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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání a jeho úspěšnosti. Akcent je 

zaměřen na analýzu stávajícího podnikání subjektu truhlářství Antonín Hála - HAANT. 

K provedení analýzy jsou pouţity analýzy vnitřního i oborového prostředí firmy a také 

důleţité finanční analýzy, vše provedené za účelem identifikace mezer a moţností 

rozšíření stávajícího podnikání. Na základě získaných výsledků analýzy je navrţeno 

rozšíření podnikatelské činnosti.  

 

 

ABSTRACT 

 
Master‘s Thesis deals with the problem of entreprise and it‘s success rate. The aim of 

accent is analysis of current business in joinery Antonin Hála – HAANT. To provide the 

analysis are used analysis of internal and occupational environment of the company but 

also the important financial analysis. All of them are provided for the purpose to 

identify the gaps and the possibilities of extension of current enterprise. Based on 

acquired results of analysis is proposed the extension of entrepreneurial activities. 
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ÚVOD 

 

V dnešní moderní době je velká část úspěchu podnikání spatřena v přípravných částech 

před zahájením podnikání, před vstupem na trh. Důraz je kladen na provádění 

důkladných analýz a zejména na analýzy moţných rizik. Konkurenční výhoda je 

v podnikání „TOP“ slovo, proto její hledání, udrţování a případně i její posilování se 

stalo nezbytnou součástí podnikání.  

 

Podnikatel si musí uvědomit, ţe jakákoliv mezera, nedostatek můţe značit velké riziko, 

které můţe vést k nedostatku zakázek, případně ke ztrátě zákazníků. Neustále sledování 

nejen konkurenčního, ale i prostředí moderních technologií v oblasti zpracování 

materiálů a postupů výroby, je pro podnikání velmi podstatné aţ nezbytné.  

 

Tak jako se vyvíjí prostředí, nesmí ani podnikatel ustrnout. Moderní doba se nebude  

ve vývoji vracet, ale naopak půjde stále více dopředu a je nutné s ní drţet krok.  

A na jakékoliv mezery či spatřené a odhalené nedostatky je nutné se v nejbliţší době 

zaměřit. Nabízet zákazníkům široký výběr materiálů, sluţeb, moţností výroby je velmi 

důleţité pro získání a udrţení zákazníka. Je nutné brát v potaz rychlost dnešní doby, kdy 

se do popředí dostává s ohledem na nedostatek času, výhoda v podobě dodání 

komplexní sluţby.  

 

S růstem počtu podnikatelů v oblasti zpracování dřeva v oboru truhlářství  

a podlahářství, roste potřeba udrţet krok, nebýt v ničem pozadu a nejlépe se snaţit 

odlišit nabídku svých sluţeb. Téma, které se zabývá rozšířením podnikání 

podnikatelského subjektu, se v dnešní době jeví jako důleţité k řešení.  
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1 CÍL 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout rozšíření truhlářské a stolařské firmy ţivnostníka 

Antonína Hály – HAANT. K dosaţení tohoto cíle je nezbytné provést analýzy 

stávajícího podnikání podnikatelského subjektu HAANT. Jedná se o provedení analýz 

vnitřního i vnějšího prostředí a dále o finanční analýzu a analýzu rizik. Analýzy jsou 

provedeny za pomoci nejrůznějších metod doplněné o interní záznamy a osobními 

rozhovory s podnikajícím subjektem. Získané výsledky jsou vyhodnoceny a na základě 

nich je sestavena návrhová část, která splní stanovené cíle v diplomové práci.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Teoretická východiska práce zahrnují základní definici pojmů podnikání, podnikatel  

a podnikatelský plán. Důleţitým teoretickým základem je vymezení strategických 

analýz podniku a finanční stránky. Součástí východisek je také definování metod 

financování a vymezení analýzy rizik.   

 

2.1 Podnikání a podnikatelský plán 

 

Podnikání bylo definováno podle obchodního zákoníku zrušeného ke dni 1. 1. 2014 

jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem  

na vlastní zodpovědnost, za účelem dosaţení zisku.  

 

Formy podnikání 

Volba právní formy podnikání je důleţité a dlouhodobé rozhodnutí. Na jednotlivé 

činnosti musí mít podnikatel oprávnění je provozovat. Rozlišujeme dva druhy podnikání 

(SRPOVÁ, ŘEHOŘ a kol., 2010, s. 67): 

1. Podnikání fyzických osob 

Fyzická osoba podnikatel je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). „Fyzická 

osoba, která chce podnikat, musí získat živnostenské nebo jiné oprávnění k provozování 

podnikatelské činnosti.“ Dle zákonu o ţivnostenském podnikání § 6 patří  

do všeobecných podmínek provozování ţivnosti svéprávnost, bezúhonnost  

a do zvláštních podmínek § 7 odborná či jiná způsobilost k provozování činnosti.  

Ţivnosti rozlišujeme:  

 ohlašovací  

Při splnění řádných stanovených podmínek, souvisejících převáţně s prokázáním 

odborné způsobilosti podnikatele k provozování činnosti, vznikají a jsou provozovány 

ohlášením. Jedná se o ţivnosti řemeslné, vázané a volné. Mezi ţivnosti řemeslné se 

například řadí truhlářství a podlahářství. Pro provozování ţivnosti volné není zapotřebí 

dokládat odbornou způsobilost. K získání je nutné pouze splnit všeobecné podmínky 
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pro provozování ţivnosti. Předmětem podnikání je v daném případě: „Výroba, obchod  

a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona.“ 

 koncesované 

Pro udělení dané ţivnosti je nutné splnit odbornou způsobilost pro provozování činnosti 

a navýše je pro provozování nutné získat povolení od státní správy. Například se jedná  

o provozování cestovní kanceláře, pohřební sluţby, ostraha majetku a osob atd. 

 

2. Podnikání právnických osob 

Právnické osoby musí být zapsány v Obchodním rejstříku. Obchodní zákoník rozlišuje 

(SRPOVÁ, ŘEHOŘ a kol., 2010, s. 68): 

 Osobní společnosti – mezi rysy patří převáţně neomezené ručení za závazky 

společnosti a řadí se sem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 

 Kapitálové společnosti – základním rysem je vklad a omezené ručení. Patří sem 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost 

 Druţstva  

 

Podnikatel 

Podle nového občanského zákoníku § 420 je podnikatelem fyzická nebo právnická 

osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

ţivnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosaţení zisku. Podle § 421 je také podnikatelem kaţdá osoba zaspána v obchodním 

rejstříku. 

 

Podnikatelský plán 

V dnešní době se spousta budoucích podnikatelů zaobírá otázkou proč sestavovat 

podnikatelský plán a mrhat svým časem. Plánování je nezbytnou součástí úspěšného 

podnikání. Sestavením podnikatelského plánu si podnikatel vymezí rozsah činnosti, 

stanoví si postupné kroky a dílčí aktivity. Plánováním se také vyhne případným ztrátám 

odhalením rizik a zváţí riziko podnikání před jeho zahájením, tedy přináší i objektivní 

pohled. (ipodnikatel.cz(A) [online], 2015)  
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„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější  

i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ (ORLÍK [online], 2011 In Businessinfo 2015). 

