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Abstrakt  

 

Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru rozvoje společnosti WILLI 

plast s.r.o., která se zabývá vstřikováním plastů. 

Analyzuje její trhy, konkurenční prostředí a stávající finanční situaci. Pro další rozvoj 

společnosti navrhuje několik strategických cílů, na které by se společnost měla zaměřit. 

 

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with the Entrepreneurial Intention of Business development 

of the company WILLI plast s.r.o., which operates in the field of precise injection 

moulding.  

This thesis analyses its markets, competitors and financial situation. It suggests several 

strategic targets on which should the company focus for its further development. 
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Úvod a cíle bakalářské práce 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. je na začátku svého podnikání. Je ve fázi hledání svého 

trhu, na kterém by mohla působit. Výrobky z plastů se vyskytují ve všech oblastech 

průmyslu.  

 

Na počátku svého podnikání se společnost zaměřila hlavně na automobilový 

průmysl. Bylo to i proto, že majitel společnosti se v posledních letech výrobou dílů pro 

tento průmysl zabýval. Zakázky z této oblasti průmyslu se rozplynuly s příchodem 

hospodářské krize. Náhlý pokles a téměř i zastavení výroby automobilů mělo dominový 

efekt na výrobu jednotlivých plastových komponentů. 

 

Společnost se tedy zaměřila i na výrobu pro jiné průmyslové oblasti. Podařilo se jí 

získat výrobu náhradních dílů na vysavače. Dále se společnost pokusila a stále pokouší 

o získání zakázek z elektrotechnického průmyslu.  

 

Protože společnost WILLI plast s.r.o. působí na trhu cca jeden rok, je třeba 

pozastavit se, zhodnotit dosavadní činnost společnosti a zamyslet se nad její další 

existencí a vývojem.  

 

 Cílem mé bakalářské práce je a navrhnout pro společnost WILLI plast s.r.o. vhodný 

podnikatelský záměr pro její další rozvoj.  

 

Součástí mé bakalářské práce je teoretická část, ve které jsou vymezeny základní 

pojmy související s podnikáním. Součástí teoretické části je popis přípravy a postupu 

tvorby podnikatelského plánu a popis jeho struktury.   
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Druhou částí mé bakalářské práce je základní popis společnosti WILLI plast s.r.o.. 

Popisuji zde současné základní údaje společnosti, její historii, současnou majetkovou a 

finanční strukturu společnosti a vývoj tržeb za rok 2008.  

Dále pak tato část podává přehled o současné situaci a postavení společnosti na trhu. 

Je zde zahrnut popis konkurenčního prostředí a trhy, na kterých společnost podniká. 

Tuto kapitolu ukončuje SWOT analýza společnosti.  

 

Poslední část mé bakalářské práce obsahuje vlastní návrh podnikatelského záměru. Je 

zde kompletně popsána společnost a její dosavadní spektrum výrobků a služeb.  

Dále je zde návrh na pořízení dalšího strojního vybavení a kalkulace nákladů na jeho 

pořízení. Je zde zpracován výhled očekávaných tržeb v letech 2009 a 2010.  

Na závěr této kapitoly je umístěn finanční plán. Jsou zde zpracovány plánové účetní 

výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow, ve kterých jsou již započítány 

potřebné investice do strojního zařízení. 
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1 Teoretická východiska práce 

 

Než přistoupíme k samotnému návrhu podnikatelského záměru, vysvětlíme si 

základní pojmy, kterými jsou podnik, podnikání a podnikatel. V druhé části této 

kapitoly si objasníme co je podnikatelský plán, k čemu a komu slouží. Popíšeme si 

tvorbu podnikatelského plánu a jeho obecnou obsahovou strukturu.  

 

 

1.1 Podnik, podnikání, podnikatel 

 

Podnik, podnikání a podnikatel jsou výrazy, které jsou navzájem úzce spjaty. Jejich 

jednotlivé interpretace se však mohou od sebe drobně lišit.   

 

1.1.1 Podnik 

 

Obchodní zákoník1  definuje podnik jako soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

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

mají tomuto účelu sloužit. (12) 

 

Podniky lze klasifikovat z různých hledisek, kterými mohou být právní forma, 

hospodářská odvětví, velikost a převládající výrobní faktor. 

 

Právní formy podniků:  

� podniky jednotlivce, který podniká na základě živnostenského oprávnění nebo 

zvláštních právních předpisů, 

� obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

� družstva, 

� státní podniky. (4, s. 14) 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Hospodářská odvětví se členila do roku 2007 dle Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ). Od 1. 1. 2008 byla tato klasifikace nahrazena 

Klasifikací ekonomických činností (CZ-NACE). (13) 

 

Například hospodářské odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků je podle 

OKEČ klasifikováno takto: 

25 Výroba pryžových a plastových výrobků 

25.1 Výroba pryžových výrobků 

25.2 Výroba pryžových plášťů a duší 

 

a od 1. 1. 2008 je podle klasifikace CZ-NACE označena: 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 

22.1 Výroba pryžových výrobků 

22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik 

22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků 

 

22.2 Výroba plastových výrobků 

22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 

22.22 Výroba plastových obalů 

22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 

22.29 Výroba ostatních plastových výrobků (13) 

 

Velikost podniků lze určovat podle různých kritérií. Nejčastější rozdělení podniků je 

podle počtu zaměstnanců. Dále se mohou dělit podle ročního obratu, velikosti majetku, 

ročního zisku nebo podle kombinací těchto kritérií. (9) 

 

Dle statistického pojetí se velikost podniků dělí na: 

� malé, které mají do 20 zaměstnanců, 

� střední, které mají do 100 zaměstnanců, 

� velké, které mají nad 100 a více zaměstnanců. (9) 
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Dle počtu zaměstnanců se velikost podniků dělí na: 

� mikrofirma, která má 1-9 zaměstnanců, 

� malá firma, která má 10-49 zaměstnanců, 

� střední firma, která má 50-249 zaměstnanců, 

� velká firma, která má nad 250 zaměstnanců. (9) 

 

Malé a střední podniky 

Význam těchto podniků je velký. Ve struktuře veškerých podniků tvoří převážnou 

většinu. Společenským přínosem malých a středních podniků je možnost občanů 

seberealizovat se.  Z pravidla bývají tyto podniky vlastněny občany daného státu. 

Oživují a podporují daný region. 

 

Velkou výhodou malých a středních podniků je jejich flexibilita. Ekonomickým 

přínosem je nepřímý boj proti monopolům. Malé a střední podniky se také mohou 

zaměřit na užší oblast zboží či služeb a tím lépe vyhovět zákazníkovi. Vzhledem k 

nízkým nákladům jsou cenově konkurenceschopnější, rychleji umí reagovat na změnu 

poptávky na trhu. Jsou také poskytovateli mnohých pracovních míst.  

 

Malé a střední podniky mají také svá omezení. Velkým omezením je obtížný přístup 

ke kapitálu, který znemožňuje další rozvoj těchto podniků. Mají nízkou vyjednávací sílu 

na trhu a jejich existence je často ohrožena velkými podniky a obchodními řetězci.  

(9)  

 

Rozdělení podniků podle převládajícího výrobního faktoru : 

� pracovně náročné podniky, které mají vysoký podíl mzdových nákladů z 

celkových nákladů; 

� investičně náročné podniky, které mají velký dlouhodobý majetek a jejich 

hlavními náklady jsou odpisy tohoto majetku; 

� materiálově náročné podniky, jejichž náklady na materiál tvoří velkou část z 

celkových nákladů. (4, s. 15) 
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1.1.2 Podnikání a podnikatel 

 

Z právního hlediska se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (13) 

 

Podnikání však lze interpretovat i z mnoha různých pohledů: 

„Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 

tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané 

hodnoty. 

Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je 

prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy 

apod. 

Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních 

míst a příležitostí…“ (9, s. 15) 

 

S podnikáním je spojen nejen zisk, ale zároveň i podnikatelské riziko.  Na toto 

riziko by měl být podnikatel připraven a ochoten toto riziko převzít. (4) 

 

„Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení zvláště dobrých 

hospodářských výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského 

neúspěchu, vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný rozsah, že 

výrazně narušují finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku.“ (2, s. 135) 

 

Podnikatelem dle obchodního zákoníku je: 

� osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

� osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

� osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. (13) 
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Každý podnikatel by měl splňovat i určité předpoklady, kterými jsou např. 

kvalifikovanost, odbornost, informovanost, cílevědomost dále pak schopnost řídit lidi a 

být vůdčí osobností. (4) 

 

Podnikatel by měl umět rozpoznat a využít příležitostí, použít potřebných zdrojů a 

prostředků k dosažení svých cílů a podstoupit s tímto spojená rizika. Měl by být 

schopen zajistit potřebné finanční prostředky k podnikání. Také mu nesmí chybět 

sebedůvěra, vytrvalost a dlouhodobé nasazení. (9) 

 

 

1.2 Podnikatelský plán 

 

„Plán je záměr na dosažení stanovených cílů v očekávaných podmínkách a vyžaduje 

� reálnost pohledu při tvorbě plánu, 

� průběžné zpřesňování plánu, které reaguje na změnu předpokladu uvažovaného 

záměru a odchylek vznikajících v procesu plnění plánu (proto se klade velký důraz 

na zpětnou vazbu danou kontrolou plnění plánu).“ (4, s. 109) 

