trh. Jedná se o robotické zařízení na údržbu jednonákolkových 

kolejnicových drah. Zařízení bude uváděno na český trh společností, která 

bude za tímto účelem nově založena. Bussines plán bude podložen 

zkušenostmi ze samotného výzkumu stroje a dále příslušnými analýzami. 

Plán je tedy zaměřen na to, jak společnosti zajistit úspěšný vstup na český 

trh. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the elaboration of a business plan for 

placing a product on the market. It is a robotic device for the maintenance 

of single-wheel rails. The equipment will be placed on the Czech market 

by companies that will be newly created for this purpose. The business 

plan will be based on experience from joint machine research as well as 

relevant analyzes. The plan is therefore aimed at the company 

successfully completing its entry into the Czech market. 

 

 

Klíčová slova 

Produkt, podnikatelský plán, plánování, trh, vstup na trh, swot analýza, 

pestle analýza, analýza konkurence, zákazníci, finance 

 

Key words 

Product, business plan, planning, market, market entry, swot analysis, 

pestle analysis, competition analysis, customers, finance 
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1. Úvod 
 
V dnešní technologicky vyspělé době je již velmi obtížné najít v jakékoliv oblasti trhu 

sebemenší prostor pro začátek podnikání. Produkty, výrobky a služby se během 

posledních let posunuli na tak vysokou úroveň, že do mnohých oblastí trhu již dnes 

nelze vstoupit bez obrovské startovní investice. Jedinou šancí pro začínající 

podnikatele je tady velmi dobrý nápad nebo ojedinělost nabízeného produktu či služby.  

V této diplomové práci se budu věnovat robotickému zařízení, které je jediné svého 

druhu na světě. Jedná se o robotické zařízení na údržbu a opravu jednonákolkových 

kolejnicových drah. 

Technologie opravy je mnohonásobně levnější a efektivnější než současné ustálené 

metody. Stroj bude v budoucnu sloužit jako servisní zařízení s možností nákupu služby 

či jako samotný stroj sestavovaný klientům na zakázku. 

 

 

2. Vymezení problému, cílů a metodiky práce 
 

Zde bude jasně specifikován hlavní problém, na který se bude práce zaměřovat 

společně s dalšími dílčími cíli. Bude zde popsán postup a metody využité v této práci. 

Cílem této diplomové práce je sestavení bussines plánu pro uvedení výrobku na trh 

společností, kterou budu v budoucnu pro tento účel zakládat. Jedná se o robotické 

zařízení na opravu jednonákolkových kolejnicových drah, které bylo vyvinuto před 

několika lety společností Tirso a.s v rámci výzkumu INROSY. Během tohoto několika 

letého výzkumu byl vyvinut robot jenž je schopen samostatně měřit a následně 

opravovat, servisovat či renovovat kolejnicové dráhy zejména těžké výrobní a 

skladovací techniky ve velkých továrenských provozech. V současné době na trhu 

není žádný podobný substituční výrobek, který by byl schopen přímo konkurovat 

tomuto zařízení.  

Cílovou skupinu zákazníku budou představovat velké výrobní firmy zejména z oblasti 

těžkého průmyslu. V současné době již existuje potenciálních zájemců, kteří projevili 

zájem o koupi zařízení, již během samotného výzkumu. Nákup tohoto zařízení by velké 

výrobní společnosti znamenal velké úspory v oblasti údržby jejich výrobních a 

skladovacích zařízení. 
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3. Cíl práce 
 

Hlavním úkolem této diplomové práce, bude na základě teoretických východisek, 

výsledků analýz a použitých metod navrhnout bussines plán pro uvedení nového 

výrobku na trh.  

V práci budou využita data a informace z výzkumu zařízení, které probíhalo pod 

vedením společnosti Tirso a.s. na kterém jsem se podílel jako projektový manažer. 

V práci je dále nutné specifikovat dílčí cíle, které budou bezpodmínečně nutné pro 

dosažení hlavního cíle této diplomové práce 

3.1 Dílčí cíle 

 

• Zajistit cílovou skupinu zákazníků 

• Zjistit stav trhu 

• Ekonomicky zhodnotit bussines plán 

• Jak nejefektivněji vstoupit na trh 

 

4. Metodologie 
 
Tuto diplomovou práci jsem rozdělil do dvou častí. V první části se budu věnovat 

teoretickým východiskům, která zde budou popsána a následně v práci využita. 

Hlavním zdrojem teorie použité v první části práce byly knihy z oblasti managementu 

a ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie a poznatky získané během studia. 

Nedílnou součástí práce byly i zdroje internetové, které patřím k druhořadým nicméně 

v práci musejí být použity 
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5. Teoretická východiska práce 
 
V této kapitole se zaměříme na popis teorie o samotném produktu a jeho uvedení na 

trh. Stručný popis teorie je nutný pro dostatečné pochopení a dosažení vytyčených cílů 

v této práci.  

 

5.1 Teorie produktu  

 

Na samém začátku je důležité definovat si pojem produkt v teoretické rovině. Pojem 

produktu se bude v této práci objevovat velmi často a je tedy nutné jasně specifikovat 

co přesně si pod tímto obecným ekonomickým pojmem představit. Pojem produkt se 

v ekonomické literatuře objevuje v mnoha podobách a interpretacích. Jednou z těchto 

interpretací je například definice  

‘‘Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke 

spotřebě, co může uspokojit přání nebo potřebu‘‘(2004, Kotler, Marketing).  

Kotler popisuje produkt jako libovolnou věc, kterou lze na trhu nabídnout. Nejedna se 

tedy pouze o samotné výrobky či stroje, ale například i osoby v podobě sportovců či 

umělců, kteří bývají často předmětem určitého typu obchodu.  

Další definicí, kterou můžeme vyhledat v odborné lieratuře je ‘‘Produkt/výrobek 

můžeme definovat jako vše, co můžeme nabídnout ke koupi, k použití ke spotřebě – 

co uspokojuje PPO (potřeby, požadavky, očekávání) potenciálních a stávajících 

zákazníků. (2009, Kašík) 

Pojem produkt je tedy v odborné literatuře specifikován velmi široce a lze ho tak zařadit 

prakticky do jakékoliv podoby. Pro lepší definici produktu byl vytvořen systém 

klasifikace produktu. V podstatě se jedná o systém, ve kterém je každý produkt dále 

hodnocen pomocí dílčích kritérií, jakými jsou například využití, výhoda či trvanlivost. 

Dalším způsobem dělení produktů je tzv. pěti stupňový systém hodnocení produktů, 

ve kterém je produkt hodnocen na pěti rozdílných úrovních. 
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Produkt  

 

Robotické zařízení na opravu jednonákolkových kolejnicových drah, bylo vyvinuto 

společnosti Tirso a.s. v roce 2018. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo vyvinutí 

vzdáleně řízeného měřicího zařízení, které bude provádět poloautomatické měření na 

celé délce dlouhé jeřábové dráhy. Zejména se jedná o měření vertikální a horizontální 

odchylky, měření rozteče nákolků vůči ose symetrie jeřábové dráhy, vyhodnocení 

odchylek opotřebené kolejnice od předepsaných standartních profilů. za účelem 

vyvinutí integrovaného poloautomatického systému pro renovaci jeřábových drah a 

nákolků.  

 

V jakémkoliv provozu je zcela bezpodmínečně nutné zajistit dobrý technický stav kolejí 

a nákolků pro spolehlivou funkci jeřábu. Bezpečnost provozu jeřábu je zabezpečována 

udržováním geometrických parametrů dráhy a nákolku v předepsaných mezích. 

Odchylky geometrických parametrů mohou být způsobeny nejen vlastní instalací 

jeřábu, ale zejména jeho provozním zatížením. 

Dnes dostupné řešení spočívá ve výměně jak jeřábové dráhy, tak i nákolku. To je 

jednak finančně náročné, navíc to znamená i delší odstávku technologie, která je 

jeřábem obsluhována. To v případě třísměnného provozu představuje další významné 

ztráty. Další rizika spojená s renovací vyplývají s prací s těžkými předměty nad volnou 

hloubkou. Právě zkrácení doby odstávky je jedním z benefitů, které nabízí naše řešení. 

 

Jak je z výše uvedeného textu zřejmé, výzkumný úkol byl úspěšně dokončen, nicméně 

pro zařízení se po ukončení výzkumu nenašlo další uplatnění. Výzkumný úkol byl 

financován z dotací Evropské unie, z čehož plynul dvouletý zákaz využívaní stroj 

k ziskovým účelům, tedy jako předmět podnikání. Vzhledem k faktu, že tato lhůta již 

dne uplynula rozhodl jsem se pro toto zařízení najít uplatnění spočívající v provozování 

stroje a jeho prodeje koncovým zákazníkům. Pro tyto účely se tedy v této práci 

zaměřuji na podnikatelský záměr uvedení výrobku na trh. 
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6. Podnikatelský záměr 
 
Hlavním startovním bodem pro začátek úspěšného podnikaní je dobrý podnikatelský 

záměr. Nutností pro eliminaci rizik spojených se začátkem podnikání je tedy nutné 

vypracovat kvalitní bussines plán neboli podnikatelský záměr. Podnikatelský záměr je 

v odborné literatuře jasně specifikován a je tedy nutné dodržet jednotlivé body k jeho 

sestavení. Nejdříve je tedy nutné definovat co to vlastně podnikatelský záměr je.  

 

6.1 Definice podnikatelského záměru  

 

Termín podnikatelský záměr, taktéž překládaný jako podnikatelský plán či 

podnikatelský projekt je nedílnou součástí začátku jakéhokoliv typu podnikání 

v libovolné oblasti. 

‘‘Plánování je nedílnou součástí podnikání, obsah podnikového plánování je možno 

vymezit jako proces rozvoje podniku jako celku, stejně jako jeho jednotlivých funkčních 

oblastí.‘‘ (2007, KORÁB) 

 

Jako další definici podnikatelského záměru lze uvést  

‘‘podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské 

činnosti či fungování existující firmy. Konkretizuje záměry podnikatele do budoucna.“ 

(2005, VEBER) 
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6.2 Struktura podnikatelského plánu 

 

Podnikatelský záměr, jak již bylo výše uvedeno je písemný dokument zpracovávaný 

podnikatelem za účelem eliminace rizik a odhalení slabých míst celého záměru. Finální 

podoba podnikatelského záměru se může lišit podle oblasti podnikání či nabízeného 

produktu/služby. Nelze tedy přesně specifikovat přesný obsah podnikatelského plánu, 

jelikož v každé oblasti podnikání jsou pro podnikatele jiné podmínky a rizika. Obecně 

však můžeme říci, že každý podnikatelský záměr by se měl držet určité odbornou 

literaturou stanovené osnovy. 

V knize Založení a řízení nového podniku je forma struktury doporučena následovně 

– jednotlivé body jsou poté podrobně popsány (Hisrich, 1996). 