 

Podnikatelský plán zahrnuje (Businessinfo [online], 2015):  

 Titulní list 

 Obsah 

 Úvod, účel a pozice dokumentu 

 Shrnutí 

 Popis podnikatelské činnosti 

 Cíle firmy a vlastníků 

 Potenciální trhy 

 Analýza konkurence 

 Marketingová a obchodní strategie 

 Realizační projektový plán 

 Finanční plán 

 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

 Přílohy 

 

Poţadavky na podnikatelský záměr (FOTR, SOUČEK, 2005, s. 309): 

 stručnost, přehlednost, jednoduchost, tedy bez odborných termínů, aby byl 

srozumitelný pro všechny (např. bankéř, investor) 

 realističnost a orientovanost na budoucnost 

 podnikatelský záměr by měl upozornit na konkurenční výhody, silné stránky 

firmy. Neměl by však zakrývat slabá místa a rizika projektu. Identifikace rizik  

a existence plánu opatření zobrazuje připravenost. 

 doloţit schopnost hradit své závazky – úroky a splátky 

 

Je nutné klást důraz na kvalitu přípravy projektu. Kvalita přípravy projektu zvyšuje 

naději úspěchu a sniţuje nebezpečí neúspěchu. Vzhledem k měnícím se trţním 
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podmínkám je nutné však podnikatelský záměr neustále adaptovat a upravovat. (FOTR, 

SOUČEK, 2005, s. 309). 

 

Podnikatelský plán znovu sestavujeme a upravujeme i v případě rozšíření podnikatelské 

činnosti. V daném případě se začne historií podniku, specifikují se rizika, která byla 

překonána a vylíčí se příleţitosti, kterých chce podnikatel vyuţít. Vše je doplněno 

rozvahou a stručným přehledem nákladů a zisku za několik posledních let. Řízení 

podniku je také nutné s ohledem na minulé zkušenosti a na plánované rozšíření nutné 

upravit. Je nutné si uvědomit, jaké důsledky bude mít rozšiřování podniku na řízení 

podníku. (BLACKWELL, 1993, s. 81)  

 

2.2 Strategické řízení a analýzy 

Obecně lze říci, ţe podnikatelský úspěch v trţním hospodářství závisí na včasném 

předvídání trţních příleţitostí a řešení potencionálních problému dlouhodobého 

charakteru. V kaţdé úspěšné organizaci by mělo být úspěšně zastoupeno strategické 

řízení, které dává jasné cíle a směry pro budoucnost podniku. (KEŘKOVSKÝ, 

VYKYPĚL, 2002, s. 18) 

 

Kaţdá společnost je zaloţena a vytvořena za určitým posláním (= mise). Mise vyjadřuje 

základní strategický záměr vlastníků a top managementu firmy, přičemž strategie firmy 

na její misi navazují a konkretizují ji ve specifických oblastech (KEŘKOVSKÝ, 

VYKYPĚL, 2002, s. 18). Mise dále určuje komu je výrobek/sluţba určena, pro jaké 

trhy včetně jejich poţadavků. Mise můţe mít i písemnou podobu. (KEŘKOVSKÝ, 

VYKYPĚL, 2002, s. 18) 

 

V prostředí, ve kterém se firma nachází, na ni působí řada vlivů, které vytváří 

potenciální příleţitosti pro rozvoj, avšak i hrozby pro úspěšné podnikání. Z tohoto 

důvodu je nutné analyzovat vnitřní i vnější prostředí firmy a tedy hrozby i příleţitosti 

odhalovat. (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 34) 
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2.2.1 PEST analýza 

Daná metoda analyzuje faktory z oborového okolí, a to (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 

2002, s. 37): 

  

 ekonomické faktory 

Stav ekonomiky silně ovlivňuje situaci podniků. Je nutné se soustředit zejména na dílčí 

faktory: hospodářský cyklus, míru inflace, fiskální politiku státu, monetární politiku 

státu, politickou situaci, regulace podnikání, situaci na kapitálovém trhu, 

nezaměstnanost atd.  

 

 sociální faktory 

Sociální faktory mohou ovlivňovat nabídku i poptávku po zboţí či sluţbách. Jedná se 

zejména o faktory: ţivotní styl a úroveň, zdravotní stav populace, postoje lidí, věk, 

vzdělání atd.  

 

 politické faktory 

Nakolik stát ovlivňuje podnikání zákony. Stát ve vymezených oblastech kontroluje 

fungování trhu pomocí regulací cen, Statní obchodní inspekce atd.  

 

 technologické faktory 

Pro existenci řady podniků jsou vynálezy a inovace velmi zásadní. Z jejich pohledu je 

nutné sledovat technologické podmínky na trhu i v určité zemi. V důsledku rozmachu 

inovací vznikají konkurenční technologie.  
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Obrázek 1: PEST analýza 

 

Zdroj: Businessvize, [online], 2015 

 

Je moţné se také setkat s obdobou analýzy PEST s analýzou SLEPT, která přidává 

k výše zmíněným faktorům SLEPT analýzy legislativní faktory. V analýze PEST jsou 

tyto faktory zahrnuty v politických faktorech. V dnešní moderní době se také zahrnuje 

do těchto analýz pojem environmentální faktory, které zahrnují oblast ţivotního 

prostředí. (Businessvize, [online], 2015) 

 

2.2.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Další nástroj analýzy oborového okolí firmy. Model předpokládá, ţe na podnik působí 

pět základních činitelů, které určují jeho strategickou pozici. Jedná se o činitele 

(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 46): 

 

 vyjednávací síla zákazníků 

Určují faktory, které zákazníka dostávají do silné pozice oproti dodavateli jako 

například snadný přechod ke konkurenci, potřebné mnoţství trţních informací, existují 

snadno dostupné substituty, kvalita pro zákazníka nehraje příliš důleţitou roli, zákazník 

je silným distributorem nebo je významný zákazník atd. 

 

 vyjednávací síla dodavatelů 

Určují faktory, které dodavatele dostávají do silné pozice jako například dodavatel je 

významný s dobrou pověstí a na trhu je poměrně omezený počet dodavatelů, neexistují 

snadno dostupné substituty, zákazníci nejsou příliš citlivý na cenové změny atd.  
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 hrozba vstupu nových konkurentů 

Daná hrozba je sniţována při splnění několika podmínek například fixní náklady vstupu 

do odvětví jsou vysoké, existence přirozených monopolů, výrobky jsou vysoce 

diferencované, distribuční kanály, hrozba cenové války atd. 

 

 hrozba substitutů 

Daná hrozba je sniţována převáţně tím, ţe k produktu nejsou blízké substituty a dále 

například tím, ţe firmy, jeţ nabízí substituty, nezvyšují nabídku, vyrábí s vyššími 

náklady, existují náklady na přestup, které jsou vysoké.  

 

 konkurenční rivalita 

Je vysoká jestliţe, je v odvětví velký počet konkurentů, trh je velmi málo rostoucí, 

ziskovost odvětví je velmi malá, bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké atd.  

 

Obrázek 2: Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Zdroj: Notes desk, [online], 2015 
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2.2.3 Analýza „7S“ 

= McKinsey 7 Framework. Metoda byla vyvinuta poradenskou společností McKinsey 

v USA. Metoda se řadí k analýzám interního prostředí firmy a zabývá se vztahy mezi 7 

oblastmi. Důleţité je definovat těchto 7 elementů a docílit, aby těchto 7 elementů bylo 

vzájemně v harmonii. (SATYA SEKHAR, 2009, s. 72)  

 

Elementy analýzy (SATYA SEKHAR, 2009, s. 72): 

 Strategy (strategie) 

Strategii sestavuje management firmy a jejím smyslem je definovat cíle a způsoby jejich 

dosaţení.    

 

 Structure (struktura, organizace) 

Organizace je základní element, který uspořádává organizaci. Stanovuje jednotlivé 

funkce a přiděluje zodpovědnost.  