 

 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ (3, 

s. 11) 

 

„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich 

manažery (vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při 

stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací 

činnost, slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole 

podnikatelských aktivit.“ (3, s. 13) 

 

Podnikatelský plán je určen jak interním uživatelům společnosti, tak i externím 

uživatelům. Mezi interní uživatele řadíme především majitele podniku a management 

společnosti na různých úrovních řízení. 
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Za externí uživatele považujeme hlavně budoucí investory. Budoucími investory 

mohou být banky, leasingové společnosti, jiné finanční ústavy, popř. soukromý 

investor. (3) 

 

Společnými cíly majitelů, manažerů a investorů v podnikatelských plánech jsou 

hodnocení proveditelnosti a životaschopnosti zakázky nebo projektu, vytvoření cílů a 

rozpočtů a kalkulace nákladů na projekt. (3) 

 

Podnikatelské plány můžeme rozdělit podle časového období, na které jsou plánovány:  

� krátkodobý – tzv. operativní plán, 

� střednědobý – taktický plán, 

� dlouhodobý – strategie. (3) 

 

Také lze podnikatelský plán rozdělit podle účelu, pro který je psán: 

� zakladatelský podnikatelský záměr, 

� plán rozvoje již existujícího podniku, 

� pro jiné účely (3) 

 

Součástí podnikatelského plánu mohou být i dílčí plány, např. marketingový plán, 

výrobní plán, organizační plán, finanční plán, plán řízení kvality, plán výzkumu a 

vývoje, počítačové plány.  

 

 

1.2.1 Tvorba podnikatelského plánu 

 

Tvorba podnikatelského plánu není jen o napsání samotného plánu.  Před tvorbou 

vlastního podnikatelského plánu je třeba, aby si podnikatel ujasnil své cíle, kterých chce 

dosáhnout. Dále musí analyzovat stávající situaci a konkurenci společnosti.  
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O postupu vytvoření podnikatelského plánu vypovídá následující obrázek č. 1.  

Obrázek č. 1: Schéma plánovacího procesu 

 

 

 

Zdroj: (3, s. 12) 

 

Osobní cíle podnikatele 
 

Analýza zákazníků 
Tržní segmentace 

Mise, vize 
Cíle podniku 

Marketingová 
strategie 

Marketingový 
mix: 
� Produkt 
� Price 
� Promotion 
� Place 

Marketingový 
plán 

Operační potřeby: 
 

� Finanční plán 
� Tok hotovosti (CF) 
� Analýza bodu zvratu (BEA) 
� Předpověď fondů 

 

Zpětná vazba: 
strategie a plány musí 
být modifikovány 
z důvodu omezení 
zdrojů 

Vnější hodnocení: 
� Výzkum trhu 
� Hodnocení 

okolního prostředí 
- Příležitosti 
- Hrozby 

� Analýza SLEPT 

Vnit řní hodnocení: 
� Analýza podniku 
� Podnikové 

schopnosti 
- Síly 
- Slabosti 
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Pro analýzu vnitřních a vnějších faktorů společnosti můžeme využít několika 

základních nástrojů či modelů vnitřní a vnější analýzy.  

Pro analýzu zákazníků, dodavatelů a konkurence společnosti použijeme Porterův 

model konkurenčních sil. K hodnocení externích vlivů působících na společnost 

použijeme SLEPT analýzu. A k analýze podniku použijeme SWOT analýzu, která 

hodnotí interní a externí faktory podniku. 

 

 

A. Porterův model konkurenčních sil 

 

Porterův model konkurenčních sil je jednou z metod používaných k analýze vnějšího 

prostředí podniku. Je používán pro analýzu zákazníků, dodavatelů a konkurence 

podniku. 

 

Tento model vypovídá o pěti základních hrozbách, které ovlivňují jednotlivá odvětví. 

Jedná se o: 

a) konkurenci v odvětví 

b) vstup nových konkurentů na trh 

c) substituční výrobky 

d) moc dodavatelů 

e) moc odběratelů (9) 

 

Porterův model konkurenčních sil pomáhá tvůrci podnikatelského plánu poznat 

konkurenci podniku, možnosti vstupu nové konkurence na trh, ohrožení vlastních 

výrobků substitučními výrobky, postavení zákazníků a dodavatelů a možnost 

vyjednávání s nimi. (9) 
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Obrázek č. 2: Porterův model pěti konkuren čních sil  

 

  
Zdroj: (9, s. 131) 

 

 

B. SLEPT analýza 

 

SLEPT analýza slouží ke zkoumání externích faktorů působících na podnik. Každé 

písmeno SLEPT analýzy vyjadřuje určité externí faktory:  

� S – sociální faktory, jsou to např. demografické ukazatele, nezaměstnanost, 

znalost vlastního regionu; 

� L  – legislativní faktory, jsou to zákony, jejich změny a jiná legislativní nařízení; 

� E – ekonomické faktory, které mají vliv na ekonomiku podniku. Patří, jsem 

například vývoj měnového kurzu, inflace, úrokové sazby, hospodářská krize, 

nepřímé daně apod.; 

� P – politické faktory; 

� T – technologické faktory, to jsou nové trendy na trhu, vývoj nových technologií 

na trhu apod. (3, s. 48,49) 
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C. SWOT analýza 

 

SWOT analýza hodnotí podnik z několika hledisek. Tato hlediska představují 

jednotlivá písmena zkratky SWOT. Písmeno S (Strenghts) znamená silné stránky, 

písmeno W (Weaknesses) značí slabé stránky, písmeno O (Opportunities) znamená 

příležitosti pro podnik a písmeno T (Threats) značí hrozby, se kterými by se mohl 

podnik potýkat. (3) 

 

Silné a slabé stránky podniku jsou interními faktory podniku. Silné stránky 

vypovídají v čem je podnik silný a jaké má výhody. Slabé stránky poukazují slabá 

místa, na která by se podnik měl zaměřit a zapracovat na nich.  

Externími faktory jsou příležitosti a hrozby.  Tyto faktory není podnik schopen 

ovlivnit či změnit. Co se týká příležitostí, je nutné se jich chopit a využít ve svůj 

prospěch. Hrozbám je třeba čelit a být na ně dostatečně připraven. (3, s. 48) 

 

 

1.2.2 Struktura podnikatelského plánu 

 

Při zpracování podnikatelského plánu by měla být dodržena určitá pravidla. 

Podnikatelský plán by tedy měl být srozumitelný, logický, uváženě stručný, pravdivý a 

reálný a respektovat rizika. (9, s. 98,99) 

 

Podnikatelský plán by měl být strukturován do logicky na sebe navazujících částí. 

Struktura a rozsah jednotlivých částí podnikatelského plánu se přizpůsobuje účelu 

podnikatelského záměru a typu podniku, pro který je plán navrhován.  

Pokud se bude jednat o výrobní podnik, součástí podnikatelského plánu bude zajisté 

výrobní plán. Bude-li se jednat například o podnik, který pouze prodává zboží či 

poskytuje služby, bude součástí podnikatelského plánu obchodní plán. (3) 
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Obecná struktura podnikatelského plánu: (3) 

 

� Titulní strana 

Na titulní straně by měl být uveden název dokumentu, název a sídlo společnosti, 

autor, apod. 

 

� Obsah plánu 

� Úvod by měl stručně uvést podnikatelský záměr a jeho cíle. 

 

� Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn je velmi důležitou součástí podnikatelského plánu. Je zde ve 

stručnosti popsán obsah celého podnikatelského záměru. Jsou zde uvedeny jeho 

nejdůležitější informace. Neměl by zde chybět stručný popis produktů a služeb, popis 

trhu, zdůraznění silných stránek podniku, cíle a strategie podniku a potřebné finanční 

zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru.   

Exekutivní souhrn by měl čtenáře zaujmout a motivovat ho k přečtení celého 

podnikatelského plánu. 

 

� Analýza trhu 

Analýza trhu popisuje odvětví, ve kterém společnost působí. Dále analyzuje 

konkurenci společnosti a její konkurenceschopnost na tomto trhu. 

 

� Popis podniku 

V této kapitole podrobně společnost popíšeme. Od založení společnosti, její historie, 

aktuální situace společnosti až po strategii řízení do budoucna. Dále popisujeme 

výrobky a služby již zavedené nebo ty které plánujeme vyrábět/poskytovat, organizační 

schéma a personál podniku, umístění a velikost podniku a kvalifikovanost pracovníků. 

Bude-li se jednat o zakladatelský plán společnosti, mělo by zde být uvedeno,  

o jakou právní formu podnikání se bude jednat a o jaký předmět podnikání. Podnikatel 

by zde měl popsat cíle, kterých by chtěl dosáhnout a případně i strategii, která povede  
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k uskutečnění jeho cílů. Dále zde nesmí chybět popis produktů a služeb, na jejichž 

základě bude podnikání postaveno.  

V této části by měla být uvedena představa o chodu společnosti či živnosti. 

Uvedeme, jakým způsobem povedeme účetnictví, jak si představujeme samotnou 

organizaci společnosti, nároky na vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance.  