 

Základní výčet bodů podnikatelského záměru by tedy měl vypadat následovně: 

 

• Titulní strana 

• Exekutivní souhrn 

• Analýza odvětví 

• Popis podniku/produktu 

• Výrobní plán 

• Analýza trhu 

• Marketingový plán 

• Finanční plán 

• Hodnocení rizik 

 

6.2.1 Titulní strana 

 
V úvodní části podnikatelského plánu tedy v titulní straně uvádíme základní informace 

o společnosti. Název obchodní společnosti, IČO, sídlo, jednatele dále můžeme uvést 

logo popřípadě kontakty. Mělo by se jednat o základní informativní souhrn společnosti 

v úplném závěru se uvádí jména autorů. 
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6.2.2 Exekutivní souhrn 

 
Exekutivní souhrn bývá zpravidla zpracováván až po dokončení celého 

podnikatelského plánu. Hlavním úkolem exekutivního souhrnu je krátce a efektivně 

objasnit o čem celý dokument pojednává. Tato část bývá nejkritičtější částí z hlediska 

investorů, kteří se na základě tohoto souhrnu často rozhodují, zda budou blíže 

studovat náš plán. Je tedy nutné, aby byl exekutivní souhrn výstižný, krátký a zajímavý. 

 

V exekutivním souhrnu bychom měli uvádět: 

• Nabízený produkt či službu 

• Popis trhu 

• Strategie pro vstup na trh 

• Finanční plán 

• Silné stránky, co je naše výhoda oproti konkurenci 

• Potenciální zákazníci 

 

6.2.3 Analýza odvětví 

Zde je nutné analyzovat trh, na který se chystáme vstoupit. Analyzujeme tedy zejména 

konkurenci a postavení konkurence na trhu, dále jejich silné a slabé stránky a výhody, 

které vůči nám konkurenti mají. Nutné je zanalyzovat i samotný trh a zohlednit zejména 

vnější prostředí. K této analýze používáme zpravidla metody PEST či PESTLE. Dále 

je nutné zohlednit zákazníky jejich potřeby a požadavky a vývoj trendů na našem trhu 

k tomuto se zpravidla využívá Porterova analýza 5 sil 

 

6.2.4 Popis podniku/produktu 

 

Popis podniku by se zde měl změřit spíše na interní popis, než na obecné informace. 

Zde je nutné popsat strukturu podniku, organizační schéma, kolik má nebo bude mít 

zaměstnanců, kde budou provozovny, kde bude produkt vyráběn, způsob vedení, cíle 

podniku a další složky organizačního schématu. 
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6.2.5 Výrobní plán 

V našem případě se bude jednat o podnik výrobního charakteru, vyrábějící zakázkově 

robotické zařízení. Musíme tedy uvést plán celého výrobního procesu. V této části 

uvádíme způsob montáže, dodavatele, použitý materiál, množství materiálu, výrobní 

dobu, cenu materiálů a množství pracovní síly. 

 

6.2.6 Marketingový plán 

Marketingový plán je jedním z hlavních pilířů úspěšného podnikání. Správně zvolený 

marketing může velmi silně ovlivňovat úspěšnost našeho podnikání zejména na samé 

začátku. Skrze dobře zvládnutý marketing jsme schopni oslovovat zákazníky a 

dostávat se do povědomí v našem segmentu. 

 

6.2.7 Organizační plán 

V této podkapitole bychom se měli věnovat detailnímu popisu organizační struktury 

společnosti. Nejprve tedy popisujeme formu vlastnictví společnosti, vlastnictví 

obchodních podílů, jednatelství, výši základního kapitálu, sídlo, popřípadě provozovny. 

Dále se věnujeme popisu vedení společnosti z hlediska zaměstnanců a jejich 

hierarchie. Uvádíme klíčové pracovníky, jejich vzdělání a zkušenosti, dále manažery 

či vedoucí a jejich podřízenost či nadřazenost vůči ostatním zaměstnancům ve firmě. 

 

6.2.8 Hodnocení rizik 

Hodnocením rizik se snažíme předcházet jejich negativnímu dopadu na naše 

podnikání. Pro hodnocení rizik je využívána celá řada metod pro jejich ohodnocení. 

Nejčastěji se využívají metody PESTLE a SWOT, jejichž výsledky jsou vzájemně 

spjaty a využity k zjištění potenciálních hrozeb a rizik jak ve vnitřním, tak vnějším 

prostředí firmy.  Hodnocení a zjišťování rizik dává společnosti možnost připravit se na 

nejrůznější scénáře, které by mohli negativně ovlivňovat průběh našeho podnikání a 

efektivně na ně reagovat. 
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6.2.9 Finanční plán 

Finanční plán slouží jako nástroj ke zjištění nakolik je podnikatelský záměr ekonomicky 

zvládnutelný a reálný. V prvotním finančním plánu je nutné uvést cíl, kterého chceme 

dosáhnout a zjistit celkovou finanční náročnost podnikatelského plánu, obecně platí 

čím detailnější tím lepší finanční plán je. Je nutné zohlednit veškeré výdaje, které 

budeme začátku podnikání obětovat. Je vhodné tedy vytvořit plánovanou rozvahu a 

cash-flow pro naši společnost. 

V odborné literatuře je finanční plán popisován následovně 

 

 ‘‘Cílem finančního plánu je především zajistit, aby podnikatelský záměr dával finanční 

smysl (tj. generoval potřebný zisk z podnikání), aby byly k dispozici potřebné finanční 

zdroje pro uskutečnění podnikatelského záměru a také, aby byl dlouhodobě finančně 

udržitelný. Finanční plán by měl vycházet z principů finančního řízení. Z těchto zásad 

by měl být odvozen i jeho obsah‘‘.(2014 Červený) 
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7. Životní cyklus produktu 

 
Životní cyklus produktu je teorie, která popisuje, jak se v průběhu času mění produkt 

od svého zavedení až po jeho stažení z trhu. Každý produkt během své existence na 

trhu projde několika fázemi, které jsou popisovány jako vývoj, zavádění, růst, zralost a 

úpadek. Tento princip je platný u všech produktů ve všech odvětvích. Během času se 

mění trendy a technologie, které vedou každý produkt nevyhnutelně k jeho stažení 

z trhu na základě jeho zastaralosti. Teorie životního cyklu produktu napomáhá 

výrobcům sledovat počínání jejich produktu na trhu a následně plánovat strategie pro 

vývoj a zavedení náhrady daného produktu. Faktem je, že ačkoliv všechny produkty 

na nejrůznějších trzích mají svůj životní cyklus, je tento cyklus produkt od produktu 

odlišný. Nicméně i přes tuto skutečnost existuje obecná křivka popisující průběh 

životního cyklu produktu 

Obrázek č.1 Životní cyklus produktu 

 

Zdroj: KOTLER, Philip. Marketing management. Str. 303 
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Zaváděcí fáze 

V této fázi, je na trhu menší množství konkurentů a snažíme se tedy o maximální 

zviditelnění produktu a zvýšení povědomí o produktu mezi potenciálními zákazníky. 

Tato fáze, jak bylo zmíněno výše v citaci je nejnákladnější fází životního cyklu 

produktu. Existuje zde velké riziko, že zvolená marketingová strategie nemusí 

představovat ideální způsob propagace, což bude mít za následek nesplnění 

prodejních plánu, tedy potenciální prodělek.  

Tato fáze začíná v momentě, kdy je produkt uveden na trh. Vzhledem k tomu, že 

spotřebitelé zatím produkt neznají a nemají s ním zkušenost, je pro tento produkt 

charakteristický pomalý růst prodeje12 a prozatím žádný zisk. Toto je spojeno s 

vysokými vstupními náklady, které byly zapotřebí k uvedení produktu na trh. Jak zmínil 

Foret (2004, strana 117). 

 

Fáze růstu 

V tomto období se produktu začíná dařit zvyšuje se zájem o produkt i jeho prodeje. 

V této fázi se potvrzuje, zda byla správně zvolena marketingová strategie a 

v konečném důsledku i skutečnost, zda bude produkt ziskový. Určitou hrozbou v této 

fázi představuje konkurence. Zpravidla se jedná o fázi, ve které začíná rapidně 

narůstat počet konkurentů na trhu, z důvodu atraktivnosti trhu.  

 

 

Fáze Zralosti 

V této fázi dochází ke zpomalování prodejů, zejména díky uspokojení velké časti 

poptávky a nasycenosti trhu. Vetší část zákazníků, ne které byl produkt zaměřen již 

uspokojili svoji poptávku, plus je trh zaplavován velkým počtem substitutů s nižší 

cenou. 

 

Fáze úpadku 

Jak je z názvu patrné prodeje i zájem o produkt klesli. Trh je zcela nasycen, produkt 

začíná být technologicky zastaralí a nepředstavuje tak pro kupující zajímavou 

nabídkou. Rovněž se objevují substituty, které jsou technologicky, funkčně a cenově 

lepší. 

 



 
21 

 

8. Strategická analýza podniku 
 
Strategická analýza je v ekonomii využívána pro zjištění stavu vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti. Hlavním úkolem strategické analýzy je identifikace silných a 

slabých stránek podniku rizik, hrozeb a příležitostí. K analýze zmíněných oblastí se 

zpravidla využívají analýzy PESTLE, Porterova analýza 5 sil a následně analýza 

SWOT. Tyto základní analytické metody nám poskytují dostatek informací ke zjištění 

stavu mikro a makro prostředí společnosti. ‘‘vnější prostředí tvoří dvě dílčí části: faktory 

blízké společnosti (označovány jako mikro prostředí) a faktory typické pro společnost 

jako celek (označovány jako makro prostředí).‘‘ (2007 KOTLER), 

8.1 Analýza PESTLE 

 
Analýza PESTLE je jedna z makroekonomických metod, při které dochází k analýze 

vnějšího prostředí společnosti. Název PESTLE je akronym, kde každé písmeno 

reprezentuje jednu z analyzovaných oblastí. Každá z analyzovaných oblastí, určitým 

způsobem ovlivňuje obchodní aktivity společnosti. Muže se jednat o přímý dopad na 

společnost v podobě daňového zatížení, ekonomické situace daného státu, či 

legislativních nařízení. Oblasti ovšem mohou rovněž ovlivňovat společnost nepřímě 

například mírou ochoty zákazníků nakupovat zboží a služby.  

 

P – politické faktory 

Tato oblast se velmi komplikovaně analyzuje zejména díky nepředvídatelnosti 

prostředí. Jedná se o oblast, která nelze exaktně měřit na základě čísel či přesných 

informací. Hlavním faktorem ovlivňujícím tuto oblast je vláda daného státu, která 

navrhuje či schvaluje zákony, které mohou mít přímý dopad na podnikání v zemi. Další 

sledovanou veličinou je časové období, ve kterém se nacházíme. Je nutné brát v potaz 

volby a možnou obměnu politických stran ve vládě a jejich následné počínání vůči 

podnikatelům. 
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E – ekonomické faktory 

Oblast ekonomická blíže zkoumá makroekonomickou a mikroekonomickou situaci ve 

státě. Skládá se z celé řady sledovaných ukazatelů, jakými jsou např. výše HDP, 

úrokové sazby, inflace, směnný kurz, zaměstnanost, výše daňových sazeb, clo, 

dostupnost úvěrů. Sledované ukazatele vybíráme podle důležitosti, kterou pro nás 

představují.  