 

 Systems (systém) 

Systém zahrnuje veškeré pravidla, řád, jednotlivé činnosti a procesy ve firmě. Pojímá 

procesy řídící, plánovací i procesy kontroly.  

 

 Staff (zaměstnanci) 

= lidské zdroje firmy. Elementy určují, jaké jsou jejich schopnosti a jejích zájem  

o naplňování stanovených cílů firmy. 

 

 Style (řízení) 

Popisuje, jak management řídí a motivuje.  

 

 Skills (schopnosti) 

Jedná se jak o schopnosti firmy, tak i o schopnosti individuální.  

 

 Super-ordinate Goals or Shared Values (sdílené hodnoty) 

Elementy určují, jakým způsobem jsou definované a sdílené firemní hodnoty.  
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První tři elementy  - strategie, organizace a systémy lze označit za „tvrdé“ elementy, 

zbylé 4 elementy – zaměstnanci, řízení, schopnosti a sdílené hodnoty se řadí mezi 

„měkké“ elementy.  

 

Obrázek 3: 7-S Framework 

 

Zdroj: SATYA SEKHAR, 2009,  s. 74 

2.2.4 SWOT analýza 

 

Pro určení klíčových faktorů úspěchu a hlavních konkurenčních výhod se vyuţívá 

SWOT analýza. SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky firmy. Poukazuje 

na moţné příleţitosti, ale také moţné hrozby, které mohou při běhu společnosti nastat. 

(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 97) 

 

Data pro provedení analýzy lze získat například jiţ z dřívějších analýz, porovnáním 

s konkurencí, interview, řízené diskuze. (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 97) 

 

SWOT analýza se nevyuţívá pouze při analýzách na strategické úrovni řízení, ale je ji 

moţno vyuţít i při analýzách na taktické či operativní úrovni řízení. Je moţné zpracovat 

i analýzu SWOT pro jednotlivce. (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 97) 
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Obrázek 4: SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

2.3 Finanční řízení a analýzy 

Finanční řízení a rozhodování je nesdílnou součástí kaţdé etapy podnikatelské činnosti. 

Prostřednictvím financí lze řídit a rozhodovat o základních směrech vývoje podniku.  

(DLUHOŠOVÁ, 2008, s. 11)  

Finanční plán završuje podnikatelský plán.   

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje stav majetku = aktivit na straně 

jedné a zdroje jeho krytí = pasiva na straně druhé. Struktura aktiv bývá označována jako 

majetková struktura podniku, struktura zdrojů krytí jako finanční struktura. 

(DLUHOŠOVÁ, 2008, s. 49)  

 

Základní bilanční rovnice (DLUHOŠOVÁ, 2008, s. 49): 

     AKTIVA = PASIVA 

 

Základní členění skupiny aktiv dle vázanosti v podniku (DLUHOŠOVÁ, 2008, s. 49): 

 Stálá aktiva (dlouhodobá) 

 Oběţná aktiva (krátkodobá) 

 

Základní členění skupiny pasiv, dle vlastnictví zdrojů (DLUHOŠOVÁ, 2008, s. 49): 

 Vlastní kapitál 

 Cizí kapitál 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příleţitosti Hrozby 



 

22 

 

2.3.2 Vymezení nákladů  

Řízení nákladů je základní a účinnou metodou zvyšování hodnoty  

a konkurenceschopnosti podniku. Základní podmínkou pro řízení nákladů je jejich 

rozdělení. (ŠIMAN, 2010, s. 75) 

 

Náklady můţeme členit z několika hledisek (ŠIMAN, 2010, s. 77): 

a) Druhové členění nákladů = dle výrobních činitelů, umoţní nám výpočet výsledku 

hospodaření: – materiálové náklady (spotřeba materiálu) 

     – spotřeba energií 

     – mzdové a osobní náklady 

     – náklady na sluţby (např. stočné, cestovné, dopravné, ostraha 

objektu) 

                             – odpisy dlouhodobého majetku 

 

b) Účelové členění nákladů: – podle místa vzniku a odpovědnosti 

     – podle výkonu  

Bývá také označováno jako členění kalkulační. Umoţňuje nám přiřadit náklady ke 

konkrétním podnikovým výkonům, stanovit návrh prodejní ceny, zjistit výši zisku, 

rentabilitu atd. Při kalkulační členění nákladů se pouţívají termíny jednicové 

náklady, které lze přesně přiřadit k podnikovému výkonu a reţijní náklady, které 

souvisí se zajištěním více podnikových činností, a proto je nelze přesně přiřadit ke 

konkrétnímu podnikovému výkonu.  

 

c) Členění nákladů v závislosti na změnách objemu výroby: – variabilní náklady 

Mění se v závislosti na změnách v objemu výroby. Proporcionálně pokud se mění 

stejně rychle jako objem výroby, progresivně pokud se mění rychleji neţ objem 

výroby, degresivně pokud se mění pomaleji neţ objem výroby. Patří sem například 

základní materiál, pomocný materiál, jednicové mzdy, dopravné, energie pro pohon 

strojů atd. 

              – fixní náklady 

Nemění se v závislosti na změnách v objemu výroby, jsou, i pokud podnik nevyrábí. 

Fixní náklady se mění pouze skokově například při rozšíření výrobní kapacity. Fixní 
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náklady jsou spojeny s rizikem. S růstem jejich hodnoty a podílu na celkových 

nákladech roste podnikatelské riziko. K fixním nákladům patří například odpisy 

dlouhodobého majetku, splátky úroků, pojištění, stočné atd. 

 

2.3.3 Vymezení výnosů 

Výnosy vyjadřují výkony podniku v peněţních jednotkách. Pro podnik představují 

vyjádření úspěšnosti, úhradu nákladů a zisk. (Podvojné účetnictví, 2010, s. 22) 

Výnosy se také dají členit podle několika hledisek (Podvojné účetnictví, 2010, s. 21) : 

a) podle druhu 

b) podle struktury výsledku hospodaření – členění výnosů podle účelu, finanční 

účetnictví i v rámci účelového členění výnosů pouţívá další dělení výnosů  

na provozní, finanční a mimořádné. 

c) daňové hledisko 

 

2.3.4 Plán zisku a ztrát 

Finanční plán podnikatelského záměru zahrnuje plánovaný výkaz zisků a ztrát 

(plánovaná výsledovka). Jedná se o tabulku, ve které jsou od plánovaných výnosů 

odečtený plánované náklady. Výsledovka tedy zachycuje výsledek hospodaření. Aby 

bylo podnikání ziskové, výsledek musí být kladný. Plán zisku a ztrát by měl být 

vypracován pro vícero variant – pro optimistickou variantu, kde vše půjde dle plánu  

a očekávají se pozitivní ohlasy, pro pesimistickou variantu, která je opakem 

optimistické a jsou zde zahrnuty případné komplikace a v neposlední řadě pro 

realistickou variantu, která odpovídá nejvíce realitě a je to tedy pravděpodobná varianta. 

(ipodnikatel.cz(B) [online], 2015) 

 

2.3.5 Metody financování 

K rozšíření činnosti je zapotřebí investovat peněţní prostředky. Metody zdroje 

financování rozšíření činnosti mohou být z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů cizích. Do 

vlastních zdrojů financování patří zisk, při jeho vyuţití se hovoří o samofinancování. 