Další důležitou částí je popis potřebných prostorů k podnikání, popis 

technologického vybavení, popř. softwarového vybavení a dalšího hmotného a 

nehmotného majetku. 

 

� Organizační plán 

Tato kapitola poskytuje informace o formě vlastnictví, o podílech a klíčových 

osobnostech. Klíčové osobnosti jsou osoby, na kterých je společnost postavena, osoby 

které jsou největším přínosem pro společnost, jejich vzdělání a zkušenosti. Také je zde 

popsána organizační struktura společnosti. 

 

� Personální zdroje  

Pokud se jedná o podnik, kde pracuje podnikatel sám nebo jde-li popřípadě o 

mikropodnik, není vyčlenění této kapitoly jako samostatné potřebné. Tato kapitola bude 

pak začleněna např. do kapitoly popisu podniku.  

Pokud se bude jednat o větší podnik či rozsáhlejší podnikatelský záměr, je vyčlenění 

této kapitoly žádoucí. Zde by měla být popsána potřeba počtu zaměstnanců, nároky na 

jejich vzdělání a kvalifikovanost, způsob vybírání zaměstnanců a jejich následné 

odměňování.  

 

� Výrobní plán   

Výrobní plán popisuje celý výrobní proces, popis výroby a výrobních technologií. 

Dále pak popis strojů a ostatního strojního vybavení, používaných materiálů a jejich 

dodavatelů.  

V případě, že podnik není výrobní, bude se tato část nazývat obchodní plán. 

Obchodní plán bude popisovat nákup zboží a služeb, následný prodej zboží a 

poskytování služeb.   
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� Marketingový plán 

Marketingový plán popisuje způsob prosazování výrobků a služeb na trhu neboli 

strategii. K formulování marketingové strategie lze využít nástrojů uvedených v návrhu 

marketingovém mixu 4P. 

 

� Operační plán 

Operační plán je rozpracováním strategie podnikatelského záměru či marketingové 

strategie. Časový horizont operačního plánu by se měl pohybovat minimálně na dva 

roky. Operační plán rozčleňuje podnikatelský záměr na jednotlivé fáze jeho realizace. 

Klíčové činnosti a jejich časové plnění lze pro přehlednost uvést v tabulce. 

 

� Finanční plán 

K finančnímu plánu podnikatelského záměru patří i jeho analýza. Finanční plán je 

plánem ekonomického vývoje společnosti.  

Součástí finančního plánu je přehled finančních potřeb podniku, základní účetní 

výkazy jako rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-flow a analýza bodu zvratu. Dále 

pak přehled vlastních zdrojů a možnost jejich uplatnění nebo cizích zdrojů jako jsou 

úvěry, půjčky, leasingy.  

 

Pokud se jedná o zakladatelský podnikatelský plán, uvádíme zde pouze budoucí 

předpoklady příjmů a výdajů, předpokládané tržby, kalkulované náklady a cash-flow.  

Pokud má podnik již nějakou historii je plánování výše uvedených položek snadnější 

a přesnější. 

 

� Hodnocení rizik 

V této kapitole jsou analyzována rizika vyplývající z podnikatelského záměru. Na 

základě analýzy rizik se může podnikatel na tato rizika připravit a předem stanovit 

návrhy opatření proti těmto rizikům. 

 

� Přílohy 

Přílohami doplňujeme výše zmíněné body, jsou to např. tabulky, grafy, certifikáty a 

další podklady, které jsou potřebné pro doplnění informací. 
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2 Analýza problému a současné situace 

 

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. V té první budeme hovořit základních 

údajích společnosti WILLI plast s.r.o., o její historii a majetkové a finanční struktuře.  

V dalších částech této kapitoly je analyzováno konkurenční prostředí společnosti, její 

okolí a postavení na trhu. 

 

 

2.1 Charakteristika společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Výroba plastů má svá specifika. Existují různé formy zpracování plastů jako 

například vstřikování termoplastů, vytlačování, vyfukování, tvarování desek 

z termoplastů atd. 

Společnost WILLI plast s.r.o. se však zabývá pouze technologií vstřikování plastů. 

 

 

2.1.1 Základní údaje společnosti 

 

Jediným vlastníkem společnosti WILLI plast s.r.o. a zároveň jejím jednatelem je pan 

Viktor Štarman. Výše základního kapitálu činí 200 000 Kč. Společnost sídlí 

v Litomyšli. 

 

Společnost podniká na základě živnostenských oprávnění vydaných Městským 

úřadem v České Třebové. Společnost vlastní 6 živnostenských listů vydaných na tyto 

oblasti podnikání: 

� Výroba chemických látek a chemických přípravků  

� Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 

� Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

� Zprostředkování obchodu a služeb 

� Velkoobchod 

� Činnost technických poradců v oblasti strojírenství 
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Hlavním předmětem činnosti podniku je přesné vstřikování termoplastů, následné 

montáže a kompletace plastových dílů pro spotřební, elektrotechnický a automobilový 

průmysl. Dále se společnost zabývá prodejem regranulátů a drtí (velkoobchod).  

 

Dalšími předměty podnikání - činnost technických poradců v oblasti strojírenství, 

zprostředkování obchodu a služeb, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) a výroba 

chemických látek a chemických přípravků se společnost zabývá okrajově. 

 

 

2.1.2 Historie 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. byla založena 16. května 2008 dvěma společníky 

panem Viktorem Štarmanem a panem Pavlem Kyllarem. Na základním kapitálu 

200 000 Kč se každý ze společníků podílel vkladem 100 000 Kč. Oba společníci byli 

zároveň jednateli společnosti. Původní sídlo společnosti bylo umístěno v České 

Třebové. 

 

V červnu 2008 byla zakoupena budova provozovny společnosti v Litomyšli. Po její 

částečné rekonstrukci byla koncem srpna 2008 spuštěna výroba. 

 

Před spuštěním výroby se společnost zabývala především prodejem regranulátů a 

drtí. Podnikatelská činnost byla rozdělena mezi oba společníky. Pan Kyllar měl pod 

záštitou obchody s regranuláty a drtěmi a pan Štarman lisování plastů.  

 

Zásadní změna proběhla v lednu roku 2009, kdy ze společnosti vystoupil její 

společník pan Pavel Kyllar. Jeho 50% podíl odkoupil pan Viktor Štarman a stal se tak 

jediným vlastníkem a jednatelem společnosti. Po odchodu pana Kyllara bylo sídlo 

společnosti přepsáno na adresu provozovny v Litomyšli. 
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2.1.3 Majetková struktura společnosti 

 

Majetek společnosti tvoří především budova, strojní a technické vybavení. 

Z následujícího grafu č. 1 je značně vidět, že dlouhodobý hmotný majetek tvoří 

většinový podíl aktiv a to téměř z 85%.  

 

Graf č. 1: Struktura aktiv společnosti WILLI plast s.r.o. v roce 2008 

5,81%
5,14%

4,02%
0,32%

84,70%

Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek  

Zásoby                                             Krátkodobé pohledávky                         

Krátkodobý finanční majetek                       
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Zásoby společnosti tvoří pouze 5,81% z celkových aktiv. Společnost WILLI plast 

s.r.o. udržuje pouze minimální zásoby materiálů, výrobků a zboží.  

 

Pohledávky společnosti tvoří 5,14 % z celkových aktiv. Tyto pohledávky jsou 

tvořeny ze dvou třetin z pohledávek z obchodních vztahů a z jedné třetiny z jiných 

pohledávek. 

Krátkodobý finanční majetek činí 4,02 % z celkových aktiv a je složen z peněz 

v hotovosti a hlavně peněz na bankovních účtech.  
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2.1.4 Finanční struktura společnosti 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že společnost je financována především cizími zdroji, a to z  

90,22 %. Jedná se o dlouhodobý úvěr ve výši 5 000 000 Kč, poskytnutý na dlouhodobý 

hmotný majetek se splatností 10 let.  Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou a.s.. 

Úvěrem byl financován nákup budovy, její částečná rekonstrukce a koupě jednoho 

vstřikovacího stroje SELEX NS130 a přídavných zařízení k němu.  

Od roku 2009 by měla společnost začít splácet také leasing na stroj SELEX NS 80. 

  

Graf č. 2: Struktura pasiv společnosti WILLI plast s.r.o. v roce 2008 

7,85%

90,22%

3,61%
-1,68%

Základní kapitál Výsledek hospodaření 
běžného účetního období

Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Druhou největší položku pasiv tvoří závazky společnosti a to ze 7,85 %. Závazky 

z obchodních vztahů činí cca 300 000 Kč. Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč, 

což je 3,61 % z celkových pasiv.  

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2008 byl záporný, přičemž se jedná o 

částku 93 000 Kč.  
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2.1.5 Vývoj tržeb v roce 2008 

 

Tržby společnosti za rok 2008 byly značně proměnlivé.  K jejich ustálení došlo až ke 

konci roku, kdy si společnosti získala již stabilní zákazníky, a docházelo k pravidelným 

odběrům výrobků. 

 

Graf č. 3: Tržby v jednotlivých měsících roku 2008 

0

1 794

223

608

257 202 167 149

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Tis. Kč

Kvě
te

n

Č
er

ve
n

Č
er

ve
ne

c

Srp
en Zář

í

Ř
íje

n

Lis
to

pa
d

Pro
sin

ec

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Z grafu č. 3 můžeme vyčíst vývoj tržeb. V květnu, kdy byla společnost založena, 

jsou tržby nulové. Společnost v tomto měsíci měla pouze výdaje na založení 

společnosti. 