 

S – Sociální faktory 

Sociální faktory bychom mohli rozdělit do dvou základních podskupin, kterými jsou 

demografické a sociálně-kulturní faktory. Demografické faktory sledují oblasti jako jsou 

například: velikost populace, geografické rozložení, etnické rozložení, či pracovní 

preference. Sociálně-kulturní faktory pak monitorují oblasti jako: životní úroveň 

v daném státě, míru spokojenosti, populační politiku, míru vzdělání, dostupnost 

vzdělání, diverzitu pracovní síly apod. 

 

T – Technologické faktory 

V tomto faktoru se obvyklé zkoumají technologické podmínky pro fungování na trhu či 

v dané zemi. Typickým příkladem může být odpověď na otázku dostupnosti internetu 

nebo mobilního připojení pro komunikaci. Dále je dobré se zde zabývat náklady na 

výzkum a vývoj a implementaci nových technologií, vybaveností konkurence, možnost 

získání nových technologií konkurencí apod. Zde zjišťujeme zásadní dopady na 

potřebné investice pro bezproblémový chod podniku nebo pro technologickou 

konkurenční výhodu. 

 

 

L – Legislativní faktory 

V této oblasti se zaměřujeme na legislativní situaci v dané zemi. Sledujeme, jaká je 

úroveň vymahatelnosti práva, jaká je míra byrokracie v dané zemi či jaké zákony či 

nařízení svazují naši oblast podnikání. Je vhodně brát zřetel obchodní právo, celní 

zákony a zákonné povinnosti podniku vůči státu. Zjišťujeme zde, zda oblast našeho 

podnikání není svazována limity, či nařízeními např. 
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E – Ekologické/Enviromentální faktory 

Zejména v dnešní době je nutné se na tuto oblast zaměřit. Ekologie je v dnešní době 

celosvětovým trendem a podniky po celém světě jej využívají ke svému marketingu či 

zviditelnění. Mnohé státy mají jasně definované zákony a nařízení, kterým firmy 

v daných zemích podléhají a jsou nuceny je dodržovat. Ekologické faktory v současné 

době tlačí na podniky zejména v oblastech jako: emisní normy, ekologické normy, 

obnovitelnost zdrojů, ochrana životního prostředí, odběr energií z obnovitelných zdrojů 

či nutnost participace podniku na ekologických činnostech. 
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8.2 Porterova analýza 5 sil 

 
Porterův model pěti sil je jedním ze základních analytických nástrojů v ekonomii. Model 

nese název podle svého autora Michaela E. Portera, který se řadí mezí přední 

odborníky v oblasti marketingu. Model se zaměřuje na mapování pozice firmy na 

daném trhu a zjištění intenzity konkurence v rámci odvětví. Model pracuje s pěti 

hlavními silami, které jsou schopny nám ukázat potenciální ziskovost či neziskovost 

odvětví, míru konkurence schopnosti, kupní sílu na daném trhu či hrozbu v podobě 

substitutů. 

 

 

Obrázek č.2 Porterova analýza 5 sil 

  
Zdroj: 
https://is.muni.cz/el/1456/podzim2017/BPV_MVVS/um/prednasky/prednaska_4/MVVS_4_prezentace_
2017.pdf Prezentace MU ESF podzim 2017 
 

Porterova analýza se často se využívá k identifikaci struktury odvětví a pro stanovení 

firemní strategie. Tento model může být aplikován na jakýkoli segment ekonomiky, aby 

hledal ziskovost a atraktivitu (Hanzelková, 2013) 

 

 

 

 

 

https://is.muni.cz/el/1456/podzim2017/BPV_MVVS/um/prednasky/prednaska_4/MVVS_4_prezentace_2017.pdf
https://is.muni.cz/el/1456/podzim2017/BPV_MVVS/um/prednasky/prednaska_4/MVVS_4_prezentace_2017.pdf
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Nově vstupující (konkurence) 

 

Nově vstupující konkurenci můžeme chápat jako firmy, které prozatím nefigurují na 

našem trhu, nicméně působí ve stejném odvětví. Jedná se například o zahraniční 

společnosti, které se mohou stát našimi konkurenty v případě vstupu na náš trh. Tyto 

společnosti představují potenciálně největší hrozbu pro naši společnost. Vstupem na 

náš trh vytváří tyto nově vstupující společnosti velký tlak na cenu, kvalitu, spolehlivost, 

servis, reklamu, marketing atd. Schopnost vstupu na trh je přímo úměrná typu odvětví 

a jeho zaběhnutým standardům. V případě, že se pohybujeme na trhu technologicky 

velmi vyspělém a výrobně nákladném jako je například výroba a prodej automobilů je 

pravděpodobnost vstupu většího počtu konkurenčních firem menší než v případě, kdy 

působíme na trhu vyrábějící kancelářské sponky. 

 

Další možností jsou nově vznikající společnosti, které plánují působit na našem trhu. 

Zde je nejkritičtějším bodem problematika popsaná výše. Pravděpodobnost vstupu 

nově vzniklé společnosti se odvíjí od náročnosti vstupu do daného odvětví a trhu ve 

kterém chce působit. 

 

 

Substituty a komplementy 

Výraznou hrozbou pro každou společnost je počet substitučních produktů na jejich 

trhu. Obecně se dá říct, že čím větší počet substitučních produktů existuje tím větší je 

na společnost vyvíjen tlak zejména z hlediska ceny. Substituční výrobky jsou ovšem 

hrozbou jen pro určitou část společnosti působících na trhu. Důležitost tohoto faktoru 

přímo ovlivňuje typ produktu či služby kterou vyrábíme či poskytujeme. V případech, 

kdy se společnost zabývá výrobou luxusních, drahých výrobků, které se řadí mezi 

úplnou špičku odvětví nepředstavují pro tuto společnost substituty výraznější hrozbu. 

Pro tyto společnosti zpravidla znamená zvyšující se počet substitučních výrobku 

výhodu, na základě které, mohou zvyšovat cenu a více se diferenciovat od zbytku 

konkurence na trhu. 
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Dodavatelé 

Dodavatelé jsou nedílnou součástí drtivé většiny podniků, na kterémkoliv trhu. Dobrá 

kooperace s dodavateli zajišťuje schopnost uspokojovat poptávku po naších 

produktech. Hrozby v podobě dodavatelů jsou opět převážně cenové. V tomto směru 

je dobré s dodavateli udržovat dobré odběratelsko-dodavatelské vztahy a spolupráci 

si dlouhodobě zasmluvnit. Největší hrozbou je zvýšení cen od dodavatelů, které buď 

vede k akceptaci vyšší ceny nebo snížení kvality odebírané služby či produktu. 

Dodavatelé představují hrozbu pro podnik v případě že: 

 

• Dodavatelů v dané oblasti trhu působí malé množství tzv. možnost substitutu 

pro odběratele je malá 

• Příjmy/zisky odběratele závislí pouze na jednom dodavateli 

• Příjmy dodavatele neplynou pouze z jedné oblasti trhu tzv. dodavatel není 

existenčně závislý na spolupráci s naší společnosti 

• Kartelová dohoda mezi dodavateli. Pokud se skupina hlavních dodavatelů 

domluví na hromadném zvýšení cen 

• Situace, ve které změna dodavatele znamená pro odběratele citelné zvýšení 

cen dodávané služby či produktu 

 

Zákazníci 

Zákazníci jsou další složkou Porterovi analýzy, která může silně ovlivňovat postavení 

společnosti na trhu a ceny jejích produktů a služeb. Míra ovlivnitelnosti, je přímo 

úměrná postavení a množství zákazníku v daném segmentu. Jedním z hlavních 

aspektů je typ zákaznické základny, kterou sledovaná společnost má. 

 

Stálí zákazníci 

Jedná se o nejziskovější skupinu zákazníků, kteří z různých důvodů preferují produkty 

a služby naší společnosti bez ohledu na cenu. Jedná se o věrné dlouhodobé 

zákazníky, kteří mají k produktům, resp. značce vybudovaný dlouhodobý vztah 

plynoucí z kladných zkušeností, spokojenosti, spolehlivosti, dobré péče o zákazníky, 

kvality či image spojené se značkou. 
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Nové příchozí zákazníci 

Tato skupina zákazníků se rozhodla zakoupit náš produkt či službu na základě 

doporučení, nespokojenosti s konkurencí či kvalitního marketingu naší společnosti. 

Jedná se menší skupinu zákazníku, o kterou se svádějí největší konkurenční boje. 

Hlavními aspekty ovlivňující tuto skupinu zákazníků jsou benefity a přidaná hodnota 

spojená s koupí naší služby/produktu. Tento typ zákazníka, lze nejjednodušeji 

transformovat na stálého zákazníka, v případě, že se společnosti podaří naplnit či 

předčít očekávání zákazníka koupí služby/produktu. 

 

Běžní zákazníci 

Největší skupina zákazníků na trhu. Jedná se o zákazníky, pro které je hlavním 

aspektem při koupi cena. Hledají nejekonomičtější řešení jejich situace. Kvalita, 

funkčnost, spolehlivost či image nepředstavují pro tuto skupinu rozhodující faktor při 

koupi produktů/služeb. V dnešní době na většině trhů působí celá řada výrobců/ 

poskytovatelů služeb, kteří nabízí srovnatelnou kvalitu a spolehlivost nabízeného 

zboží. V této oblasti se pohybuje nejvíce zákazníků, kteří vyhledávají nejlevnější 

variantu vyhledávaného zboží/produktu. Rozhodujícím faktorem v tomto případě jsou 

minimální cenové rozdíly či design a vzhled výrobků.  

 

Konkurenční prostředí 

V této oblasti sledujeme počínaní ostatních společností působících na našem trhu. 

Konkurenční boje jsou společnostmi vedeny v mnoha směrech. Společnosti se snaží 

přijít s novými postupy a možnostmi, jak rozšířit svojí zákaznickou základnu. Hlavními 

oblastmi, ve kterých se svádí konkurenční boje jsou: 

 

• Cena 

• Marketing 

• Design 

• Reklama 

• Péče o zákazníky 

• Technologie 

• Zavedení nových produktů 

• Zlepšení služeb 
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8.3 SWOT analýza 

 
Podstatou analýzy SWOT je to, že se při ní identifikují faktory a skutečnosti, které 

představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí a interního prostředí. Tyto 

klíčové faktory jsou potom verbálně charakterizovány, případně ohodnoceny ve 

čtyřech kvadrantech tabulky SWOT.“ (Hanzelková, 2009) 

 

Analýza SWOT primárně slouží k hodnocení organizace z hlediska strategického 

řízení, nicméně využité této analýzy je v praxi velmi univerzální. Analýza SWOT 

pracuje se 4 oblastmi, které dohromady vytvářejí akronym slova SWOT:  

 

Strenghts: silné stránky 

Za silné stránky považujeme skutečnosti, které mohou společnosti pomoci dosáhnout 

stanovených cílů na trhu. 

 

Weaknesses: slabé stránky  

Opakem jsou slabé stránky, které společnosti brání v dosažení cílů a zisků. 