K vnitřním zdrojům financování lze zařadit i odpisy. (VEBER, 2008, s. 108) 
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Z cizích zdrojů financování jsou nejčastěji vyuţívány bankovní úvěry jako metoda 

financování. Další moţností cizího zdroje financování je leasing. (VEBER, 2008,  

s. 109) 

 

Bankovní úvěry 

Lze je dělit na finanční, které mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé nebo 

obchodní úvěry, které si poskytují účastníci obchodních vztahů. Za poskytnutí 

bankovního úvěru platí klient úrok a náklady za získání úvěru. Výše úroku závisí  

na časovém horizontu splácení a bonitě klienta. Výhodu pro podnikatele tvoří, ţe úrok 

je daňově uznatelná nákladová poloţka a je tedy moţné si sníţit daňový základ. 

K získání úvěru je nutné zaslat ţádost spolu s účetním výkazy a dalšími dokumenty, 

které banka ţádá. Banky poskytují úvěry oproti garanci či záruce nejčastěji ručení 

obchodním majetkem firmy. (VEBER, 2008, s. 109) 

2.4 Analýza rizik 

 „Riziko je často chápáno, jako nebezpečí vzniku určité ztráty.“ (SMEJKAL, RAIS, 

2013, s. 91). S podnikáním jsou spojena rizika, a proto je nutné se jimi zabývat.  

 

Riziko lze členit z několika hledisek. Mezi základní členění rizik lze povaţovat členění 

na riziko (FOTR, HNILICA, 2014, s. 20): 

 vnitřní – riziko se vztahuje k faktorům uvnitř podniku 

 vnější – riziko se vztahuje k podnikatelskému okolí, zdrojem jsou externí faktory 

a dále na riziko (FOTR, HNILICA, 2014, s. 21): 

 ovlivnitelné – existuje moţnost eliminace resp. působením na příčinu vzniku  

a sniţováním pravděpodobnosti vzniku 

 neovlivnitelné – existuje pouze moţnost oslabení jeho dopadů nikoli úplné 

eliminace 

 

Identifikace rizikových faktorů je nejvýznamnější fází analýzy a řízení rizik. Jako 

nástroj k identifikaci rizik mohou slouţit strategické analýzy podnikatelského prostředí 

jako například analýza interního prostředí SWOT nebo analýzy externího prostředí 

Porterův model konkurenčního prostředí, PEST analýza atd. Dalším nezbytným 
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zdrojem je vyuţití získaných znalostí včetně informací od zaměstnanců na základě 

jejich získaných zkušeností.  (FOTR a kol., 2012, s. 277) 

 

Metody analýzy rizik (SMEJKAL, RAIS, 2013, s. 112): 

 Kvalitativní metody – jsou zaloţeny na popisu moţného dopadu  

a pravděpodobnosti výskytu. Rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu  

např. obodována ve stupnici 1-10 nebo slovně – malé, střední, velké atd. Úroveň 

je určována kvalifikovaným expertním odhadem. Výhodou je jednoduchost  

a rychlost. Nevýhodou je subjektivnost. 

 Kvantitativní metody – jsou postaveny na matematickém výpočtu rizika 

z četnosti výskytu hrozby a míry jejího dopadu. Je pouţíváno číselné ocenění, 

nejčastěji vyjádřeno např. v tis. Kč. Výhodou je finanční vyjádření rizika. 

Nevýhodou je pracnost, náročnost a také vysoce formalizovaný postup. 

 

Po identifikaci a ohodnocení významnosti rizik je nutné se zabývat a volit opatření ke 

sniţování rizik či k jejich elliminaci.  

 

2.4.1 Mapa rizik 

Jedním z výstupu analýzy můţe být mapa rizik, která vychází z hodnocení rizik. 

Zpravidla obsahuje (FOTR, VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK, 2012, s. 285): 

- jednotlivá rizika rozčleněna dle jejich věcné náplně 

- ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika včetně míry dopadu na firmu 

- opatření na sníţení rizik  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU TRUHLÁŘSTVÍ 

ANTONÍN HÁLA - HAANT 

 

Pro řešení praktické části mé diplomové práce je nezbytné charakterizovat truhlářství 

ANTONÍN HÁLA – HAANT (dále jen HAANT). Zejména informace o předmětu 

podnikání a jeho rozsahu, organizační struktuře, charakterizovat pracovní prostředí  

a poté provést důleţité analýzy na podniku.   

 

3.1 Charakteristika společnosti 

Firma HAANT byla zaloţena v lednu roku 1993. Zaloţil ji podnikatel Antonín Hála, 

který podniká jako fyzická osoba na základě ţivnostenského oprávnění, které mu bylo 

dne 14. 11. 1991 uděleno. Trvalé sídlo společnosti je v místě bydliště podnikatele 

v Draţovicích, Draţovice 12, PSČ 683 01 Rousínov u Vyškova. Antonín Hála je 

registrován jako plátce DPH. (ARES [online], 2015) 

 

Výpis z ţivnostenského rejstříku je přiloţen do přílohy 1. (ARES [online], 2015) 

 

3.1.1 Předmět podnikání a nabídka sluţeb 

Obor působení firmy je v truhlářství, podlahářství. Antonín Hála provozuje druh 

ţivnosti – ohlašovací řemeslnou. Tento druh ţivnosti můţe provozovat, jelikoţ 

vystudoval maturitní obor Stolař, Truhlář v nábytkářské škole v Rousínově u Vyškova. 

Odborná způsobilost je tedy dle zákona splněna. Doba provozování činnosti je na dobu 

neurčitou. (ARES [online], 2015) 

 

Hlavním předmětem činnosti firmy jsou tedy truhlářské a podlahářské práce, a to 

zejména ve výrobě či úpravě (HÁLA, A., únor, 2015): 

 vestavěného nábytku, 

 podlah, 

 vchodových i interiérových dveří 

 teras 
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 kuchyní 

 atd. 

 

Firma provádí převáţně výrobu z lamina a dřevotřískového materiálu. Dále firma nabízí 

veškeré další drobné práce spojené s úpravou interiéru či exteriéru a veškeré další práce 

se dřevem. Firma zákazníkům přináší kompletní řešení od návrhu po realizaci  

a kompletní dodání včetně montáţe. V dnešní době se musí podnikatel přizpůsobovat 

novým moderním trendům a speciálním poţadavkům domácností. (HÁLA, A., únor, 

2015) 

  

3.1.2 Organizační struktura 

Schéma organizační struktury firmy HAANT je vyobrazena na následujícím  

obrázku 5: Struktura společnosti.  

 

 

Obrázek 1: PEST analýza 17 

 

Zdroj: interní materiály společnosti HAANT 

 

 

 

Organizační struktura je zcela jednoduchá. Majitelem firmy je Antonín Hála. Ve firmě 

zaměstnává 2 zaměstnance. Sám majitel pracuje téţ ve firmě a účastní se i montáţí.  

Ve firmě tedy vykonává současně i pozici vedoucího neboli mistra.  

 

Firma také spolupracuje i s dalšími externími pracovníky jako je účetní atd. (interní 

materiály společnosti HAANT) 

 

Antonín Hála 

majitel 

Montáţní  

pracovník 

Pracovník  

dílny 

Obrázek 5: Struktura společnosti 
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3.1.3 Pracoviště 

Stolařská dílna firmy HAANT je umístěna na vlastním pozemku pana Antonína Hály 

v Draţovicích vedle jeho rodinného domu. Jedná se o budovu, která má přízemní  

a půdní prostor. Pro účely výroby nábytku je vyuţíváno zejména přízemí. Půdorys 

podniku je znázorněn v následujícím obrázku. Do budovy vedou 3 vchody. Součástí 

budovy je toaleta s umyvadlem. Pro pracovníky je šatna a jídelna v rodinném domě 

majitele.  