Červen 2008 byl pro společnost velmi příznivý. Majitelům se podařilo uskutečnit 

jednorázový prodej velkého objemu materiálu. Tržby dosáhly necelých 1 800 000 Kč.  

Srpnové tržby jsou také z prodeje materiálu a činily 608 000 Kč.  

Jak je z grafu č. 3 patrné mezi měsíci září až prosinec došlo k ustálení tržeb. 

V průměru tržby dosahovaly cca 194 000 Kč. Za měsíc září byly tržby z prodeje zboží a 

od října především za prodej vlastních výrobků. 

 

 



 

 30 

Graf č. 4: Podíly jednotlivých položek prodeje na tržbách 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že největší podíl na tržbách 75 % má prodej materiálu a 

regranulátu. Na druhém místě s 15% jsou tržby za vlastní výrobky. Dále se 7 % na 

tržbách podílí prodej zboží. A na posledním místě se 3 % tržby za poskytnutí služeb. 

 

 

2.1.6 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů patří k nejčastěji používaným analýzám. Pro analýzu 

společnosti WILLI plast s.r.o. jsem použila ukazatele likvidity a zadluženosti. Součástí 

finanční analýzy poměrových ukazatelů bývají zpravidla i ukazatele rentability. Zde 

však výpočet těchto ukazatelů pozbývá významu, protože výsledek hospodaření 

společnosti za rok 2008 je záporný. 

 

Ukazatelé likvidity vypovídají o tom, jak je podnik schopen přeměnit svůj majetek 

na prostředky, kterými může uhradit své závazky. 

 

Tabulka č. 1: Ukazatele likvidity za rok 2008 

Okamžitá likvidita 0,51 
Pohotová likvidita  1,17 

Běžná likvidita  1,91 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 
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Hodnoty ukazatelů likvidity dosahují doporučených hodnot. Okamžitá likvidita 

neboli podíl krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků, dosahuje 

hodnoty 0,51. Dle standardů se má tato hodnota pohybovat od 0,2 do 0,5. 

 

Standardní hodnota pro pohotovou likviditu je 1 – 1,5. Pohotová likvidita je podíl 

oběžných aktiv, zásob a krátkodobých závazků. Společnost WILLI plast s.r.o. i v tomto 

ukazateli spadá do těchto hodnot. Pohotová likvidita společnosti se pohybuje kolem 

1,17. Poslední ukazatel likvidity – běžná likvidita, jejíž hodnota je 1,91, je mírně pod 

standardními hodnotami, jež jsou 2 – 3. Tento ukazatel je podílem oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků. 

 

Z ukazatelů zadluženosti nám vyplývá, jak moc je společnost zadlužena a jaký podíl 

majetku společnosti je financován cizími zdroji. 

 

Tabulka č. 2: Ukazatele zadluženosti za rok 2008 

Celková zadluženost 98 % 
Koeficient samofinancování 2 % 
Úrokové krytí 0,57 krát 
Dlouhodobá zadluženost 90 % 
Běžná zadluženost 8 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interní zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Celková zadluženost společnosti je 98 %. Toto procento je velmi vysoké a pro 

mnohé investory značí riziko. Výše této zadluženosti je způsobena tím, že společnost 

má úvěr na 5 000 000 Kč na dobu 10let. Finanční nezávislost, kterou vyjadřuje 

koeficient samofinancování, činí pouze 2%. Dlouhodobá zadluženost tedy činí 90%. 

 

 

2.2 Porterův model konkurenčních sil 

 

Porterův model konkurenčních sil umožňuje zhodnotit postavení a sílu konkurence 

přímo v plastikářském odvětví. 
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A. Vyjednávací síla zákazníků 

V současné době jsou zákazníky společnosti WILLI plast s.r.o. především velké 

podniky, které dodané výrobky dále zpracovávají nebo je dále prodávají.  

 

Mezi dva největší zákazníky patří Gumárny Zubří a.s., které se zabývají výrobou 

plastových a pryžových výrobků pro všechna průmyslová odvětví. Druhým největším 

zákazníkem je firma Renostav s.r.o., která se zabývá lisováním plastů pro spotřební a 

automobilový průmysl. 

 

Obecně je v současné hospodářské krizi vyjednávací síla zákazníků velmi vysoká. 

Důraz je kladen především na cenu výrobku. Často zde platí pravidlo, kdo má 

příznivější cenu vyhrává, čili získá zakázku. Hned za cenou jsou rozhodující vysoké 

požadavky na kvalitu výrobků, kvalifikovanost zaměstnanců, technické vybavení, 

certifikaci ISO, individuální přístup a dodržování termínů dodávek. 

 

Náročnost požadavků zákazníků podle odvětví bych seřadila takto: 

1. místo – automobilový průmysl 

2. místo – elektronický průmysl 

3. místo – spotřební 

Zde je ještě nutno podotknout, že samozřejmě také záleží na výrobku. 

 

Získání zákazníka z jakéhokoliv odvětví není snadné. Když se to podaří, je náročné 

si zákazníka udržet a je proto důležité vynaložit úsilí na stálé zvyšování kvality výrobků 

a našich služeb zákazníkovi. 

Zde platí pravidlo: „Náš zákazník, náš pán.“ 

 

B. Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele společnosti WILLI plast s.r.o. můžeme rozdělit do 4 skupin: dodavatelé 

originálních materiálů pro výrobu, dodavatelé regranulátů a drtí, které dále společnost 

prodává, dodavatele obalových materiálů a dodavatelé strojů a přídavných zařízení ke 

strojům. 
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Dodavatelé originálních materiálů mají vyšší vyjednávací sílu. Materiály jsou 

většinou zákazníky společnosti přesně specifikovány a také pro ně speciálně vyráběny. 

Proto je společnost mnohdy odkázána na jednoho dodavatele a jeho ceny. To samé platí 

pro specifické obaly. 

 

Dodavatelé regranulátů mají nižší vyjednávací sílu. Výrobců regranulátů a drtí je na 

trhu mnoho. O cenách je možné vyjednávat.  

 

Nižší vyjednávací sílu mají také dodavatelé běžného obalového materiálu např. 

kartonů. Opět kvůli jejich vysokému počtu na trhu. S dodavateli specifických obalu 

zatím společnost WILLI plast s.r.o. zkušenosti nemá. Její zákazníci si zatím speciální 

obaly dodávají sami. 

 

A poslední skupina dodavatelů – dodavatelé strojního zařízení a přídavných zařízení 

ke strojům. Konkurence vzrostla i na trhu se vstřikovacími lisy. Významné a uznávané 

značky jako Engel, Arburg a Wittmann Battenfeld doplnilo na trhu mnoho dalších 

výrobců vstřikovacích strojů, nejvíce z východní Asie.  

Ceny strojů těchto výrobců jsou mnohdy o více jak o 50% levnější než ceny u výše 

zmíněných uznávaných výrobců z Evropy.  

K dalšímu snížení jejich vyjednávací síly přispěla i hospodářská krize. Rozvoj 

společností zabývajících lisováním plastů se úplně zastavil a nikdo v současné době 

stroje nekupuje. Podobně je to i s dodavateli přídavných zařízení ke strojům. 

 

C. Hrozba vstupu nových konkurentů 

V této době – době hospodářské krize, se společnost nemusí obávat vstupu nových 

konkurentů na trh. Podniků zabývajících se lisováním plastů je v současné době na trhu 

mnoho. Podle průzkumů se tímto předmětem podnikání v roce 2007 zabývalo 6722 

podniků.   

Výroba plastových výrobků zaznamenala od začátku roku výrazný pokles. Podniky 

nemají co vyrábět, nemají své výrobní kapacity plně využity a dostávají se do 

finančních problémů. A tak momentálně spíše můžeme očekávat úbytek konkurence. 

                                                 
2 Český statistický úřad 
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Tabulka č. 3: Základní ukazatele průmyslu podle odvětví OKEČ 25 Výroba 

pryžových a plastových výrobků v roce 2007 

Odvětví Výroba pryžových a  
plastových výrobků 

Počet podnikatelských subjektů 672 

Počet zaměstnanců (fyzických osob; v tis.) 80 

Mzdy zaměstnanců (mil. Kč) 18 773 

Průměrná hrubá měsíční mzda 1 zaměstnance (Kč) 19 634 

Účetní přidaná hodnota (mil. Kč, běžné ceny) 57 559 

Index produktivity práce zaměstnanců (%) 109,2 

Zdroj: (13) 

 

D. Hrozba substitutů 

V automobilovém a elektrotechnickém průmyslu je hrozba substitutů nízká. Veškeré 

plastové komponenty jsou specifické pro daného zákazníka. Formy, ze kterých se 

výrobky vyrábějí, jsou většinou majetkem zákazníků.  

U výrobků vyráběných pro spotřební průmysl je hrozba substitutů vysoká.  

Konkurenceschopnost těchto výrobků závisí především na jejich ceně. 

 

E. Rivalita společností působících na daném trhu 

Rivalita je v této době vysoká. Podniky bojují o každou práci a mnohdy dokonce o 

přežití. V boji mezi konkurenty rozhodují hlavně ceny.   