 

Opportunities: příležitosti  

Příležitosti jsou nejobtížněji specifikovatelnou složkou SWOT analýzy. Jedná se o 

vnější potenciální vnější příležitosti. Podnik by se měl snažit co nejpřesněji identifikovat 

tyto skutečnosti a skrze ně zlepšovat svojí pozici. Mezi příležitosti můžeme řadit: Nové 

trhy, nové technologie, nové spolupráce (dodavatelské, vývojové, technologické), 

dotační programy, či demografický vývoj v zemi. 

 

Threats: hrozby  

Jak je z názvu patrné jedná se o skutečnosti negativně ovlivňující společnost 

v jakémkoliv směru. Jedná se negativní trendy či nečekané změny, které mohou vést 

ke zhoršení pozice a zisků na trhu. 
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Při tvorbě SWOT analýzy využíváme v každé oblasti pevně stanovených otázek, které 

usnadňují tvorbu této analýzy. 

 

Tabulka č. 1 SWOT 

P
Ř

E
D

N
O

S
T

I 

KVALITA 

S 

silné stránky 

W 

slabé stránky 

interní 

O 

Příležitosti 

T 

hrozby 

externí 

pozitiva negativa  

Zdroj: Jedlička, 2003 

 

Analýzu SWOT můžeme využívat k hodnocení společnosti, ať už v předem 

stanovených oblastech a podoblastech, tak rovněž k hodnocení celého podniku jako 

celků. Každá společnost využívající strategické řízení, by měla mít přehled o všech 

výše zmíněných faktorech. Společnost by měla průběžně analyzovat výše zmíněné 

faktory a dle výsledků volit individuální strategii. Rozhodovat se, zda bude pracovat 

s příležitostmi či využívat výhod nebo se snažit připravovat na možná rizika a hrozby. 
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Strenghts – silné stránky 

• Jaké má společnost výhody vůči konkurenci? 

• Co je obecně považováno za vaši silnou stránku? 

• V čem společnost vyniká oproti konkurenci? 

• V čem společnost vyniká nebo je unikátní? 

 

Weaknesses – slabé stránky 

• Co je ve společnosti možné zlepšit? 

• Definujte, co snižuje prodeje vaší společnosti? 

• Co je konkurencí považováno za vaši slabou stránku? 

• Čemu je nutné se vyhnout? 

 

Opportunities – příležitosti 

• Kde se mohou vyskytovat příležitosti? 

• Jsme si vědomi nějakých současných trendů? 

• Mění se nějakým způsobem společnost (staří, životní styl) 

• Technologicko-vývojové změny 

• Politické změny 

Threats – hrozby 

• Co představuje největší překážku? 

• Jaké změny pro nás představují hrozbu? 

• V čem nás změny nejvíce ohrožují? 

• Mohou některé slabé stránky představovat hrozby? 

 

Analýzu SWOT můžeme doplnit o výsledky z analýz PESTLE a Porter, čímž získáme 

detailnější podklady pro výsledky z analýzy SWOT.  
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8.3.1 Typy využití SWOT analýzy 

 
Výsledky SWOT analýzy můžeme formovat do několika druhů strategií, které mohou 

být následně využity pro úpravu firemní strategie či její optimalizace. 

 

• Ofenzivní strategie S-O 

 

Tento stav nazýváme jako max-max situaci. V tomto stavu firma využívá svoje silné 

stránky, které společně s příležitostmi převažují nad hrozbami. Jedná se v podstatě 

o ideální stav, při kterém společnost může cílit svojí strategii na zlepšení své pozice 

na trhu. 

 

• Obranná strategie 

 

Tato situace často signalizuje pro společnost kritickou situaci hraničící s ukončením 

působení na trhu. V tomto případě naopak převažují slabé stránky a společnost tak 

přichází o možnost manévrovat na trhu. 

 

• Strategie odolnosti 

 

Tuto strategii můžeme rovněž nazvat strategii spojenectví. Jedná se o situaci, kdy 

slabé stránky podniku lehce převyšují silné stránky a příležitosti. Je zde ovšem 

velký potenciál v oblasti příležitostí, kterých musí společnost využít v případě, že 

chce udržet v lepším případě zlepšit svojí pozici na trhu.  

 

• Defenzivní strategie 

 

Defenzivní strategie se vyznačuje převahou silných stránek, které jsou ovšem 

v přímém ohrožení ze strany externího prostředí. Firma v tomto stavu musí usilovat 

o udržení své pozice a dále sledovat změny v externím prostředí, které mohou do 

budoucna nastat a následně je využít k vylepšení pozice. 
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8.4 Marketingový mix 4P 

 
Marketingový mix pracuje se čtyřmi vzájemně provázanými faktory ty jsou v této 

metodě označovány čtyřmi P z anglických slov Price, Product, Placement, Promotion. 

Z výsledků metody 4P, lze vytvářet strategii pro tvorbu marketingového plánu. V této 

kapitole se budu věnovat jednotlivým faktorům, které již budu popisovat vzhledem 

k zařízení, kterému je tato práce věnována. 

 

‘‘Je to model založený na myšlence, že firma musí udržovat ve strategickém souladu 

čtyři vnitřní proměnné (4P – Product, Price, Place, Promotion) tj. Produkt, cenu, trh, 

propagaci a distribuci.‘‘ 

(2014, Červený) 

 

Obrázek č.3 Marketingový mix 4P 

 

Zdroj: https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-4p 
 
 
 
 

https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-4p
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Product – produkt 
 
Zde se věnujeme detailnímu popisu produktu. Zaměřujeme se na všechny aspekty, 

které rozhodují o tom, jak bude koncový zákazník hodnotit naplnění svých očekávání 

v porovnání s udávanými parametry produktu. Hlavní faktory vnímané zákazníka jsou, 

cena, kvalita, spolehlivost, značka, design, záruka, servis a zákaznické služby. 

Všechny tyto faktory je nutné zohlednit při uvádění výrobku na trh tak, aby byl od 

samého začátku produkt co nejatraktivnější pro zákazníka. 

 

Price – cena 

Cena je základním parametrem pro drtivou většinu kupujících na trhu. Cena rovněž 

společně s dalšími výše zmíněnými faktory určuje pozici výrobku na trhu, zda se bude 

jednat o levný produkt, standartní/běžný produkt či luxusní produkt. Cenu ovšem 

nemůžeme chápat jako pouhou cenovku za kterou se produkt prodává. V případě ceny 

zohledňujeme i jiné aspekty, které jsou na cenu vázané, jako jsou například: slevy, 

možnosti splátek, termíny placení a servisní ceny. 

 

Placement – umístění 

Termín Placement neboli místo musíme vnímat spíše ve vztahu k distribuci produktu. 

Nejedná se o pouhé místo, na kterém je možné si produkt zakoupit, tedy prodejnu, ale 

jedná se o všechny způsoby dopravy či doručení produktu k zákazníkovy. Do této 

kategorie tedy spadá jednak dostupnost zboží na skladě či prodejně, ale dále také 

možnost dopravy soukromou přepravní společností, poštou, nebo vyzvednutí produktu 

na různých odběrových místech. V různých zemích v zahraničích, je již možné si určitý 

typ produktu nechat doručit pomocí bezpilotních dronů v rámci velký měst. 

 

Promotion – propagace 

Propagace je poslední složkou metody 4P, která analyzuje propagaci produktu, 

respektive veškerou komerční komunikaci směrem k zákazníkovy/kupujícímu, která jej 

informuje o produktu. Řadíme se celou řadu typů komunikace s kupujícím, reklama 

tištěná, televizní, internetová, public relations, mailing, letáky, telefonní hovory.  
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8.5 Finanční plán 

 
Finanční analýza nebo finanční plánování, je jednou z hlavních částí podnikatelského 

záměru. Poukazuje na reálnost celého záměru a jeho pravděpodobnou proveditelnost. 

Základní finanční plán vychází z pevně daných výsledků nejde tedy o matematickou či 

výpočetní stránku věci. Finanční analýza by se měla zaměřovat na plánování středně 

dlouhého až dlouhého období, tedy zhruba 3-5 let. U finančního plánu je nutné brát 

v potaz v jakém stadiu se společnost nachází. U nově založených společností či u 

společností, které budou teprve v budoucnu vznikat se k plánování nevyužívá rozvaha 

a výsledovka z důvodu neexistence těchto dokumentů. Ve finančním plánu pro nově 

vznikající společnost se tedy primárně zaměřujeme na Cash-flow. 

 

8.5.1 Rozvaha 

 
Rozvahou se rozumí účetní výkaz, který společně s výkazem zisku a ztrát poskytuje 

informace o změnách vlastního kapitálu. Rozvahu rozdělujeme do dvou základních 

částí. Leva strana aktiv a pravá strana pasiv. Tyto dvě strany se vždy musejí rovnat. 

 

Rozvaha, někdy také bilance, pohlíží na majetek společnosti k určitému dni. Každý 

majetek společnosti musel být nějak financován, a právě proto má učení rozvaha dvě 

strany – stranu aktiv a stranu pasiv – které se musí vždy rovnat. Rozvaha se používá 

především pro finanční vyjádření a uspořádání majetku podniku a jeho zdrojů, ale také 

pro porovnání několika období (Knápková, 2017). 
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Aktiva 

Aktiva jsou v rozvaze situovány na levé straně dokumentu. Tyto aktiva představují 

majetek společnosti, který je používán k dosažení cílů. Tuto část dále dělíme na část 

krátkodobých aktiv a dlouhodobých aktiv. 

 

Aktiva uvádíme v následujícím pořadí: 

• pohledávky za upsaný základní kapitál 

• dlouhodobý majetek 

• dlouhodobý nehmotný majetek 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý finanční majetek 

• oběžná aktiva 

• zásoby 

• dlouhodobé pohledávky (datum splatnosti delší než 1 rok) 

• krátkodobé pohledávky (splatnost do 1 roku) 

• krátkodobý finanční majetek 

• časové rozlišení (náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a 

příjmy příštích období) 

 

Aktiva dále dělíme na: 

 

Aktiva dlouhodobá 

• Hmotný dlouhodobý majetek 

• Nehmotný dlouhodobý majetek 

• Finanční majetek 

 

Aktiva krátkodobá 

• Zásoby  

• Pohledávky 

• Finanční majetek 
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Pasiva 

Pasiva situovaná na pravé straně rozvahy představují zdroje, na základě kterých, 

společnost získala svůj majetek. Tuto kategorii dále rozlišujeme na pasiva cizí a pasiva 

vlastní. 