 

Budova je rozdělena podle operací, které v jednotlivých částech probíhají: 

 úsek pro frézování 

 úsek pro broušení 

 ruční dílna 

 pila 

 úsek pro ohraňování 

 úsek pro hoblování 

 sklad 

 sklad 2 – pro materiál, zbytky materiálu 
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Obrázek 6: Půdorys podniku 

 

Zdroj: vlastní 

 

Vybavení dílny 

Pro funkci truhlářské dílny je nutné mít řadu strojů. Dílna firmy HAANT je vybavena 

z největších strojů: 

 formátovací pila  

 frézka 

 olepovačka 

 protahovačka 

 pásová bruska 

 stolová vrtačka 

 ruční nářadí a další menší nástroje 

 

Majitel Antonín Hála dále vlastní dodávku pro účely rozvozu a montáţe.  
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3.2 Analýza současného stavu společnosti HAANT 

Pomocí analýzy PEST, Porterovy analýzy oborového prostředí, SWOT analýzy  

a rozboru 7S interních faktorů zjistíme aktuální stav společnosti HAANT. 

3.2.1 PEST analýza 

= analýza obecného okolí firmy 

 

Sociální faktory 

Důleţitým sociálním faktorem, který je nutné zohledňovat je ţivotní úroveň obyvatel 

v místním okolí spolu s jejich věkovou strukturou. Zákazníkem společnosti HAANT 

jsou převáţně fyzické osoby, jejich ţivotní úroveň ovlivňuje počet zakázek. A také 

nezaměstnanost v místě sídla firmy. Počet obyvatel je podle informací z Českého 

statistického úřadu v Jihomoravském kraji 1 172 853, z toho konkrétně v okresu 

Vyškov 89 971. Nezaměstnanost v okrese Vyškov činí aktuálně k 1. a 4. čtvrtletí roku 

2014 5,95 % (Český statistický úřad [online], 2015).  

 

Politické a legislativní faktory 

Podnikatel se musí řídit legislativními poţadavky dané ţivnostenským zákonem. Také 

tak jako kaţdé další podnikání se musí řídit obchodním a občanským zákoníkem. 

Vzhledem k tomu, ţe podnikatel zaměstnává zaměstnance, musí se také řídit 

Zákoníkem práce.  

 

V oblasti výroby a zpracování různých materiálů je firma nucena se seznamovat 

s předpisy a zajišťovat jejich dodrţování. V oblasti zacházením se stroji taktéţ.  Kaţdá 

firma také musí splňovat hygienické předpisy a umoţnit pracovníkům hygieny kontrolu 

dodrţovaných předpisů.  

 

Stabilita politické scény výrazně ovlivňuje podnikatelské prostředí. Časté změny 

v politické sféře v převáţné většině vedou k častým legislativním úpravám, které se 

mohou dotknout i společnosti HAANT. Z politického prostředí nejvíce firmu HAANT 

můţe ovlivňovat strategie státu pro podporu malých a středních podniků.  
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Ekonomické faktory 

Neustálé zvyšování DPH má vliv na prodejní cenu. V roce 2012 vzrostla základní 

daňová sazba DPH na 21%. Daná situace výrazně negativně ovlivnila v posledních 

dvou letech společnost HAANT. Jelikoţ v případě zvyšování cen zákazníci přecházejí 

na substituční levnější, méně kvalitnější materiál a výrobu, případně omezují potřebu. 

Dochází k sníţení zakázek a společnost se musí soustředit na zlevnění výroby. 

Dodavatelé dodávají materiál a sluţby však za vyšší ceny, tedy roste i nákupní cena. 

Dodavatelé se snaţí udrţovat partnerské vztahy, přesto je společnost nucena se 

zaměřovat i na jiné velké dodavatele.  

 

Technické a technologické faktory 

V dnešní moderní době s neustálým tlakem na inovace a modernizaci pracovních 

postupů a prostředí je nutné dané trendy sledovat a s ohledem na poţadavky doby a tedy 

i zákazníků se přizpůsobovat moderním technologiím a postupům výroby. Dané 

moderní změny mohou přinést lepší kvalitu výroby a výrobků či zefektivnit výrobu 

pomocí různých moderních pomůcek a tak sníţit poţadavky na čas. Zvýšit efektivnost 

by podniku HAANT pomohlo například rozšíření podniku o lakovnu.   

 

3.2.2 Porterova analýza 

= analýza 5 sil. Jedná se o analýzu oborového okolí, která se zaměřuje na konkurenční 

prostředí podniku 

 

Stávající konkurence  

V oboru truhlářství a podlahářství je velká konkurence jak v okresu Vyškov, tak i v jeho 

okolí. Mezi stávající konkurenci lze zařadit i nadnárodní řetězce, jakým jsou například 

přímo ve Vyškově ORESI KUCHYNĚ s.r.o., OKAY s.r.o. - nábytek, JYSK s.r.o.  

a v blízkém okolí SCONTO Nábytek s.r.o., Kika Nábytek s.r.o. atd.  

Velká konkurence je i s ohledem na počet malých a velkých podnikatelů, zabývajících 

se zakázkovou výrobou v okresu Vyškov. Konkrétně v Draţovicích se vyskytuje jedno 

další truhlářství. Konkurenční mezera mezi těmito podniky spočívá v tom, ţe firma 

HAANT nenabízí sluţby povrchové úpravy materiálu lakováním. Firma však danému 

blízkému konkurentu dobře konkuruje s ohledem na to, ţe jiţ je na trhu 14 let a má 
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mnoho věrných zákazníků, dobré reference a také má velké zkušenosti z oboru. Další 

konkurenční výhodou je, ţe firma nabízí zákazníkům doţivotní servis na provedených 

zakázkách.  

 

Nová konkurence 

Vstup do oboru truhlářství a podlahářství není nikterak omezený. Stávající firmy v okolí 

samozřejmě pokryjí poptávku zákazníků, přesto zákazníci i odběratelé vyhledávají stále 

nové výrobky a nové materiály. Hrozbu pro firmu značí velké nadnárodní prodejny 

s nábytkem, které jsou na trhu jiţ v hojné míře, viz předcházející bod Stávající 

konkurence. Toto riziko je poměrně velké a majitel si uvědomuje jeho sílu. Firma se 

však soustředí na snahu odlišit své výrobky a na snahu o individualizaci výrobku přesně 

na míru zákazníka. Apeluje se na vestavěný nábytek přesně na míru a dle poţadavků 

zákazníka. Firma si je vědoma, ţe je však nutné neustále konkurenční prostředí sledovat 

a reagovat, případně snaţit se uzavírat strategické odběratelské smlouvy. 

 

Vliv odběratelů (zákazníků) 

Společnost obsluhuje svými produkty zákazníky v širokém okolní, nejedná se pouze  

o zákazníky v místě svého sídla nebo v okresu Vyškov. Firma jiţ je na trhu delší časový 

horizont a tedy jiţ má stálé kontakty i na dalších místech České republiky. Zákazníkem 

společnosti HAANT jsou převáţně fyzické osoby, ale také právnické osoby. Vzhledem 

k tomu však, ţe se nejen v okresu Vyškov, ale i jinde v České republice vyskytuje vyšší 

konkurence, dá se vyjednávací síla zákazníků označit za poměrně vysokou.  

 

Vliv dodavatelů 

V okresu Vyškov se vyskytují 2 velcí dodavatelé se dřevem a dřevěnými materiály. 