 

 

2.3 SLEPT analýza 

 

SLEPT analýza analyzuje vnější prostředí společnosti. Pro společnost je přínosem 

tyto vnější vlivy znát. 

 

A. Ekonomické faktory 

V důsledku hospodářské krize a následném poklesu celkové výroby v plastikářském 

průmyslu se současná finanční situace podniku zhoršila. 
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V současné době bude pro podnik velmi důležité, ale také složité, získat další 

finanční prostředky od banky. Bankovní instituce v době ekonomické krize velmi 

pečlivě zvažují, zda vložit peníze do dnes rizikového plastikářského průmyslu, jehož 

propad způsobil především pokles produkce automobilů na trhu. Ani čerpání dotací 

z fondů EU není při současném stanovení podmínek pro jejich získání možné. 

 

Velkou ekonomickou zátěží pro společnost je také vysoké mzdové zatížení – 

především výše sociálního a zdravotního pojištění. 

Dalším nepříznivým faktorem je zvyšující se nezaměstnanost v ČR, kterou způsobuje 

z části pokles automobilového průmyslu, krachující společnosti a vývoj naší měny. Což 

způsobuje pokles kupní síly obyvatelstva.  

Další nevýhodou pro podnik je nestabilita koruny vůči euru. 

 

Příznivé je, že automobilky snižují prodejní ceny aut s cílem vyprodání zásob a 

snahou opět rozběhnout výrobu automobilů. 

 

B. Demografické a kulturní faktory 

Okres Svitavy byl již před hospodářskou krizí oblastí s vyšší nezaměstnaností. Město 

Litomyšl je zaměřeno především na cestovní ruch a kulturní akce.  

 

Výrobních podniků je zde velmi málo. Z toho plyne, že o pracovní sílu zde není 

nouze. Kvalifikované pracovníky z oboru plastů, zaměstnává společnost především 

z okresu Ústí nad Orlicí, kde je těchto kvalifikovaných pracovníků dost. 

 

C. Technické a technologické faktory 

Podnik je momentálně vybaven velmi moderními výrobními stroji a jejich 

příslušenstvím. Údržby nástrojů si společnost zajišťuje sama. Opravy nástrojů si pak 

zajišťuje v okolních nástrojárnách, o kterých v okolí Litomyšle není nouze. 
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D.  Politicko legislativní 

Současná politická situace příliš neusnadňuje obnovu automobilového průmyslu a 

tím následnou výrobu plastových komponentů. 

 

Pozitivní je umožnění právnickým osobám odepsání DPH za nákup automobilu, ale 

v současné době, kdy podniky šetří a nenakupují, nebude mít toto opatření dle mého 

názoru takový účinek. 

 

2.4 SWOT analýza 

 

Pomocí této analýzy si podnik uvědomí své silné a slabé stránky, své příležitosti a 

hrozby. Má představu o tom, jakým směrem se vydat a na jaké překážky si dát pozor. 

 

Tabulka č. 4: SWOT analýza společnosti 

 
Silné stránky 

���� moderní technické vybavení 

���� dlouholetá praxe zaměstnanců 
v oboru 

���� cenová konkurenceschopnost 

���� vysoká flexibilita 

���� dobrá dopravní dostupnost 
 

 
Slabé stránky 

���� společnost je krátce na trhu 

���� společnost ještě nemá certifikaci  
ISO 9001:2001 

 

 
Příležitosti 

���� spotřební průmysl 

���� elektrotechnický průmysl 
 
 
 
 
 
 

 
Hrozby 

���� hospodářská krize 

���� pokles objednávek 

���� vysoká konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 
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3 Podnikatelský záměr společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Základní údaje a historie společnosti spolu s majetkovou a finanční strukturou byli 

již zmíněny v kapitole 2.1 Charakteristika společnosti WILLI plast s.r.o..  

V této kapitole bude dále představena organizační struktura společnosti a podniková 

infrastruktura. Podrobně jsou zde popsány výrobky a služby, které poskytuje společnost 

WILLI plast s.r.o. 

V další části jsou uvedeny možné cíle společnosti a možnosti jejich dosažení. V 

závěru této kapitoly je navrhnut finanční plán pro společnost na rok 2009 a 2010.   

 

 

3.1 Organizační struktura společnosti 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. se řadí mezi malé podniky s počtem zaměstnanců do 

20 osob. 

Za stavu plného vytížení výrobní kapacity je pro plynulý provoz společnosti potřeba 

osmi stálých zaměstnanců. Pro doplnění stálých zaměstnanců, kteří pracují jako obsluha 

lisů, je dále potřeba tří pracovníků pracujících na dohodu o provedení práce. 

 

Vedoucí pracovníci mají pod záštitou více podnikových úseků. Pan Viktor Štarman 

je představitelem vedení pro jakost dále zaštiťuje výrobně technický úsek a OŘJ a 

slečna Ludmila Štarmanová se stará o obchodní a ekonomický úsek. 

 

V důsledku značného poklesu objednávek byla společnost nucena snížit stav stálých 

zaměstnanců na minimum. Byly propuštěny zaměstnanci obsluhující lisy i technolog. 

 

Aktuálně má společnost dva stálé zaměstnance. Tito zaměstnanci jsou schopni 

zajistit veškerou práci od administrativy, obchodu, technické obsluhy až po samotnou 

obsluhu lisů. V případě náročnějších technických požadavků na výrobu, či vzrůstu 

objemu výroby je personál zajištěn formou dohod o provedení práce.  
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Společnost by měla již koncem tohoto roku zaměstnat na stálý pracovní poměr cca 

osm pracovníků na pozici obsluhy lisu a dva seřizovače.  

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura společnosti 

  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interní zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Nejdůležitější osobou a manažerem společnosti je její majitel pan Viktor Štarman. 

Pan Štarman pracuje v plastikářském oboru již 28 let.  

 

Začínal jako seřizovač ve firmě Strojtex – GBHP s.r.o., zde působil 10 let. Dále 

pracoval 8 let na pozici vedoucího výroby ve firmě BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.. 

Nakonec se stal výkonným ředitelem firmy Twist, spol. s r.o., jejíž počet zaměstnanců 

dosáhl v roce 2008 cca 400, kde tuto funkci vykonával 9 let. Jeho kariérní postup ho 

nakonec dovedl k tomu, že si založil vlastní firmu. 

 

Za výše uvedená léta praxe nasbíral technické znalosti, znalosti o materiálech, 

znalosti ISO norem, obchodní kontakty a manažerské schopnosti. 

Tyto znalosti a zkušenosti jsou pro společnost nepostradatelné a velmi cenné.  
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3.2 Podniková infrastruktura  

 

Společnost WILLI plast s.r.o. má své sídlo a provoz v prostorách budovy, která je 

v jejím vlastnictví.  Jedná se o budovu o výměře 630m2 a k ní přilehlé stavební parcely, 

pozemky a další plochy o rozloze 2061 m2.  

 

Hlavní částí budovy je výrobní hala (270 m2). Výrobní hala má sklep, nadzemní 

podlaží a půdu. Nadzemní podlaží bylo v roce 2008 rekonstruováno a je zde umístěn 

kompletní výrobní provoz, kancelář, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance.  

 

Součástí budovy jsou dva sklady. Jeden sklad slouží na skladování materiálů (176m2) 

a druhý sklad slouží ke skladování výrobků a zboží (150m2). Sklad výrobků a zboží byl 

též rekonstruován v roce 2008.  

 

V prosinci roku 2008 byl vyhotoven znalecký posudek nemovitosti. Výnosová 

hodnota byla odhadnuta na 5520000 Kč. 

 

 

Nejdůležitějším vybavením společnosti je samozřejmě strojní a technické vybavení. 

Společnost WILLI plast s.r.o. je vybavena nejmodernějšími stroji a příslušenstvími 

k těmto strojům.  

Vlastní 2 vstřikovací stroje (NS80 a NS130) a 1 vstřikovací stroj (NS220) má ve 

zkušebním provozu. Všechny stroje jsou vybaveny dvěma hydraulickými tahači a 

vzduchovými ventily. Vstřikovací komora je upravena pro vstřikování plastů plněných 

30%-40% skla. 



 

 40 

Tabulka č. 5: Základní technické parametry strojů 

Uzavírací síla stroje 80 t 130 t 220 t 

Velikost mezi tyčemi (mm) 360 x 360 460 x 460 560 x 560 

Velikost upínací desky (mm) 570 x 570 680 x 680 820 x 820 

Min. výška formy (mm) 140 180 200 

Max. výška formy (mm) 350 450 600 

Síla vyhazovače (t) 3,3 4 5,4 

Hmotnost výstřiku PS (g) 78 252 465 

Zdvihový objem (cm3) 86 276 510 

Tahač jader upínací deska 1x ano ano ano 

Tahač jader pevná deska 1x ano ano ano 

Vzduchový ventil pevné des.2/2-cest. ano ano ano 

Vzduchový ventil pohyblivé des.2/2-cest. ano ano ano 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interní zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Výrobcem strojů je jihokorejská společnost WOOJIN, jejímž výhradním 

distributorem v České republice je společnost Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.. Tato 

společnost dále zajišťuje záruční i pozáruční servis, dodávku náhradních dílů, servisní 

poradenství po telefonu, servis se zárukou zásahu do 48 hodin. Software a dokumentace 

ke strojům jsou dodávány v češtině.   