Pasiva uvádíme v následujícím pořadí: 

• vlastní kapitál  

• základní kapitál 

• kapitálové fondy 

• rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku 

• výsledek hospodaření minulých let 

• výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk nebo ztráta) 

• cizí zdroje  

• rezervy 

• dlouhodobé závazky (datum splatnosti delší než 1 rok) 

• krátkodobé závazky (splatnost do 1 roku) 

• bankovní úvěry a výpomoci 

• časové rozlišení (výdaje příštích období, výnosy příštích období) 

 

Pasiva dále dělíme na: 

 

Vlastní zdroje 

• Základní kapitál 

• Kapitálové fondy 

• Výsledek hospodaření 

 

Cizí zdroje 

• Závazky 

• Dluhy 

• Rezervy 
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Obrázek č. 4 rozvaha 

 
Zdroj: https://www.uctovani.net/images/rozvaha-rozpis.JPG 
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8.5.2 Výkaz zisku a ztrát 

 
Výkaz zisku a ztrát často nazývaný také jako výsledovka, je účetní zpráva, která nás 

informuje o výnosech, nákladech ziscích a ztrátách ve sledovaném období. Z výkazu 

zisku a ztrát, lze tedy poměrně jednoduše odhalit, zda se společnost pohybuje v zisku 

či ztrátě. Výsledovka je zpráva, ze které je patrné nakolik je společnost schopna 

vytvářet zisky a tržby. Výkaz zisku a ztrát je zákonem označován jako povinný účetní 

dokument uveřejňovaný na veřejném obchodním rejstříku, kde je obsažen v účetní 

uzávěrce. 

Výkaz zisku a ztrát je dokument disponující dvěma typy účtů nákladovým a výnosovým 

účtem. Tyto účty dále dělíme na jednotlivé oblasti provozní, finanční a mimořádné. Ve 

chvíli, kdy společnosti vzniká náklad či výnos, musí být bezprostředně poté zaúčtován. 

Tento fakt ovšem zpravidla neodpovídá reálný peněžním tokům ve společnosti. 

 

Nákladové účty 

• Spotřebované nákupy 

• Služby 

• Osobní náklady 

• Daně a poplatky 

• Jiné provozní náklady 

• Odpisy, rezervy 

• Finanční náklady 

• Rezervy a opravné položky 

• Mimořádné náklady 

• Daně z příjmů 

Výnosové účty 

• Tržby za zboží a výkony 

• Změny stavu zásob 

• Aktivace 

• Jiné provozní náklady 

• Finanční výnosy 

• Mimořádné výnosy 

• Převodové účty 
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Obrázek č. 5 výkaz zisku a ztrát 

 

Zdroj:https://www.ucetnicek.cz/assets/images/articles/00372/vykaz-zisku-a-ztraty-ve-zkracenem-

rozsahu-druhove-cleneni.png 
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8.5.3 Cash flow 

 
Cash flow v českém překladu peněžní tok, je rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji. 

Cash flow je velmi důležitým a sledovaným účetním dokumentem, který poskytuje 

informace o reálných peněžních tocích a je součástí účetní uzávěrky společnosti. 

 

Výkaz o peněžních tocích má obvykle tyto tři kategorie: Investiční Cash flow, Cash flow 

z financování a provozní Cash flow (Ryneš, 2009). 

 

Obrázek č.6 Schéma cash flow 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Investiční Cash flow 

 

Jak již z názvu vyplívá tento typ Cash flow sleduje peněžní toky věnované investičním 

aktivitám společnosti, tedy kolik peněz bylo v daném období využito pro investiční 

činnost. Investiční činnost zahrnuje nákupy dlouhodobého majetku (například 

pozemků, budov a zařízení), akvizici jiných podniků a investice do obchodovatelných 

cenných papírů (akcií a dluhopisů) (Wohe, 2007). 

 

Položky Investičních aktiv 

• Výnosy z prodejů 

• Nákup dlouhodobého hmotného majetku 

• Nákup obchodovatelných akcíí/dluhopisů 

• Výnosy z prodejů akcií/dluhopisů 

 

Položek, které by spadaly do kategorie investiční činností existuje samozřejmě celá 

řada a liší se dle oblasti ve které společnost působí, takže je nelze všechny přesně 

obsáhnout. Přesnou výši Investičního cash flow můžeme vyčíst z rozvahy, kde 

sledujeme průběh dvou na sebe navazujících časových období a změn v kolonce 

dlouhodobých aktiv.  

‘‘Jakékoli změny v hodnotách těchto dlouhodobých aktiv (s výjimkou dopadu odpisů) 

znamenají, že investiční položky budou zobrazeny ve výkazu peněžních toků‘‘ (Ryneš, 

2009). 
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Obrázek č. 6 schéma investičního cash flow 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Cash flow z financování 

 

 Peněžní toky z finančních činností je částka financování, kterou společnost 

vytvořila v daném časovém období a je určena k financování jejího podnikání. Obvykle 

jde o bankovní půjčky, emise dluhopisů, splácení půjček, výplata dividend, emise akcií 

a splácení dluhopisů. Podle toho, zdali zrovna společnost splácí, nebo si teprve půjčuje 

pro podporu podnikání, peněžní tok může být kladný, záporný, nebo také nulový 

(Kalouda, 2017). 

 

 Pro účetní, finanční analytiky a investory je důležité pochopit, co tvoří tuto část 

výkazu peněžních toků a jaké finanční aktivity zahrnují. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o část výkazu o peněžních tocích, která ukazuje, jak společnost financuje svou činnost, 

obvykle zahrnuje změny ve všech účtech souvisejících s dluhem a vlastním kapitálem 

(Kalouda, 2017). 
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Obrázek č. 7 Cash flow z finančních aktivit 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Provozní Cash flow 

 

Provozní peněžní tok je částka peněžních prostředků vytvořených pravidelnými 

provozními činnostmi podniku v určitém časovém období. Provozní cash flow začíná s 

čistým ziskem (tvořící spodní část výkazu zisků a ztrát), přidává všechny nepeněžní 

položky a upravuje změny čistého pracovního kapitálu tak, aby bylo dosaženo 

celkových peněžních prostředků vytvořených, nebo spotřebovaných v daném období. 

Zjednodušeně zde patří veškeré peněžní toky vyplývající z hlavní činnosti podniku 

(čistý provozní zisk), změny dluhů u dodavatelů, změny zásob, změny pohledávek u 

odběratelů a další. Zařazeny jsou zde i položky, jež nelze jednoznačně přiřadit mezi 

činnosti investiční nebo finanční. Tento výpočet cash flow je většinou brán za 

nejnáročnější (Rain, 2017). 

 

Při provádění finanční analýzy by měl být provozní peněžní tok používán ve spojení s 

čistým ziskem, volným peněžním tokem a dalšími metrikami, aby bylo možné správně 

posoudit výkonnost společnosti (Kalouda, 2017). 

 

Obrázek č. 8 provozní Cash flow 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro sestavování Cash flow můžeme vybírat mezi dvěma metodami přímou a 

nepřímou. 

 

Přímá metoda 

Tato metoda využívá identifikaci kladných a záporných peněžních toků, dle účetních 

dokladů. Právě z tohoto důvodu je tato metoda v praxi téměř neuskutečnitelná. 

Účetních operací zpravidla bývá takové množství, že přesně zahrnout a započítat 

každou účetní operaci je prakticky nemožné. Z tohoto důvodu je častěji využívána 

druhá metoda sestavování cash flow a tou je metoda nepřímá. 

 

Nepřímá metoda 

Nepřímá metoda – pro sestavení provozního peněžního toku se tedy obvykle používá 

metoda nepřímá. Ta je postavena na úpravě zjištěného hospodářského výsledku 

(Taušl Procházková, 2018). 
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V této kapitole, se již budeme věnovat analýze podniku a využijeme k tomu metod 

uvedených v teoretické část této práce. Budeme se tedy zaměřovat na reálnou situaci 

externího prostředí v současné době. 

 

8.6 SLEPT analýza 

 
Sociální faktory 

Populace České republiky se v průběhu roku 2020 rozrostla o 7,8 tisíce osob, z 

počátečních 10,69 milionu na koncových 10,70 milionu (k 31. 12.). Přírůstek obyvatel 

byl o 36,3 tisíce nižší než o rok dříve. (ČSU, 2020) 

 

Obrázek č. 9 přírůstek a úbytek počtu obyvatel v ČR 2002-2020 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide 

 

Úředním jazykem je čeština. Stát provozuje sociální politiku v oblasti zdravotnictví, což 

znamená, že zdravotnická péče je hrazena ze zdravotního pojištění a patří mezi 

nejlépe hodnocené zdravotnictví ve světě.  

Na jednoho lékaře v ČR připadá 254,3 obyvatel žijících v ČR (ČSU 2020) 

Jak se můžeme dočíst na stránkách (ČSU, 2020) Zaměstnanost v ČR se dlouhodobě 

pohybuje v rozmezí 2-4 % hlavním faktorem ovlivňujícím nezaměstnanost v ČR je 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide
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úroková míra, která v posledních letech klesala, díky čemuž spadla míra 

nezaměstnanosti v roce 2019 pod 2%. Během roku 2020 samozřejmě 

nejpodstatnějším faktorem ovlivňujícím nezaměstnanost byla pandemická situace 

způsobená koronavirovou infekcí. Tato situace zapříčinila zvýšení nezaměstnaností o 

1,3 % během jednoho roku. 

 

Obrázek č. 10 nezaměstnanost v ČR 2020 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace 

 

Mzdová situace v České republice během roku 2020 byla poměrně dost proměnlivá. 

Výkyvy a změny opět můžeme přičítat zejména pandemické situace, která silně 

postihla nejenom ekonomiku v ČR. 

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku 

o 6,5 %, reálně vzrostla o 3,8 %. Medián mezd činil 32 870 Kč. 

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 38 525 Kč, což je o 2 363 Kč (6,5 

%) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené 

období o 2,6 %, reálně tak mzda vzrostla o 3,8 %. Objem mezd se zvýšil o 3,5 %, počet 

zaměstnanců poklesl o 2,9 %. 

 

 

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2020 po očištění od 

sezónních vlivů 1,9 %. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace
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Medián mezd (32 870 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,4 %, u 

mužů dosáhl 35 129 Kč, u žen byl 30 281 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo 

mzdu mezi  16 356 Kč a 63 781 Kč. 

 

V roce 2020 dosáhla průměrná mzda 35 611 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 

1 500 Kč (4,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,2 %, reálně 

se mzda zvýšila o 1,2 %. (ČSU,2020) 

 

Obrázek č. 11. vývoj průměrné mzdy 

 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/ 

 

 

 

 

 

 

Dále se můžeme podívat i na vývoj minimální mzdy v porovnání s Polskem a 

Slovenskou republikou. 

Obrázek č. 12. Minimální mzda v ČR 2020 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/


 
50 

 

 

Zdroj: Eurostat 

 

V roce 2020 se minimální mzda zvýšila na 14 600 Kč měsíčně (byla o 1 250 Kč vyšší 

než v roce 2019), minimální hodinová mzda se zvýšila na 87,30 Kč. Více v článku 

Minimální mzda pro rok 2020.  

 

Minimální hodinová mzda se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. 