Jedná se o společnost JAF HOLZ ve Vyškově a společnost Kili ve Šlapanicích. Firma 

HAANT nakupuje materiál u obou těchto dodavatelů a to jiţ dlouhodobě. U kaţdého 

dodavatele má jiţ za dlouhodobou spolupráci a odběry zvýhodněné nákupy a slevy. 

Společnost neplánuje přechod na jiné dodavatele, odebírá od těchto dodavatelů  

i z důvodu, ţe spolupráce a suroviny jsou jiţ ověřené. Snaţí se poskytovat kvalitní 

výrobky, proto je vyjednávací síla dodavatelů poměrně vysoká. Také na trhu v okolí se 

vyskytuje jiţ pouze pár menších podniků. Vztahy s dodavateli jsou však převáţně 

bezproblémové.  
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Substituční výrobky 

Tento bod pro firmu znamená převáţně hrozbu s hlediska velkých nadnárodních 

prodejen s nábytkem. Zákazníci mohou přejít na sériově vyráběné produkty. Další 

hrozbou je inovace postupů výroby či výrobků. Na trhu se tedy mohou objevit produkty, 

které mohou nahradit některé z našich produktů a my je nevyrábíme. Společnost apeluje 

na zákazníky tradiční výrobou a tedy dlouhodobě ověřenou kvalitou a dobrým jménem.  

Přesto si samozřejmě majitel firmy uvědomuje nutnost i brát ohled na nové poţadavky 

zákazníků. Soustředí se na sledování změn v chování zákazníků a na modernizaci 

pracovního prostředí. 

 

3.2.3 Rozbor 7S faktorů 

= analýza vnitřního prostředí firmy 

 

Strategie firmy 

Ve strategii si firma určuje, čeho a jak chce podnikáním dosáhnout. Stanovuje  

si dlouhodobý plán, který by měl vţdy vést k ziskovosti firmy. Cílem společnost 

HAANT je samozřejmě dlouhodobě dosahovat zisku. Dalším důleţitým cílem je 

získávat nové zákazníky, ale také je nezbytné udrţovat a stále upevňovat vztahy se 

stávajícími zákazníky i s dodavateli. Vytváření pozitivní image firmy je podstatné pro 

získávání zákazníků a můţe vést i k případnému rozšíření podnikání, čehoţ by 

společnost chtěla v dlouhodobém horizontu určitě docílit.  

 

Součástí strategie je monitorovat i konkurenci a neustrnout ve vývoji či zlepšování 

stávajících poskytovaných sluţeb.  

 

Cílem strategie je také získat konkurenční výhodu. Firma se snaţí vyrábět své výrobky 

kvalitně za pouţití ověřených materiálů a odvést kvalitní práci. Snaţí se tedy zaměřit  

na dodávku odlišného a kvalitního výrobku a sluţby. Touto kvalitou se snaţí vytvářet  

u zákazníka důvěru, coţ by mělo vést k opakovaným zakázkám či doporučením.   
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Organizační struktura firmy 

Organizační struktura firmy jednoduchá a je znázorněna jiţ v předcházející kapitole 

3.1.2. Majitelem společnosti je ţivnostník Antonín Hála. Zaměstnává 2 zaměstnance, 

kteří provádí práci v dílně nebo montáţní práci v exteriéru.  

 

Informační systémy 

Společnost nevyuţívá ţádný informační systém v podniku. Zpracování informací 

v podniku probíhá převáţně ručně. Případně zbylá agenda je zpracovávána v MS Office 

konkrétně v MS Excel, MS Word. Firma eviduje ručně a některé informace i v těchto 

programech skladové zásoby, informace o zakázkách, zákaznících a dodavatelích, 

platbách. Podnikatel vyuţívá pro modelaci zakázek programové vybavení AutoCad.  

 

Styl řízení 

Ve firmě panuje převáţně demokratický styl řízení. Rozdělení práce, směn provádí 

majitel Antonín Hála. Však dává prostor podřízeným ke změnám a k vyjádření se 

k daným problémům či situaci. Vzhledem k tomu, ţe je firma malého formátu, vytváří 

se zde prostor pro vzájemnou komunikaci.  

 

Spolupracovníci 

Jedná se o malý podnik, tedy je upřednostňován osobní kontakt. Přesto je zde majitel 

firmy respektován. V podniku panuje přátelská atmosféra, kterou majitel podněcuje  

i občasnými mimopracovními aktivitami a snaţí se i pomocí nich upevnit vztahy  

ve firmě. Pracovníci jsou motivováni, coţ vede nejen k zlepšení pracovních výkonů,  

ale i k prohloubení jejich loajálnosti vůči firmě.  

 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Sdílené hodnoty vedou k pozitivnímu vnímání firmy zákazníky. Podílí se na nich 

všichni zaměstnanci firmy. Zaměstnanci by měli být seznámeni s cíly společnosti  

a jejich snahou by mělo být se je ze všech sil naplnit. Zaměstnanci respektují preciznost 

při práci na zakázce a jejich přístup k zákazníkům je profesionální a individuální vůči 

kaţdému zákazníkovi. Nezájem na firemní kultuře či politice je jednou z nejčastějších 

příčin problémů mezi vedením společnosti a pracovníky. Naštěstí tato situace se netýká 
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společnosti HAANT, vzhledem k přátelské atmosféře všichni zaměstnanci jsou 

ztotoţněni s firemními cíly.  

 

Schopnosti 

Schopnosti firmy jsou spatřovány v odborných znalostech, dlouholeté praxi,  

a organizačních schopnostech majitele firmy.  Odborné znalosti a zkušenosti přenáší  

na zaměstnance, kteří jsou z oboru a mají taktéţ jiţ nějaké zkušenosti. Je spatřováno,  

ţe schopnosti a moţnosti firmy by se zvýšili rozšířením sluţeb a pracoviště o lakovnu.  

 

3.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza, jak jiţ je zmíněno v teoretické části této práce, se zaměřuje na silné  

a slabé stránky firmy. Poukazuje na moţné příleţitosti, ale také moţné hrozby,  

které mohou při běhu společnosti nastat.  

 

Silné, slabé stránky a příleţitosti, hrozby společnosti byly shrnuty a jsou nastíněny 

stručně v následující tabulce.  

 

 Tabulka 1: SWOT analýza společnosti HAANT 

Silné stránky Slabé stránky 

Vysoká flexibilita a dobré zázemí společnosti Menší firma s menší kapacitou a možnostmi 

Odborné znalosti a zkušenosti podnikatele Přijetí i méně výhodných zakázek 

Schopnost odhadnout potřeby zákazníka Vyšší požadavky na čas 

Schopnost získat a reagovat na zpětnou 
vazbu od zákazníků 

Delegování pravomocí a důvěra 
zaměstnancům 

Dobrá spolupráce se zákazníky a dodavateli Nedostatečná propagace 

Podnikání ve vlastních prostorách 
Nedostatečné služby v oblasti povrchové 
úpravy 

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření podniku o lakovnu  Nízká poptávka 

Zvýšení výrobních kapacit Nová konkurence, ztráta zákazníků 

Zaměření se na delegování pravomocí Špatná reputace firmy 

Inovace služeb Zvýšení nákladů a cen 

Zlepšení marketingu společnosti  

Zdroj: upraveno dle osobního rozhovoru Hála,A., únor 2015 
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SWOT analýza v rámci slabých stránek poukázala na vyšší poţadavky na čas při práci 

firmy HAANT na zakázce. Obecně menší firmy se potýkají s kapacitními problémy  

a moţnostmi řešení. Dalším slabým místem byla definována důvěra zaměstnancům  

při práci na zakázce, s čímţ úzce souvisí moţnost delegovat pravomoce zaměstnancům. 