 

Nezbytným vybavením pro výrobu jsou také přídavná zařízení. Společnost používá 

sušící zařízení materiálů DRYMAX D30, jejímž výrobcem je společnost Wittmann 

Battenfeld CZ spol. s r.o.. Sušící zařízení materiálů slouží k odčerpávání vlhkosti 

z materiálů, aby při jeho zpracování bylo dosaženo požadovaných technických 

vlastností materiálu. Dále chladící zařízení GREEN BOX, jejímž výrobcem je 

společnost VOB PERIFERIE, s.r.o.. GREEN BOX udržuje stabilní teplotu vody pro 

chlazení strojů a forem. Regulátory, které regulují teploty na formách majících horké 

rozvody. Temperovací zařízení, která slouží k ohřevu forem. 

 

Dalším technickým vybavením provozu je ruční paletový vozík, dva vysokozdvižné 

vozíky a jeřábek na výměnu forem. 
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Pro svůj další rozvoj potřebuje společnost koupit v současné době zapůjčený 

vstřikovací stroj  SELEX NS 220. Zakoupením tohoto stroje tak na stálo rozšíří 

spektrum výrobků, které bude moci lisovat. Dále bude třeba rozšířit přídavná zařízení 

strojů o další sušící zařízení.  

 

 

3.3 Produkty a služby 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. se nezabývá pouze výrobou plastových výrobků, ale 

také prodejem regranulátů a drtí. Dále poskytuje poradenství v oblasti vstřikování plastů 

a další služby spojené se vstřikováním plastů. 

 

3.3.1 Výrobky  

 

Společnost WILLI plast s.r.o. vyrábí plastové výrobky technologií, která se nazývá 

vstřikování termoplastů. 

 

Výroba plastů má svá specifika. Existují různé formy zpracování plastů jako 

například vstřikování termoplastů, vytlačování, vyfukování, tvarování desek 

z termoplastů atd. 

Vstřikování termoplastů je specifický způsob výroby z plastových granulí 

(materiálu), při kterém je přesně určená dávka roztaveného materiálu vstříknuta 

z tlakové komory do uzavřené formy. Po zachlazení formy roztavený materiál ztuhne. 

Stroj formu otevře a odebere se hotový plastový výrobek. Forma se opět zavře a celý 

cyklus se stále dokola opakuje.  

Během výrobního procesu je pravidelně doplňován materiál do tlakové komory. 

Tlaková komora je součástí každého vstřikovacího stroje. Forma, do které je materiál 

vstřikován, bývá pro každý výrobek samostatná. 
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Výrobky zhotovené vstřikováním jsou rozměrově a tvarově velmi přesné. Jejich tvar 

může být v podstatě jakýkoliv. Od nejjednoduššího až po značně složité.  

 

A. Díly pro automobilový průmysl 

Díly pro automobilový průmysl jsou velmi specifické. Je zde kladen velký důraz na 

kvalitu a technické vlastnosti výrobků.  

Technické vlastnosti výrobků jsou ovlivněny především materiálem, ze kterého se díl 

vyrábí. Pro výrobu dílu se používají různé typy materiálů jako např. polypropylen (PP), 

polyamid (PA), terpolymer akrylonitril-butadién-styrén (ABS). Tyto materiály jsou 

většinou plněné sklem, talkem (vápencem) nebo jinými přísadami, jež ovlivňují jejich 

technické vlastnosti. 

Kvalita u výrobků pro automobilový průmysl je na prvním místě. Musí se provádět 

pravidelné přeměřování požadovaných rozměrů dílu, kontrola hmotnosti, u některých 

dílů se měří dokonce i odstín barvy dílu.  

 

Obrázek č. 4: Abdeckkappe 

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Na obrázku č. 4 je díl, který je v automobilu umístěn na bočních stranách přístrojové 

desky.  Výrobek se lisuje z materiálu ABS, který má dobrou teplotní odolnost, tuhost, 

tvarovou stálost, je zdravotně nezávadný a odolává kyselinám zásadám, olejům a 

tukům. ABS se většinou používá na interiérové díly do automobilů. 
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Stroj vylisuje dva díly – jeden levý a jeden pravý. Při dalším zpracování musí 

obsluha lisu používat ochranné rukavice, aby se zamezilo vzniku mastných fleků, 

nečistot a aby nebyl díl mechanicky poškozen. Po odebrání ze stroje musí obsluha lisu 

pomocí přípravků namontovat předepsané kovové a gumové komponenty. Poté je každý 

díl zabalen do miralonu (pěnová folie), aby se zabránilo případnému poškrábání. 

 

Obrázek č. 5: Ramínko BMW 

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

Výrobek na obrázku č. 5 Ramínko BMW lze zařadit jak do výrobků pro 

automobilový průmysl tak i pro spotřební průmysl. Je prvním výrobkem společnosti. 

Zákazník na toto ramínko zavěšuje gumové koberce do automobilů. Výrobek je lisován 

z polypropylenového materiálu, který se používá na středně namáhané výrobky. Využití 

výrobku je jednorázové.  

 

B. Výrobky pro spotřební průmysl 

Výrobky spotřebního průmyslu zasahují do všech oblastí lidského počínání. Od 

různých plastových obalů na cokoliv, plastového nádobí, kancelářských doplňků, 

koupelnových doplňků, hraček, vnějších obalu na kuchyňské přístroje, pouzdra a hubice 

vysavačů až po vnější obaly televizí, CD přehrávačů, rádií.  Dále pak plastové výrobky 

nalézají uplatnění ve sportu, stavebnictví i v lékařství. 

 

Výrobky musí splňovat hygienické normy. K výrobě se používají materiály typu 

polystyrénů (PS) a ABS, které jsou snadno barvitelné. Zpravidla tyto výrobku musí být 

tepelně odolné a odolné vůči mrazu. 
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Obrázek č. 6: Náhradní díly pro vysavače 

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Výrobky na obrázku č. 6 jsou souborem náhradních dílu pro vysavače. Výroba těchto 

dílů není technicky náročná. Používaným materiálem je především polystyren, který má 

dobré elektrické vlastnosti, dobrou tvarovou stálost, odolnost proti kyselinám, louhům, 

alkoholům, tukům, olejům a roztokům solí a ABS. Výrobky se dále neopracovávají. 

Probíhá zde pouze pohledová kontrola dílů a následné zabalení dílů. 

 

Obrázek č. 7: Kbelík 12 l 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Kbelík, který je zobrazen na obrázku č. 7, si jako jeden z mála výrobků společnost 

prodává sama. Je tedy přímým dodavatelem velkoobchodů a maloobchodů. Tento tvar 

kbelíku se již na trhu ČR nějaký čas nevyskytoval. V současné době je o něj značný 

zájem. 
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Obrázek č. 8: Dílenská krabička  

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Na výše uvedeném obrázku č. 8 je zobrazen nový a úspěšný výrobek společnosti.  

Tato novinka bude podrobně popsána v následující kapitole 3.4 Strategické cíle 

společnosti WILLI plast s.r.o.. 

 

 

3.3.2 Prodej regranulátů a drtí 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. regranuláty ani drtě přímo nevyrábí. Pouze nakupuje a 

dále prodává. Společnost nabízí širokou škálu druhů regranulátů a drtí. 

 

Obrázek č. 9: Regranulát polypropylenu černý  

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 



 

 46 

Regranulát je recyklovaný již jednou zpracovaný granulát. Zmetky, vtoky a další 

plastový odpad se podrtí, tato drť se roztaví v regranulační lince. Do roztavené hmoty 

lze přidat barvivo nebo jiné chemické látky, které upraví vlastnosti regranulátu. 

 

Obrázek č. 10: Drť   

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Drť je pomletý již jednou zpracovaný plastový materiál, tuto drť lze použít k dalšímu 

zpracování.  

 

 

3.3.3 Služby 

Společnost WILLI plast s.r.o. nabízí své služby v oblasti samostatných 

montáží/kompletací dílů. Společnost je schopna zajistit objednání samotných 

komponentů až po dodání přímo na místo určené zákazníkem. Zákazník se nemusí o nic 

starat, pouze zasílá objednávky. 

 

K vstřikování plastů také patří výroba a údržba nástrojů. Pokud si zákazník přeje 

výrobu nové formy je společnost schopna zajistit její výrobu a veškerou potřebnou 

dokumentaci k nástroji až po odzkoušení funkčnosti této formy. 

 

V případě, že není společnost schopna poptávku zákazníka sama zpracovat, nabízí 

zákazníkovi zprostředkování této výroby u jiného výrobce.  
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3.4 Strategické cíle společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. je v současné době zaměřena na dvě oblasti trhu, 

kterými jsou automobilový průmysl a spotřební průmysl. 

 

Důležitým krokem, který usnadní získávání nových zakázek, je certifikace normy 

ISO 9001:2001. Certifikaci této normy by měla společnost uskutečnit nejlépe do konce 

roku 2009. 

 

Prvním cílem společnosti by měla být snaha získat další zakázky z automobilového 

průmyslu od stávajícího zákazníka. Samozřejmě, že by se společnost neměla upínat 

pouze na jednoho zákazníka z této oblasti průmyslu. Měla by usilovat i o získání 

nových zákazníků z této oblasti průmyslu.  