Při jiné pracovní době (například 37,5 hodiny pro třísměnný pracovní režim) se 

minimální hodinová mzda zvyšuje. (Kurzy.cz, 2020)  

 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory ovlivňující přímo naši živnost, tedy obor 31. výroba strojů a zařízení, 

je limitována pouze níže uvedenými podmínkami 

 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti, jsou plná svéprávnost, kterou lze 

nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k 

samostatnému provozování podnikatelské činnosti a bezúhonnost. (Firmy.finance.cz 

2020) 

 

Právní předpisy a normy týkající se jeřábové techniky, jsou v ČR velmi obsáhlé a jsou 

kontrolované asociací odborných pracovníků pro zdvihací zařízení – ČR. Zákonů, 

nařízení a vyhlášek v ČR tykajících se jeřábové techniky momentálně existuje 
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sedmnáct. Legislativní se samozřejmě hlouběji zabývá provozem a údržbou jeřábové 

techniky, která se nás tyká jen určitých ohledech. Naše společnost, je tedy ovlivňována 

zákony o údržbě zdvihacích zařízení, bezpečnosti práce a norem kvality. Norem 

dotýkajících se naší oblasti podnikaní existuje několik stovek a rozhodl jsem se jde zde 

neuvádět, jelikož velká část z nich nepojednává přímo o jeřábové technice, ale o celé 

řadě dalších strojů a zařízení, kterým se naše podnikání nebude věnovat. 

 

Zákony 

• Zákon č. 171/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce 

• Zákon č. 505/1990 Sb. - Zákon o metrologii 

• Zákon č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů 

• Zákon č. 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 

• Zákon č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce 

• Zákon č. 179/2006 Sb. - Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání) 

• Zákon č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník 
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Nařízení 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a 

bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích 

na strojní zařízení 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 

Vyhlášky 

• Vyhláška č. 19/2010 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazení zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 

Ekonomické Faktory 

Ekonomických faktorů ovlivňujících podnikání v ČR existuje nepřeberné množství. 

Zaměříme se tedy pouze na ty nejrelevantnější hodnoty, které by mohli přímo 

ovlivňovat náš podnik. 

 

Měnová situace v ČR. Česká koruna se momentálně pohybuje v kurzu k euru ve výši 

25,93 korun za euro. Vývoj kurzu během roku 2020 se pohyboval v rozmezí od 28 do 

27 korun za euro. Vývoj kurzu během uplynulého roku tedy roku 2020 můžeme 

považovat za poměrně stabilní. 
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Inflace v České republice je v současné době 3,2 %. Historicky maximální inflace v 

České republice nastala v roce 1993 po rozdělení Československa. Pak míra inflace 

dosáhla úrovně 21 %. Pokud jde o budoucnost, Ministerstvo financí České republiky 

prognózuje příznivý vývoj míry inflace a posílení koruny vůči euru. 

 

Obrázek č. 13. Míra inflace v ČR 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xe/prumerna-rocni-mira-inflace-v-cr-v-roce-2020-byla-32- 

 

Daně a daňový systém v ČR diktuje podnikům dan z příjmu právnických osob ve výši 

19 % a daň z příjmu fyzických osobo ve výši 15 %. Celkové daňové zatížení z příjmu 

pro podnikatele je tedy 34 %. Sazba daně z přidané hodnoty je v ČR stanovena na 21 

%. 

Vznik povinnosti k plátcovství DPH podnikateli vzniká ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je tzv. zákonná registrace, která podnikateli vzniká v případě že čistý obrat 

za 12 předchozích po sobě jdoucích měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. 

 

Druhou formou vzniku povinnosti k plátcovství DPH je forma dobrovolné registrace. 

Tato registrace je udělována na základě žádosti o dobrovolnou registraci k DPH 

příslušnému finančnímu úřadu. Nicméně historicky docházelo v ČR k velkým 

podvodům s DPH, a proto je dnes zisk dobrovolné registrace pro podnikatele poměrně 

obtížný.  

K zisku dobrovolné registrace musí podnikatel dokládat celou řadu dokumentů 

k prokázání existence výdělečné činnosti. Obsah této žádost z pravidla bávají 

uzavřené smlouvy, faktury, webové stránky, sídlo, vybavení společnosti, pracovní 

smlouvy a další. V určitých případech může na sídlo společnosti přijít kontrola 

https://www.czso.cz/csu/xe/prumerna-rocni-mira-inflace-v-cr-v-roce-2020-byla-32-
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z příslušného finančního úřadu za účelem existence sídla a řádného plnění všech 

podmínek pro sídlo, kterými jsou např. označení společnosti u vchodu do objektu sídla, 

označená poštovní schránka či zvonek. Na základě návštěvy se následně finanční 

úřad vyjádří k registraci skrz datovou schránku. Registrace je následně buď přidělena, 

či je požádáno o doplnění žádosti ze strany podnikatele. 

Tato skutečnost bude silně ovlivňovat začátek podnikání naší společnosti, jelikož 

jednou z podmínek pro spuštění celého podnikání je právě zisk registrace k DPH, o 

kterou bude žádáno pomocí dobrovolné registrace. 

 

Politické faktory 

Politické faktory jsou další složkou, která přímo ovlivňuje podnikání v ČR. Politická 

situace v ČR by se dala považovat za stabilní. Od roku 1993 je Česká republika 

samostatná, demokratická země. Od roku 1993 nedošlo k žádným velkým politickým 

převratům či změnám. V posledních letech je situace pro podnikatele obtížnější 

zejména skrze zvyšující se požadavky ze stran finančních úřadů. Dalším faktorem 

negativně ovlivňujícím podnikání je míra byrokracie v zemi. Česká republika je 

svazována vysokým stupněm byrokracii, kdy je v podnikání nutná celá řada povolení, 

žádostí a vyjádření ze stran státních úřadů. 

 

Technologické faktory 

Technologické stránky budou oblastí, která bude naopak pro společnost velmi 

příznivá, a to zejména z důvodu, že společnost sama do jisté míry rozšiřuje a posunuje 

technologické hranice ve svém oboru. Z technologického hlediska nemusí mít firma 

obavy, že by se na trhu mohl objevit substitut, který by byl schopen nabídnout 

srovnatelné technologické parametry. Společnost se také nemusí aktivně věnovat 

moderní technologiím marketingu a reklamy, jelikož cílové skupina, na kterou cílí je tak 

malá, že bude schopna obstarávat celou svojí potenciální zákaznickou základnu sama. 

Samozřejmě společnost bude mít vytvořeny webové stránky pro lepší zviditelnění a 

usnadnění komunikace. 

 

 

 

 



 
55 

 

8.7 Porterova analýza 

 
Nově vstupující 
 
Tento faktor porterovy analýzy bývá obvyklou hrozbou pro 99 % společností na všech 

různých trzích. Možnost nově vstupujících společnosti existuje vždy, ať už se bude 

jednat o nově založenou společnost či příchod společnosti ze zahraničí hrozba je vždy 

reálna. 

 V našem případě se ovšem hrozba nově vstupujících společností blíží nule. 

Důvodem je technologická úroveň našeho výrobku. V současné době, společnost 

vlastní užitný vzor na svůj stroj nicméně do budoucna plánuje stroj opatřit patentem. 

Tato skutečnost dává společnosti do začátku určitý klid. Nemusí svádět od samého 

začátku finančně náročné konkurenční boje o zákazníky a složitě plánovat cenové, 

výrobní a marketingové strategie. 

 

Substituty/konkurence 

Z hlediska substitutů převládá obdobná situace jako u výše zmíněných nově 

vstupujících na trh. Odpovídající substitut prakticky neexistuje, společnosti působící ve 

stejné oblasti nabízejí služby úplně rozdílného charakteru a kvality. V nejbližší době se 

tedy nemusíme obávat nově vstupujících na trh. Rovněž nás neohrožuje vstup 

zahraničních společností, jelikož technologie našeho stroje je i v zahraničí neznámá. 

Jedinou hrozbou může být zkopírování stroje, které bude v nejbližších několika letech 

chráněno patentovou známkou.  

 

Zákazníci 

Potenciální zákazníci pro náš produkt jsou velké podniky působící v oblasti těžkého 

průmyslu a strojírenství. Vzhledem k povaze produktu musíme počítat s poměrně 

malým počtem zákazníků, kteří by mohli náš produkt zakoupit. V tomto ohledu je nutné 

zmínit i vysokou pořizovací cenu našeho stroje, která tak představuje jistou bariéru pro 

menší společnosti na trhu. Naše společnost může při vyjednávání využít faktu, že stroj 

je patentován a není tedy možné na trhu pořídit ekvivalentní substitut s tímto 

zaměřením. Z pohledu porterovi analýzy má v našem případě zákazník dobrou 

vyjadnávací pozici v oblasti obchodních podmínek, které mohou mít korporátní 

společnosti nastaveny velmi striktně např. splatnost 30,60 až 90 dní. Vzhledem k tomu, 
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že cenotvorba je nastavena na marži 100 % je dostačují, když zákazník zaplatí 50% 

ceny při podpisu objednávky, což v našem případě dostačuje na uhrazení nákladů 

spojených se zhotovením stroje a jeho dodáním. Marže, tedy zisková část může být 

následně doplacena na přání zákazníka dle ním stanovených obchodních podmínek. 

 

Dodavatelé 

Rozhodující silou dle Porterovy analýzy budou dodavatelé, jelikož celá výroba našeho 

stroje je závislá na rychlosti a spolehlivosti dodávek jednotlivých komponent. Určitou 

část dodavatelů by si společnost měla zasmluvnit a předem natavit podmínky 

spolupráce. Jedná se zejména o dodavatele laserových měřících systémů a 

dodavatelů zakázkově dělaných konstrukčních dílu. Tyto dvě složky výroby jsou pro 

nás z hlediska výstavby stroje klíčové. Ostatní časti stroje je možné zakoupit na trhu u 

celé řady dodavatelů, proto není nezbytně nutné tyto dodavatele zasmluvnit. Z výše 

uvedeného je patrné, že dodavatelé mohou ohrožovat naši dodávku a tím naši 

společnost potenciálně dostat do situaci, kdy dojde k porušení podmínek smlouvy a 

možné smluvní pokuty.  