V rámci slabých stránek bylo definováno jiţ výše zmíněný nedostatek v oblasti 

poskytování sluţeb povrchové úpravy materiálu. Také byly zmíněny mezery 

v propagaci firmy.  

 

Moţnosti zlepšení jsou spatřovány ve třech zásadních oblastech, ve kterých by šlo 

dosáhnout vyšší úrovně a zaměřit se tak na slabé stránky firmy a to: v oblasti rozšíření 

nabízených sluţeb o povrchové úpravy a tak tedy i rozsahu sluţeb společnosti, a to 

rozšířením podniku o lakovnu, sníţení nákladů a času práce na zakázce rozšířením 

výrobních kapacit, zaměření se na systém delegování pravomocí a tedy na důvěru 

v zaměstnance. Dále jsou moţnosti zlepšení shledány v oblasti inovace sluţeb  

a v oblasti posílení marketingu zejména propagace firmy.  

 

Jednotlivé činností pro další rozvoj firmy jsou spatřeny v posílení důvěry 

zaměstnancům a dílčím delegování pravomocí s namátkovou kontrolou zaměstnanců. 

Dále samozřejmě ve tvorbě vyšší přidané hodnoty pro firmu. Je také zapotřebí věnovat 

čas moderním trendům a zaměřit se na moţnosti inovace sluţeb a na propagaci firmy.  

 

V rámci příleţitostí bylo zmíněno rozšíření podniku o lakovnu – tedy o sluţby 

povrchové úpravy a celkově o rozšíření rozsahu sluţeb, které s touto úpravou souvisí. 

Na tuto moţnost se v dalších kapitolách diplomové práce zaměříme. 

 

Jakákoliv sebemenší mezera můţe poskytovat konkurenci výhodu a pro společnost 

HAANT riziko. Z provedených analýz vyplývá mezera v tom, ţe společnost HAANT 

nemá vlastní lakovnu.  

 

3.3 Analýza současného finančního stavu společnosti HAANT 

V této části nastíníme finanční situaci podniku a dále si nastíníme náklady podniku.  
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3.3.1 Přehled o majetku a závazcích firmy HAANT 

V následující tabulce si zjednodušeně nastíníme přehled majetku (aktiva) a závazcích 

(pasiva) firmy HAANT za uzavřené předchozí tři roky. 

 

Tabulka 2: Zjednodušený přehled majetku a závazků firmy HAANT v Kč 

 2012 2013 2014 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 530 000 2 444 800 2 564 000 

Peněžní prostředky v hotovosti 360 000 300 000 300 000 

Peněžní prostředky na BÚ 155 000 189 389 101 250 

Zásoby 63 500 68 000 72 500 

Pohledávky 36 650 18 990 30 631 

Závazky 30 000 35 000 58 000 

Úvěry 0 0 0 

Zdroj: vlastní 

 

3.3.2 Fixní a variabilní náklady 

Fixní náklady, tedy takové, které firma musí hradit bez ohledu na zakázky, společnosti 

HAANT jsou shrnuty v následující tabulce.  

 

Tabulka 3: Fixní provozní náklady za rok 2014 

Položky Měsíční výdaje (Kč) Roční výdaje (Kč) 
Zdravotní a sociální pojištění 4 400 52 800 
Záloha na spotřebu energií 1 267 15 200 
Záloha na vodné a stočné 167 2 000 

Telefonní služby 749 8 988 
Pojištění dílny a vybavení 1 000 12 000 

Mzdy vč. odvodu soc. a zdrav. pojištění za z-nce 39 200 470 400 

Celkem 46 783 561 388 

Zdroj: vlastní 

 

Vzhledem k tomu, ţe se firma zabývá zakázkovou výrobou, jsou variabilní náklady 

ovlivněny výši produkcí. Variabilní náklady společnosti jsou za rok 2014 shrnuty 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 4: Variabilní náklady za rok 2014 

Položky Roční výdaje (Kč) 

Spotřeba materiálu 600 000 

PHM 48 000 

Celkem 648 000 

Zdroj: vlastní 
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V následujících tabulkách jsou shrnuty pro přehled vývoje variabilních nákladů 

variabilní náklady za předcházející roky 2013 a 2012. 

 

Tabulka 5: Variabilní náklady za rok 2013 

Položky Roční výdaje (Kč) 

Spotřeba materiálu 584 000 

PHM 51 000 

Celkem 635 000 

Zdroj: vlastní 

 

 

Tabulka 6: Variabilní náklady za rok 2012 

Položky Roční výdaje (Kč) 

Spotřeba materiálu 545 000 

PHM 55 000 

Celkem 600 000 

Zdroj: vlastní 

3.3.3 Vývoj zisku 

V následující tabulce je znázorněn vývoj příjmů a výdajů, tedy i zisku společnosti 

HAANT. Z tabulky je patrný neustálý růst zisku. Mezi roky 2012 a 2014 je nárůst 

o 12,54 % na částku 601 388 Kč.  

 

Tabulka 7: Zisk před zdaněním v předchozích letech 

 2012 2013 2014 

Celkové příjmy (Kč) 1 679 776 1 738 230 1 810 776 

Celkové výdaje (Kč) 1 145 388 1 185 388 1 209 388 

Zisk (Kč) 534 388 552 842 601 388 

Zdroj: vlastní 

3.3.4 Drţené materiálové zásoby 

Firma pro plynulost a zajištěnost výroby musí drţet na skladě zásoby – oběţná aktiva 

firmy. Převáţně se jedná o dřevěné plotny lamina a stříkaných MDF desek. V peněţním 

vyjádření firma drţí na skladě materiál v hodnotě od 60 000 do 70 000 Kč. Jedná se  

o optimální zásobu, která pokrývá nesoulad mezi dodávkami zboţí a kryje případné 

nedostatky zboţí na skladě. V následující tabulce je znázorněna hodnota drţených zásob 

za poslední tři roky. 
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Tabulka 8: Drţené zásoby 

Stav držených zásob (Kč) 
2012 2013 2014 

63 500 68 000 72 500 

 Zdroj: vlastní 

 

Doba obratu zásob, tedy doba, která uplyne mezi nákupem zásob a vyuţitím, prodejem 

výrobků se vypočítá jako podíl velikostí zásob a celkových trţeb, vše vynásobeno 360.  

Počítá se ve dnech. Doba obratu zásob by měla být, co nejmenší.  

 

Doba obratu zásob = zásoby/trţby * 360  

Doba obratu zásob za rok 2014 = 72500/1810776 * 360 = 14,413 

 

Doba obratu zásob společnosti HAANT je 15 dní. Výsledek se dá povaţovat  

za uspokojivý.  

 

3.3.5 Zadluţenost firmy 

Firma HAANT v současné době nemá ţádné dlouhodobé závazky. Stroje a majetek je 

jiţ plně uhrazen a v současné době jiţ i daňově odepsán. Nákup materiálu firma 

financuje z vlastních zdrojů, případně majetek je odebírán na základě krátkodobých 

dodavatelských úvěrů. Firma je však plně schopna dané úvěry hradit. Za rok 2014 byly 

krátkodobé závazky firmy ve výši 35 000 Kč.  

 

Je moţné si nastínit běţnou a okamţitou likviditu firmy za předcházející rok 2014.  

 

Doporučeno je, aby byla běţná likvidita v rozmezí hodnot od 1,5 do 2,5. Čím vyšší je 

tento ukazatel, tím méně hrozí riziko vzniku platební neschopnosti.   