 

Druhým cílem by mělo být proniknutí na trh elektrotechnického průmyslu. 

Společnost již absolvovala několik cenových řízení pro zákazníky z této oblasti 

průmyslu.  Zatím bohužel žádnou zakázku nezískala. Pozitivní je, že si v porovnání 

s konkurencí nevedla špatně. Proto by měla i nadále usilovat o prosazení se jako 

dodavatel.  

 

Posledním cílem společnosti je prosadit svůj nový výrobek Dílenskou krabičku na 

trhu se spotřebním zbožím.  

Prosadit tuto krabičku na trhu se společnost pokouší od prosince 2008. Již v prosinci 

2008 se podařilo společnosti prodat 1350 ks těchto krabiček. 
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Graf č. 5: Vývoj tržeb z prodeje Dílenské krabičky za 1. – 4. měsíc 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Výše uvedený graf č. 5 zobrazuje vývoj tržeb z prodeje Dílenské krabičky. Prodáno 

bylo celkem 3310 kusů Dílenské krabičky. Odběratele v období leden – duben tvořily 

maloobchody se zbožím v oblasti železářství.  

 

Z osobního jednání se zákazníky vyplynulo, že o tento výrobek je a bude zájem, i 

když na trhu existují podobné či substituční výrobky.  

 

Výhodou Dílenské krabičky společnosti WILLI plast s.r.o. je její cenová dostupnost, 

variabilita a možnost kdykoliv doplnit o další krabičky. 

 

 

3.4.1 Marketingový mix Dílenské krabičky 

 
Pomocí marketingového mixu (4P) si Dílenskou krabičku blíže popíšeme. 

 

1P - Produkt 

Dílenská krabička se dá sestavovat do různých tvarů. Sestavy i jednotlivé krabičky 

lze připevnit na zeď. Vnitřek šuplíku lze rozdělit přepážkami na 3 prostory. Rám 

krabičky je vyráběn z materiálu ABS a zásuvka krabičky z PS. Přepážka je pak z PP.  
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Tento výrobek společnost vyrábí ve dvou standardních kombinacích: 

• celý komplet černý  

• černý rám – zásuvka čirá 

Na přání zákazníka lze vyrobit i v jiných barevných kombinacích. 

 

Obrázek č. 11: Dílenská krabička 

 
Zdroj: fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Dílenskou krabičku lze použít nejen na šrouby a jiné drobnosti v dílnách, ale má své 

využití i u žen. Například na šicí potřeby - nítě, knoflíky apod. 

 

2P – Cena 

Cena se pohybuje podle odebraného množství a barevného provedení. 

Standardní barevné provedení má cenu odstupňovanou podle odebraného množství. Jiná 

barevná provedení, která jsou vyrobena na objednávku, jsou kalkulována zvlášť. 

 

3P – Propagace 

Pro tento produkt byl vytvořen reklamní letáček, který společnost rozesílá e-mailem 

do velkoobchodů. V případě zájmu o tento výrobek, společnost zasílá vzorky poštou 

nebo výrobek osobně jede k zákazníkovi předvést.  
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4P – Distribuce 

Drobné objednávky se zasílají poštou, PPL nebo DHL službou. Pokud je odběratel 

blízko podniku, výrobky i v menším množství, jsou mu dovezeny osobně. Větší 

objednávky do větších vzdáleností se dopravují podnikovou dodávkou přímo 

k zákazníkovi. Pokud by se jednalo o množství, které podniková dodávka nepojme, je 

doprava zajištěna osvědčeným externím dopravcem. 

 

 

3.4.2 Možnosti distribučních cest pro výrobek „Dílenská krabička“ 

 

Společnost má několik variant, jak svůj výrobek dodávat na trh. Tyto varianty 

s předpokládanými odběry kusů a tržbami jsou shrnuty v následující tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Přehled možných odběrů a tržeb dle zvolené varianty  

Varianta Cílový zákazníci Předpokládaný 
měsíční odběr (ks) 

Předpokládané 
měsíční tržby (K č) 

A. Hobby markety 20 000 240 000 

B. Velkoobchody 15 000 180 000 

C. Vlastní obchodní síť 10 000 120 000 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interní zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

A. „Hobby markety“ 

Existuje možnost stát se dodavatelem výrobků pro tzv. hobby markety. Cílovými 

markety jsou OBI, BAUMAX a HORNBACH.  

Výhodou této varianty je, že by se výrobek dostal i do zahraničních marketů. Dále by 

společnost ušetřila značné náklady na dodání výrobku. Zpravidla se zboží pro tyto 

hobby markety naváží do jejich hlavního skladu. Z těchto skladů si hobby markety 

rozvážejí zboží do jednotlivých marketů po celém světě sami.   
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B. Velkoobchody 

Opět je tu výhoda nízkých nákladů na dopravu výrobku a možnost rozšíření výrobku 

do maloobchodů po celé České republice. O možnosti dodávání výrobků do 

velkoobchodů rozhoduje cena výrobku. 

 

C. Vlastní distribuční síť 

Poslední možností je vytvoření vlastní dodavatelské sítě. Cílovými zákazními by se 

staly maloobchody, výrobní podniky, autoservisy apod. Výhodou této varianty je osobní 

komunikace se zákazníky, kteří znají ohlasy od konečných spotřebitelů. Společnost 

proto může snadněji reagovat a přizpůsobovat se poptávce po výrobku. 

 

 

3.5 Finanční plán 

 

Poslední důležitou částí podnikatelského plánu je finanční plán. Je spojením mezi 

představami majitelů a manažerů podniků a reálnými možnostmi podniků. Finanční 

plán také často slouží jako podklad pro získání investorů.   

 

Do finančního plánu zahrnujeme plán tržeb, nákladů, výnosů, plánové účetní výkazy 

a peněžní tok cash-flow.  Uvádíme zde také možnosti financování podniku. 

 

3.5.1 Plán tržeb 

 

Na základě přehledů přislíbených zakázek společnosti WILLI plast s.r.o. od jejích 

zákazníků (i těch potencionálních), jsem sestavila tento vývoj tržeb pro rok 2009 a 

2010.  
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Graf č. 6: Předpokládaný vývoj tržeb společnosti pro rok 2009 a 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

  

Jak je patrné z grafu č. 6 společnost očekává nárůst tržeb v obou letech především 

v III. a IV. čtvrtletí.  Je to způsobeno tím, že většina nových projektů nabíhá v polovině 

roku. Celkové tržby by měli v roce 2009 dosáhnout 13 440 000 Kč a celkové tržby 

v roce 2010 by měli dosahovat 20 530 000 Kč.  

 

3.5.2 Investice 

 

Společnost WILLI plast s.r.o. by měla v druhé polovině roku 2009 rozšířit nastálo 

své strojní vybavení. Jedná se o nákup vstřikovacího stroje NS220, který má společnosti 

v současné době zapůjčen.  

 

Tento stroj je potřeba dovybavit přídavnými zařízeními.  Bude se jednat o nasavač 

materiálu  YUDO YHL 200 a o robota YUDO-STAR Sigma 1000, jejímž dodavatelem 

je společnost Vstřikovací systémy pro plast s.r.o.. Dále pak bude potřeba sušícího 

zařízení  DRYMAX D30, jejímž výrobcem je společnost Wittmann Battenfeld CZ spol. 

s r.o.. Ceny těchto zařízení jsou pro přehlednost zobrazeny v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7: Ceny potřebného zařízení 

Zařízení Cena (Kč) 

Vstřikovací stroj SELEX NS220 1 300 000 
Sušící zařízení DRYMAX D30 177 766 

Nasavač YUDO YHL 200 24 000 
přídavná  
zařízení 

Robot YUDO-STAR Sigma 1000 383 000 

Celková částka (Kč) 1 884 766 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Druhou potřebnou investicí bude pořízení v současné době zapůjčených nástrojů na 

výrobu Dílenské krabičky. Nákup těchto forem by měl proběhnout do konce roku 2009.  

Podrobný rozpis cen je uveden v níže uvedené tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Ceny nástrojů pro výrobu Dílenské krabičky 

Zařízení Pořizovací cena 
Forma - Vnitřek dílenské krabičky      40 000,00 Kč  
Forma - Rám dílenské krabičky      40 000,00 Kč  

Forma – Přepážka      10 000,00 Kč  

Celková částka           90 000 Kč  
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Protože společnost WILLI plast s.r.o. nedisponuje v současné době takovou finanční 

částkou, za kterou by mohla koupit nový vstřikovací lis, navrhuji financovat tento 

nákup formou leasingu. 

Za předpokladu využití služeb leasingové společnosti s Autoleasing, a.s. (Česká 

spořitelna) by měsíční splátka s pojištěním činila 46 399 Kč při stanovené délce 

splácení 60 měsíců. 

 

Nákup forem pro výrobu Dílenské krabičky navrhuji financovat z vlastních zdrojů 

společnosti WILLI plast s.r.o..  
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3.5.3 Plánované účetní výkazy společnosti 

 

Pro vyhodnocení financování již zmíněných investic, kterými jsou nákup 

vstřikovacího stroje, přídavných zařízení a forem pro výrobu Dílenské krabičky byly 

sestaveny plánované účetní výkazy společnosti WILLI plast s.r.o. na období dvou let a 

to rok 2009 a 2010. Těmito účetními výkazy jsou plánová rozvaha, plánový výkaz zisků 

a ztrát a cash-flow. Tyto účetní výkazy jsou zpracovány na základě plánovaných tržeb 

společnosti. 