8.8 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

▪ Velmi dobrá pozice na trhu, s dobrou vyhlídkou udržení pozice do budoucna 

▪ Vysoce kvalitní úroveň nabízených produktů 

▪ Technologický vyspělý produkt 

▪ Užitný vzor/patent 

 Slabé stránky  

▪ Dlouhá doba realizace zakázky (několik měsíců) 

▪ Velké množství administrativy a dlouhá příprava každého projektu 

▪ V současné době nedostatek referencí na území ČR 

▪ Neinformovanost/nevědomost zákazníků o našem výrobku 
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Příležitosti  

▪ Zákonná nařízení/kontroly podniků 

▪ Získání zvučných referencí 

▪ Dotační programy EU na podporu podnikání 

▪ Velký počet potenciálních zákazníků 

Hrozby  

▪ Nespolehlivost dodavatelů  

▪ Poruchovost 

▪ Neschopnost uspokojit poptávku 

▪ Nespokojenost zákazníků 

Tabulka č. 2 SWOT analýza 

SWOT Kladné stránky Záporné stránky 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky 

S1 – Velmi dobrá pozice na trhu 

S2 – Vysoce kvalitní produkty 

S3 – Technologie 

S4 – Užitný vzor/patent 

 

Slabé stránky 

W1 – Dlouhá doba realizace zakázky 

W2 – dlouhá příprava projektu, 

administrativa 

W3 – Nedostatek referenci v ČR 

W4 – Nevědomost zákazníků 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti 

O1 – zákonná nařízení/kontroly 

podniků 

O2 – získání zvučných referencí 

O3 – Dotační programy EU 

O4 – Potenciální zákazníci 

Hrozby 

T1 – Nespolehlivost dodavatelů 

T2 – Poruchovost 

T3 – Neschopnost uspokojit 

poptávku 

T4 – Nespokojenost zákazníků 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3 Výsledky SWOT analýzy 

Silné stránky 

Položka váha důležitost výsledná hodnota 

S1 Pozice na trhu 0,4 5 

5,7 
S2 Kvalita produktu 0,4 4 

S3 Technologie 0,4 5 

S4 Užitný vzor/patent 0,3 3 

Slabé stránky 

Položka váha důležitost výsledná hodnota 

W1 dlouhá doba realizace 0,4 4 

3,0 
W2 Administrativa, příprava 0,2 3 

W3 Nedostatek referencí 0,3 2 

W4 nevědomost zákazníků 0,2 4 

Příležitosti 

Položka váha důležitost výsledná hodnota 

O1 Zákonná nařízení/kontroly 
podniků 

0,2 4 

4,2 O2 Zisk referencí 0,4 5 

O3 Dotační program EU 0,2 3 

O4 Velký počet potenc. Zak. 0,2 4 

Hrozby 

Položka váha důležitost výsledná hodnota 

T1 Nespolehlivost dodavatelů 0,4 5 

3,7 

T2 Poruchovost 0,2 3 

T3 Neschopnost uspokojit 
poptávku 

0,1 3 

T4 nespokojenost zákazníků 0,2 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 4 numerické ohodnocení SWOT analýzy 

 Příležitosti Hrozby 

Silné stránky 9.9 9.4 

Slabé stránky 7.2 6.7 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z tabulky výše jsme vypočítaly výsledné hodnoty analýzy SWOT. Z výsledků je patrné, 

že nejvhodnější strategii pro společnost robot s.r.o. bude strategie S-P neboli Max-

Max. Tato strategie, by měla skrze využití silných stránek a příležitostí pomoci stanovit 

svojí pozici na trhu a položit tak dobrý základ pro začátek podnikání. 
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9. Podnikatelský plán 

 
V této kapitole se budeme věnovat návrhu podnikatelského plánu, pro naši společnost. 

Vzhledem k faktu, že společnost ještě doposud nebyla založena budeme ji označovat 

jako společnost robot s.r.o. 

 

9.1 Titulní strana 

 
Obchodní název právnické osoby: Robot s.r.o. 

Sídlo: Brno 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení 

Jednatelé: Adam Hajtmar  

Obchodní podíly: 100 % 

Základní kapitál: 1.000.000,- Kč 

 

9.2 Exekutivní souhrn 

 
Společnost robot s.r.o. bude působit v oblasti výroby a prodeje strojů a zařízení, se 

zaměřením na výrobu a prodej robotického zařízení na údržbu jednonákolkových 

kolejnicových drah.   

 

Právnická forma společnosti bude společnost s ručením omezeným a velikostně bude 

společnost spadat do kategorie mikropodniku. Na samém začátku podnikání bude 

jednatelem pan Adam Hajtmar, který se podílel na vývoji robotického zařízení. Další 

zaměstnanci budou najímáni pouze na montážní práce formou smlouvách o dílo či 

dohodách o provedení práce. 

 

Hlavním důvodem k založení společnosti byl úspěšně ukončený výzkum robotického 

zařízení, které po dokončení výzkumu nemělo další uplatnění. Již během výzkumu 

bylo na stroj několik poptávek ze strany potenciálních zákazníků. Z toho důvodu je 

společnost zakládána, jelikož na trhu existuje dobrá obchodní příležitost. 
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Společnost bude založena během roku 2021. Přesný termín není možno specifikovat 

zejména díky momentální celosvětové pandemické situaci. Dalším překážkou pro 

začátek podnikání bude i zisk registrace k dani z přidané hodnoty, která bude pro 

společnost představovat velkou úsporu v oblasti nákladů na výrobu strojů. 

 

9.3 Popis Podniku 

 
Společnost robot s.r.o. se bude zabývat výrobou, prodejem a servisem robotického 

zařízení na údržbu jednonákolkových kolejnicových drah. Společnost získala know-

how a užitný vzor tohoto stroje od společnosti Tirso a.s. která v letech 2015-2017 

vyvíjela výše zmíněné robotické zařízení. Majitelem společnosti bude pan Adam 

Hajtmar, který se podílel již na vývoji robota u společnosti Tirso a.s. jako projektový 

manažer. Vývoj stroje byl z části spolufinancován dotačním programem Evropské unie 

s názvem INROSY. Vývoj celého stroje probíhal ve spolupráci s Vysokým učením 

technickým fakulty strojní, Technickou univerzitou v Liberci a Výzkumných ústavem 

teoretické mechaniky v Telči. Jako řešitel projektu byla ustanovena společnost Tirso 

a.s. Během výzkumu došlo k celé řadě dalších spoluprací v různých technicko-vědních 

oborech. Jména všech společností a spolupracovníků, kteří se na výzkumu podíleli 

zde uvádět nebudu. Výše zmíněné ústavy jsou v dokumentaci uváděny jako 

spoluřešitelé výzkumu, proto je zde mohu uvést, aniž bych porušoval nařízení o 

ochranně osobních údajů či GDPR.  

 

Robotické zařízení bylo vyvinuto za účelem údržby a oprav jednonákolkových 

kolejnicových drah. Je nutné uvádět celý název stroje, jelikož se jedná o stroj opravující 

speciální typ kolejnicových drah, které se nejčastěji vyskytují v továrnách a podnicích 

nejčastěji v těžkém průmyslu. Nejedná se tedy o stroj, který by byl schopen provádět 

údržbu na kolejnicových drahách, které využívají vlaky či tramvaje, jelikož se jedná o 

jiný typ konstrukce. Stroj je určen pro údržbu kolejnicových drah jeřábové techniky či 

malých přepravních vlaků využívaných např. v dolech. 
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10.4 Popis produktu  
 

Stroj je svými schopnostmi a zaměřením na trhu zcela jedinečným. Hlavní výhodou 

stroje je způsob a rychlost oprav kolejnicových drah. Současná technologie oprav 

využívá časově a finančně náročné způsoby oprav, které spočívají ve většině případů 

v kompletní výměně dráhy, se kterou je spojena i oprava podloží. Tato výměna je 

jednak časově a finančně velmi náročná, ale nejkritičtějším místem tohoto způsobu 

opravy je fakt, že opravované zařízení, respektive dráha, na které se pohybuje může 

být až několik týdnu mimo provoz. Ve velkých výrobních továrnách znamená odstávka 

jedné časti výrobního procesu obrovské finanční ztráty. 

 

Dále je nutné zmínit, že opravu dráhy vykonává celý tým lidí, kteří se pohybují 

v prostorách továrny během výrobního procesu, což je samozřejmě riskantní a 

nebezpečné.  

 

Hlavní výhody naší technologie údržby spočívají v rychlosti, efektivnosti a ceny 

vykonávaných prací. Pracovní postup v našem případě probíhá následovně. Naše 

robotické zařízení se umístí na samotnou dráhu, po které zařízení jezdí a je schopno 

v reálném čase měřit míru opotřebení po celé délce dráhy. Tyto data jsou automaticky 

ukládána do stroje i do obslužného tabletu. Následně je zvolen úsek, který má 

robotické zařízení začít opravovat. Délka opravy je přímo úměrná míře opotřebení 

dráhy. Nicméně z různých zkoušek a testů víme, že stroj je schopen opravovat 

v průměru jeden metr dráhy za dvě hodiny. Samotná problematika opravy a údržby je 

samozřejmě daleko obsáhlejší a komplikovanější nicméně pro představení zůstaneme 

u tohoto stručného popisu.  
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10.5 Výrobní plán 

 
Způsob výroby stroje je na základě, již přesně stanovených postupů poměrně 

jednoduchý. Stroj je montován ručně z velkého množství jednotlivých součástek 

z čehož velká část je vyráběna na zakázku z lehkých kovů, dále je zde velké množství 

elektroniky, která musí být od naších dodavatelů individuálně kalibrována a následně 

dodána. Výroba je tedy silně závislá na naších dodavatelích. Montáž jednoho stroje, 

v případě, že již mámě naskladněny všechny potřebné součástky trvá průměrně 2 dny.  

Doba montáže prodlužuje zejména kalibrace laserových měřících zařízení a 

elektroniky dodavatelskou firmou. Dále zakázková výroba hliníkových částí stroje. 

 

Nejdražší položkou v celém stroji je elektronika. Ta je dodávána následujícími 

společnostmi: 

• Chuwi 

• TP-LINK 

• Riftec 

• Siemens 

• B & R Automation 
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Obrázek č. 14 Náklady na elektroniku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Cena všech elektronický součástek je 337 tisíc korun bez DPH a bez práce. Rozpis 

nákladů na elektroniku je uveden níže. Nejproblematičtější součástkou je laserové 

zařízení Riftek IKP 5. Jedná se o speciální laserové měřící zařízení, které je na 

zakázku vyráběno přímo pro náš stroj společnosti Riftek. Výroba a kalibrace tohoto 

zařízení může prodloužit výrobu o několik týdnu.  
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Cena konstrukčních dílů, je vyráběna dvěma společnostmi v ČR, a to společností 

ALMS s.r.o. sídlící na ulici Brněnská 834 a společností Mateza s.r.o. sídlící na ulici 

Kšírova 649 obě sídlí v Brně. Cena nakupovaných dílů u těchto společnosti se 

pohybuje kolem částky 60 tisíc korun. Přesný rozpis zde neuvádím, jelikož jej mám 

zpracován v excelu s délkou přes 480 řádků a detailní rozpis není u této částky natolik 

podstatný.  

 

Výroba stroje bude prováděna v prostorách Královopolské a.s., kde byl stroj doposud 

uložen. Díky tomu, že v těchto prostorách probíhal výzkum, během kterého byla 

opravena celá řada jeřábové techniky, máme zde od majitele možnost bezplatně 

využívat prostory, ve kterých výzkum probíhal.  

10.6 Marketingový plán 

 
Na základě informací z analytické části vypracujeme orientační marketingový plán pro 

společnost robot s.r.o. trh na který se budeme zaměřovat je velmi úzký, musíme tedy 

vypracovat plán tři variant pesimistické, realistické a optimistické. Prodeje v prvním 

roce neočekáváme vysoké.  

 

Tabulka č. 5 Cíle prodejů 

Období 
Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

rok 2021 0 zakázek  1 zakázka 3 zakázky  

rok 2022 1 zakázka  2 zakázky  5 zakázek  

rok 2023 1 zakázka  4 zakázek  7 zakázek  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vycházíme z předpokladu, že na našem trhu neexistuje velké množství firem, které by 

mohli v prvních dvou letech stroj zakoupit. Jedná se o pár desítek společností, které 

mají dostatečnou velikost a finanční prostředky, aby se jim nákup stroje vyplatil. Cílem 

tedy bude během první 3 let prodat 7 kusů stroje. Pesimistická varianta počítá se 

dvěma kusy stroje, což bude nutné minimum pro přežití společnosti. 
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Cena 

Společnost bude prodávat na zakázku stavěný stroj na údržbu jednonákolkových 

jeřábových drah. Výrobní cena stroje je 430 tisíc korun při standartních cenách, se 

kterými máme zkušenost z minulých let.  

 

Stanovení prodejní ceny, byl zprvu problém, jelikož neexistoval žádný podobný 

produkt na trhu. Cenu produktu jsme stanovili na základě nabídky, kterou udělala 

společnost Tirso a.s. během výzkumu stroje jedné nejmenované české společnosti. 

Společnost cenu 850 000 korun akceptovala a projevila o stroj zájem po dokončení 

jeho výzkumu.  

 

Jak již bylo v práci zmíněno v současné době evidujeme 5 poptávek po stroji ze strany 

českých firem, nicméně nemůžeme spoléhat na fakt, že se nám obchod podaří uzavřít 

u všech společnosti. Drtivá většina společností projevuje zájem o stroj v případě, že 

budou existovat reálné reference stroje či bude možnost stroj vyzkoušet. 

 

Distribuce 

Distribuci produktu bude zajišťovat sama společnost. Stroj je po sestavení poměrně 

dobře skladný a je možné jej uložit do standartního přepravního vozidla. 

 

Propagace 

Vzhledem k velmi specifickému a nevelkému trhu bude propagace probíhat osobním 

setkáváním se zákazníky. Stroj bude u zákazníků zkoušen na jejich zařízeních a 

následně v případě zájmu i na místo doručen. Další formou bude mailing do 

společností, které působí v oblasti, na kterou naše společnost cílí. 

 

Řešení potřeb zákazníka 

Každému zákazníkovy budeme věnovat maximální osobní kontakt. Bude nutné 

zodpovědět celou řadu technických dotazů před realizací zakázky. V případě 

technické pomoci budeme poskytovat našeho technika, který bude obstarávat 

potenciální problémy naších zákazníků se strojem buď osobně či online. 

Provozovna 
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Společnost bude sídlit na ulici Divadelní v Brně, kde bude mít svoji kancelář. 

Provozovna společnosti bude v areálu Brněnské Královopolské a.s., kde byl prováděn 

i výzkum stroje a majitelem nám byly bezplatně poskytnuty prostory.  

 

Zaměstnanci 

Ve společnosti bude působit jeden jednatel, který bude vykonávat obchodní činnost. 

Montážní a technické činnosti budou prováděny techniky společnosti BMI internets 

sídlící v Brně, která se podílela i na vývoji stroje. Technici budou najímání jednorázově 

a účelem sestavování či servisu strojů. 

 

10.7 Finanční plán 

 
 
V této kapitole se budeme věnovat podrobné analýze finančního plán pro společnost 

robot s.r.o. a to ve třech letech a třech scénářích pesimistickém, realistickém a 

optimistickém. 

 

10.7.1 Zřizovací náklady 

Zřizovací náklady jsou spojeny zejména k založení společnosti v ČR, které bude 

probíhat formou notářského zápisu.  

Tabulka č. 6 Zřizovací náklady 

ZŘIZOVACÍ NÁKLADY CENA (VČETNĚ DPH) v Kč 

Založení bankovního účtu 0 Kč (Komerční banka) 

Notářský zápis 6500 Kč 

Poplatky živnostenský úřad 1000 Kč 

Registrace domény 2500 Kč 

Zřízení webových stránek 10 000 Kč 

Náklady celkem 20 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková cena k založení společnosti je tady 20 000 Kč. Jelikož se jedná o zakázkovou 

výrobu stroje nebude mít společnost žádné skladové zásoby materiálu. Vzhledem 

k faktu, že společnost má bezplatně umožněno využívat prostor výrobních hal bývalé 

Královopolské v Brně, tak není nutné, aby společnost nakupovala montážní vybavení. 

 

10.7.2 Předběžné náklady na výrobu stroje 

Elektronika ve stroji představuje nejpodstatnější část finančních nákladů na výrobu. 

Částka těchto komponent je 337 tis. Kč. Za předpokladu, že vycházíme z cen, za které 

byly komponenty nakoupeny během výzkumu stroje. 

Obrázek č. 15 náklady na elektroniku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Náklady na mechanické a konstrukční části stroje se pohybuje v desítkách tisíc korun. 

Přesnou cenu nelze stanovit, jelikož se jedná o ceny smluvní.  

 

Tabulka č. 7. náklady na mechanické a konstrukční části 

MECHANICKÉ A KONSTRUKČNÍ 

SOUČÁSTKY 
CENA (VČETNĚ DPH) v Kč 

Hliníkové nosné časti 15 000 Kč 

Mechanické součástky pohonného 

ústrojí 
15000-17000 Kč 

Pohonné ústrojí 10 000 Kč 

Krycí plasty 2000 Kč 

Ochranný obal 500 Kč 

Náklady celkem 37 500 – 40 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10.7.3 Odhad provozních nákladů 

Provozní náklady společnosti budou představovat hlavně náklady na provoz 

kanceláře, jelikož provozovna společnosti, která bude v prostorách Kralovopolské a.s. 

je zasmluvněna bezplatně. Tudíž z ní neplnou žádné poplatky za energie či nájem. 

Náklady společnosti na pronájem kanceláře na ulici Divadelní budou tedy následovné. 

Roční náklady na provoz společnosti se  

 

Tabulka č. 8 Náklady na provoz podniku 

Náklady na provoz podniku Cena v Kč za měsíc Cena v Kč za rok 

Vedení bankovního účtu 99 Kč 1 188 Kč 

Poplatky za telefon T-mobile 500 Kč 6 000 Kč 

Poplatky za internetové 

připojení Global intercom 
299 Kč 3 588 Kč 

Nájem kanceláře 3 000 Kč 36 000 Kč 

Poplatek za vedení 

účetnictví 
500 Kč 6 000 Kč 

Náklady celkem 4 398 Kč 52 776 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

10.7.4 Náklady na sestavení stroje 

Cena za sestavení stroje je jednotná a to 10 000 Kč. Je to cena stanovená na základě 

smlouvy o dílo s technikem společnosti BMI internets, který stroje sestavoval již během 

výzkumu stroje. Znamená to tady, že technik nebude zaměstnancem naší společnosti 

nebudeme tedy zatížení měsíční výplatou či odvody za zaměstnance. 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce na stroji bude vždy krátkodobá a jednorázová není 

nutné hledat v prvních letech zaměstnance. Postačující formou výkonu práce je tedy 

právě zakázková práce na základě smluv o dílo či o provedení prací. 
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10.7.5 Odhadované příjmy 

Odhadované příjmy vychází pouze z předpokladů a zkušeností, které jsem získal 

během výzkumu. Odhad bude zaměřen na tři po sobě jdoucí roky 2020, 2022 a 2023. 

Pokusím se příjmy nastínit ve třech scénářích pesimistickém, realistickém a 

optimistickém. 

Tabulka č. 9. odhadované příjmy 

Rok 2021 Varianta 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Počet prodaných 

strojů 
0 ks 1 ks 3 ks 

Celkem zisk 0 Kč 450 000 Kč 1 350 000 Kč 

Rok 2022 Varianta 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Počet prodaných 

strojů 
1 ks 2 ks 5 ks 

Celkem zisk 450 000 Kč 900 000 Kč 2 250 000 Kč 

Rok 2023 Varianta 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Počet prodaných 

strojů 
1 ks 4 ks 7 ks 

Celkem zisk 450 000 Kč 1 800 000 Kč 3 150 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10.7.6 Počáteční rozvaha 

V této kapitole se budeme věnovat počáteční rozvaze společnosti robot s.r.o. 

Tabulka č. 10. rozvaha 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý 

majetek 
X Vlastní zdroje X 

Vybavení firmy 0 Kč Základní kapitál 100 000 Kč 

 

Oběžný majetek X Cizí kapitál X 

Bankovní účet 100 000 Kč Dlouhodobý úvěr X 

Hotovost 0 Kč   

Zásoby X   

Celkem 100 000 Kč Celkem 100 000 Kč 

    

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10.7.7 Výkaz zisku a ztrát 

 

Tabulka č. 11. rozvaha 

rok 2019 Varianty 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Výnosy 0 Ks 850 000 Kč 2 550 000 Kč 

Náklady 52 776 Kč 440 027 Kč 1 194 027 Kč 

Zisk / ztráta 52 776 Kč 409 973 Kč 1 355 973 Kč 

rok 2020 Varianty 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Výnosy 850 000 Kč 1 700 000 Kč 4 250 000 

Náklady 440 027 Kč 817 027 Kč 1 948 027 Kč 

Zisk / ztráta 409 973 Kč 882 973 Kč 2 301 973 Kč 

rok 2021 Varianty 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Výnosy 850 000 Kč 3 400 000 Kč 5 950 000 Kč 

Náklady 440 027 Kč 1 571 027 Kč 2 702 027 Kč 

Zisk / ztráta 409 973 Kč 1 828 973 Kč 3 247 973 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem návaznosti celkového Cash-flow k povaze výroby a podnikání budou příjmy 

v našem případě rovny výnosům z výše uvedené tabulky výkazu zisku a ztrát a rovněž, 

tomu bude u nákladů a výdajů. Výkaz o cash flow by tedy kopíroval výkaz zisku a ztrát, 

a to z důvodu (žádné závazky, pohledávky, vázaný kapitál v nákladech, majetku, 

odpisech atd.) společnost nebude v prvních letech podnikání má 
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11.  Závěr 

 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo sestavení podnikatelského záměru, na 

základě kterého, by bylo možné založit společnost robot s.r.o. působící v oblasti 

strojírenství. 

 

První tedy teoretická část práce se věnuje obecným poznatkům a teorii 

podnikatelského záměru, prostředí a faktorů ovlivňující vstup společnosti na trh. V této 

části jsme si obecně představili jednotlivé metody analýzy a postupy, které byly 

následně využity v praktické části této práce.  

 

V praktické části jsme již využili analýz jako např. PESTLE, SWOT, Porter a 4P. Na 

základě výsledků z těchto analýz byl sestaven podnikatelský plán a byly stanoveny 

strategické postupy pro minimalizaci rizik a hrozeb na našem trhu. 

 

Hlavní činnosti společnosti robot s.r.o. je zakázková výroba stroje na údržbu 

jednonákolkových kolejnicových drah. V tomto odvětví přináší společnost robot s.r.o. 

přelomovou technologii v podobě jejich hlavního obchodního artiklu. Společnost se 

může opřít o pozici na trhu, která nebude ohrožována konkurencí či substituty. Jedinou 

starostí společnosti bude zajišťování zákazníku pro jejich zařízení. Tento segment trhu 

je poměrně velmi omezený a může dojít k uspokojení většiny poptávky po několika 

letech působení na trhu.  

 

Hlavní motivací pro založení společnosti byly zkušenosti z výzkumu stroje. Již během 

výzkumu stroje bylo zřejmé, že pokud se výzkum podaří úspěšně dokončit může se ze 

stroje stát zajímavý obchodní artikl. Po ukončení výzkumu byl stroj několik let bez 

využití a až v tomto roce se plánuje zavést tento stroj na trh.  
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