 

Pro zjištění, zda bude společnost schopna splácet leasing, jsou do následujících 

účetních výkazů již zahrnuty i předpokládané leasingové splátky a nákup forem pro 

výrobu dílenské krabičky z vlastních zdrojů. 

 

Tabulka č. 9: Plánová rozvaha na rok 2009 a 2010 

Položka/účetní období 2009* 2010* 
AKTIVA CELKEM                 5496 5428
Dlouhodobý majetek                               4706 4678
Dlouhodobý nehmotný majetek 16 14
Dlouhodobý hmotný majetek 4690 4664
Oběžná aktiva                                           790 750
Zásoby 300 250
Krátkodobé pohledávky 300 200
Krátkodobý finanční majetek 190 300
PASIVA CELKEM                           5496 5428
Vlastní kapitál                                               428 836
Základní kapitál 200 200
Výsledek hospodaření minulých let -93 135
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 135 501
Cizí zdroje                                                    5068 4592
Krátkodobé závazky 200 250
Bankovní úvěry a výpomoci 4868 4342
*Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tisících Kč. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Z tabulky č. 9 je patrný trend snižování oběžních aktiv, především pak zásob.  Dále 

lze vyčíst nárůst vlastního kapitálu úměrné snižování cizích zdrojů – zejména 

bankovního úvěru. 
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Tabulka č. 10 plán výkazu zisků a ztrát přehledně znázorňuje, jak nárůst tržeb, tak 

nárůst nákladů na jejich dosažení.  

S nárůstem tržeb rostou i náklady na výrobu a prodej zboží. Dále s nárůstem tržeb a 

zároveň i nárůstem výroby stoupají mzdové náklady. Předpoklad pro rok 2009  

je cca 1,58 mil. Kč a v roce 2010 se bude jednat o částku téměř jednou tak velkou  

a to cca 3,34 mil. Kč.  

 

Tabulka č. 10: Plánový výkaz zisků a ztrát na rok 2009 a 2010 

Položka/účetní období 2009* 2010* 

Tržby za prodej zboží 3200 4200
Náklady vynaložené na prodané zboží 2025 3125
Obchodní marže                                                                      1175 1075
Výkony 10240 16530
Výkonová spotřeba 8273 11483
Přidaná hodnota                                                       3142 6122
Osobní náklady 1582 3341
Daně a poplatky 15 15
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 224 250
Ostatní provozní náklady 165 167
Provozní výsledek hospodaření 1156 2349
Náklady z finančního majetku 132 528
Nákladové úroky 430 406
Ostatní finanční náklady 426 797
Finanční výsledek hospodaření -988 -1731
Daň z příjmů za běžnou činnost 33 117
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                       135 501
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                   168 618
*Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tisících Kč. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

V letech 2009 a 2010 výrazně stoupnou nákladové úroky, protože společnost již bude 

splácet dlouhodobý úvěr, leasing na stroj SELEX NS80 a leasing na stroj SELEX 

NS220. 
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Předpokládané výsledky hospodaření v obou případech jsou kladné. Výsledek 

hospodaření po zdanění v roce 2009 by měl být 135 000Kč a v roce 2010  501 000 Kč. 

Výsledek hospodaření bude velmi ovlivňován vývojem tržeb. 

 Na závěr je uveden v tabulce č. 11 plán cash-flow. Výkaz cash-flow byl sestaven 

z plánové rozvahy a plánového výkazu zisku a ztrát pro roky 2009 a 2010. 

 

Tabulka č. 11: Plán cash-flow na rok 2009 a 2010 

Položka/účetní období 2009* 2010* 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
na začátku účetního období 223 190

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)     

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 168 618

Úpravy o nepeněžní operace 654 656

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 224 250

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných 
a vyúčtované výnosové úroky 430 406

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním,  
změnami prac. kapitálu a mim.položkami 822 1 274

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -360 -326

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -15 100

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti,  
přechodných účtů pasiv -367 -476

Změna stavu zásob 22 50

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  
před zdaněním a mimořádnými položkami 462 948

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných -430 -406
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období -33 -117

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -1 425

Peněžní toky z investiční činnosti     

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -218 -222

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -218 -222

Peněžní toky z finančních činností     

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 0

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -219 203

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů  
na konci účetního období 4 393
*Uvedené hodnoty v tabulce jsou v tisících Kč. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti WILLI plast s.r.o. 
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Čistý peněžní tok z provozní činnosti by dosáhnout 462 000Kč v roce 2009 

a 948 000 Kč v roce 2010. Konečné cash-flow je v obou letech kladné, i když je  

cash-flow v roce 2009 kladné, je téměř na hranici kladného cash-flow.  Stav peněžních 

prostředků na konci roku 2009 je 4000 Kč a na konci roku 2010 činí 393 000 Kč. 

 

Z výsledků sestavených plánových účetních výkazů, vyplývá, že společnost je za 

předpokladu dosáhnutí plánovaných tržeb splácet veškeré své závazky.  
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Závěr 

 

V kapitole 2 Analýza problému a současné situace jsme si představili společnost 

WILLI plast s.r.o. Po zhodnocení její majetkové a finanční struktury byla tato kapitola 

také zaměřena na konkurenci společnosti.  

Z Porterova modelu konkurenčních sil vyplývá, že konkurence na trhu je v současné 

době velká a že společnost WILLI plast s.r.o. na velmi rizikovém trhu. Což ovšem 

neznamená, že by se nemohla prosadit.  Je třeba využít znalostí příležitostí a hrozeb ze 

SWOT analýzy pro svůj prospěch, tedy pro prospěch společnosti WILLI plast s.r.o. . 

 

Společnost je vybavena nejmodernějšími technologickými zařízeními, které jsou 

k vstřikování plastů potřebné. Po zakoupení dalšího stroje se bude mít společnost větší 

možnost rozsahu lisování výrobků.  

Produkty společnosti jsou zaměřeny do všech průmyslových oblastí, což je jistou 

výhodou pro společnost. To znamená, že není závislá na jednom odvětví průmyslu. 

V této nezávislosti jí také pomáhají vlastní výrobky. 

 

V případě, že společnost zakoupí nástroje na výrobu Dílenské krabičky, stane se 

částečně nezávislou na svých zákaznících, což je velké plus. V trendu vlastních výrobků 

by společnost měla i nadále pokračovat. 

Společnost WILLI plast s.r.o. by se měla jistě zaměřit na spotřební zboží. Pokusit se 

prosadit s Dílenskou krabičkou, protože je o tento výrobek zájem. Dalším vhodným 

cílem pro podnik je jistě elektrotechnický průmysl.  

 

Pokud se razantně nezmění situace na trhu, měla by být společnost schopna sama 

financovat nákup nástrojů pro výrobu Dílenské krabičky, a také si může dovolit pořídit 

další stroj na leasing.  

 

 

Nezbývá nic jiného než popřát společnosti WILLI plast s.r.o. hodně úspěchů a štěstí 

v dalším podnikání. 
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Příloha 1: Fotografie společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Sídlo a provozovna společnosti WILLI plast s.r.o. 

 

Sídlo a provozovna společnosti WILLI plast s.r.o. – boční pohled 
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Příloha 2: Fotografie strojů a přídavného zařízení  

 

 

 

Instalace vstřikovacího lisu SELEX NS 130 

 

 

 

Vstřikovací lis SELEX NS 80 
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Stěhování vstřikovacího lisu SELEX NS 220 do výrobní haly 

 
 

 

Pracoviště u vstřikovacího lisu SELEX NS220 
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Sušička na materiály DRYMAX D30 

 

 

Regulátor
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Příloha 3: Propagační leták Dílenské krabičky  

 

WILLI plast s.r.o. 
 

T. G. Masaryka 1210, 570 01 Litomyšl, www.williplast.cz 
 

 
Popis produktu: 
Krabičky se dají spojovat do různých tvarů. Je možné je připevnit na zeď. 
Vnitřek krabičky lze rozdělit až 2 přepážkami. 
 
Rozměr : 6 x 12 x 9,5 cm 
 
Barevné varianty: 

- celý komplet černý 
- černo-čirý komplet 

 
Balení: karton po 90 ks 
 
Cena: 
Při odběru do 500 ks……………..  10,90 Kč/ks 
                 od 500 do 1000 ks……    9,50 Kč/ks 
                 nad 1000 ks…………...   8,90 Kč/ks 
 

Kontaktní údaje: 
 

Viktor Štarman 
jednatel společnosti    
Tel.: 732 925 948    
E-mail: viktor.starman@williplast.cz 
 

Ludmila Štarmanová 
obchodní úsek 
Tel.: 605 888 159 
E-mail: lida.starmanova@williplast.cz 
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Příloha 4: Fotografie Dílenské krabičky 

Vlastní využití Dílenské krabičky společnosti WILLI plast s.r.o.  

 

 

Díky čirému vnit řku je Dílenská krabička velmi přehledná 