 

Běţná likvidita firmy = oběţná aktiva/krátkodobé závazky 

Běţná likvidita firmy za rok 2014: 431881/58000 = 7,446 

 

Daný ukazatel nám ukazuje schopnost firmy proměnit svá aktiva v peněţní prostředky  

a dostát svým pohledávkám.  
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Pro okamţitou likviditu je doporučeno, aby byla v rozmezí hodnot od 0,2 do 0,5. 

 

Okamţitá likvidita firmy = finanční majetek/krátkodobé závazky 

Okamţitá likvidita firmy za rok 2014: 401250/58000 = 6,918 

 

Daný ukazatel nám sděluje schopnost okamţitě uhradit závazky.  

 

Výsledky obou ukazatelů jsou uspokojující.  
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4 NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ TRUHLÁŘSTVÍ O LAKOVNU 

 

Analýza upozornila na to, ţe mezery a konkurenční nevýhoda spočívá v tom, ţe subjekt 

HAANT neposkytuje sluţby v oblasti lakování materiálu. Zřízení lakovny se tedy jeví 

jako vhodné řešení a ekonomicky do budoucna účelné. Následující kapitola se bude 

zabývat rozšířením stolařské dílny HAANT o lakovnu a tedy i o sluţby spojené  

se zřízením lakovny. 

4.1 Operace lakování 

 

Pro povrchovou úpravu dřeva konkrétně masivu či dřevovláknitého (MDF) materiálu  

se pouţívá technologická operace lakování. Film, který lak lakováním vytváří má 2 

hlavní funkce: 

- ochranná funkce 

- estetická funkce  

Pomocí této úpravy můţeme také volit barevné odstíny a ladit materiál do interiéru. 

(HÁLA, A., únor, 2015) 

4.1.1 Obecný technologický postup operace lakování 

Lakování materiálu se řadí mezi povrchové úpravy, tudíţ je nutné mít veškeré ostatní 

operace na materiálu jiţ hotové například vrtání, frézování atd.  

 

Příprava materiálu (HÁLA, A., únor, 2015): 

1. před nanášením laku je třeba materiál připravit, a to důkladným očištěním materiálu 

2. dále ručním vybroušením pomocí brusné houby do hladka, aby došlo 

k rovnoměrnému nástřiku laku 

3. popřípadě je moţné namoření materiálu do poţadovaného odstínu 

4. odmaštění materiálu 

 

Postup lakování (HÁLA, A., únor, 2015): 

1. materiál se umístí na lakovací stojan, který je speciální v tom, ţe dotyková část je co 

nejmenší tak, aby nedošlo k velkému narušení filmu laku. 

2. provádí se první nástřik laku pomocí vzduchové stříkací pistole 
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3. materiál je poté odloţen na speciální ţebřík, který slouţí na nalakované dílce.  

Pro kvalitní provedení a zachování rovnoměrného filmu laku je vhodné vybrat 

ţebřík, který má ţebřiny ve tvaru trojúhelníkovém. Doba schnutí je podle vrstvy 

nánosu laku, průměrně 2 hodiny po prvním nánosu laku.  

4. po zaschnutí probíhá opět vybrušování nerovností brusnou houbou 

5. po opakovaném vybroušení probíhá nástřik druhé vrstvy laku pomocí vzduchové 

stříkací pistole.  

6. materiál je opět odloţen na speciální ţebřík. Doba schnutí v případě druhého nánosu 

je delší.  

 

Operaci lakování provádíme opakovaně, dokud nejsme spokojeni s výsledkem. Doba 

schnutí je s kaţdou další vrstvou nástřiku delší. (HÁLA, A., únor, 2015) 

 

Kvalita výsledku a rychlost operace závisí právě na důkladné a řádné přípravě materiálu 

před nástřikem laku. (HÁLA, A., únor, 2015) 

 

Technologie nanášení laku je velmi rozmanitá. Zahrnuje nejen klasické ruční nanášení 

pomocí štětce, ale také průmyslové nástřiky, coţ je pouţíváno s ohledem na pouţité 

druhy laků a tvary dílců. (HÁLA, A., únor, 2015) 

 

Co se týče lakovacího vybavení. Existuje široké spektrum laků pro různé materiály, 

v různém provedení, barvě atd. Laky mohou být bezbarvé či pigmentové (barvené). 

Bezbarvé laky se zpravidla pouţívají pro povrchovou úpravu masivu. Pigmentové laky 

se pouţívají zpravidla pro úpravu MDF desek. (HÁLA, A., únor, 2015) 

 

Provedení laků můţe být (HÁLA, A., únor, 2015): mat, polomat, lesk, vysoký lesk 

 

4.2 Zřízení lakovny 

V této části se budeme zabývat návrhem umístění lakovny, volbou vhodného vybavení 

včetně nástinu jeho ceny, vše také s ohledem na zákonné poţadavky. 
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4.2.1 Vybavení lakovny 

Z technologického postupu výše vyplývá základní potřebné vybavení pro lakování 

materiálu.  

Základní vybavení: 

- vzduchová stříkací pistole 

- kompresor vzduchový olejový 

- hadice ke kompresoru 

- lakovací stojan 

- odkládací stojan na nalakované dílce 

- odsávací stěna lakovny 

Další jsou potřebné ochranné pracovní pomůcky, jako jsou respirátory, rukavice, 

kombinézy. Pro vybavení místnosti je také důleţité řádné osvětlení.  

 

Při povrchové úpravě materiálu, tedy při lakování vznikají znečišťující tuhé látky  

a plynné uhlovodíky.  Je nutné s ohledem na zákonné poţadavky vyplývající ze Zákona 

o ovzduší č. 201/2012 Sb. a hygienické poţadavky na pracovní prostředí dané Zákonem 

o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. vybavit lakovnu odsávací stěnou  

se zřetelem na zákonné a ekologické poţadavky. (elbh-cz s.r.o., [online], 2015) 

 

Zřízení lakovny je nutné s ohledem na výše zmíněné nahlásit na odboru ţivotního 

prostředí v okresním městě Vyškov. 

 

Odsávací stěny odsávají z prostoru pracoviště vzduch a odpadní látky. Obsahují filtrační 

zařízení, které zamezí vypouštění nadměrných škodlivin do ovzduší. (eko-lak, [online], 

2015) 

 

Dále je nutné dodrţovat § 121 vyhlášky č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti 

práce, který stanovuje základní poţadavky na zajištění bezpečnosti práce konkrétně 

v lakovnách. Tato vyhláška se zejména zabývá opatřeními proti výbuchu.  
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Po prozkoumání nabídky na internetu a konzultaci produktu s dodavatelem byla 

vybrána odsávací stěna, která by měla být dostačující pro menší zakázkové truhlářství, 

jak s ohledem na prostor, tak na zákonné a hygienické poţadavky.  

 

Tabulka 9: Technické parametry zvolené odsávací stěny typu MOS 1900 

Pracovní prostor šířka 1900 mm, výška 1985 mm 

Odsávané množství vzduchu 1,8 m
3
/s (6480 m

3
/hod) 

Tlaková ztráta 300 Pa 

Odsávací příkon 2,5 kW 

Zdroj: eko-lak, [online], 2015 

 

 
Obrázek 7: Odsávací stěna MOS 1900 

 

Zdroj: eko-lak, [online], 2015 

 

Co se týče lakovacího vybavení, jak jiţ bylo výše zmíněno, existuje široká škála laků. 

Nákup laků bude probíhat s ohledem na zakázky. S ohledem však na zkušenosti  

s materiálem a v minulosti zaznamenanou poptávku bude nejvýše vyuţíván 

transparentní bezbarvý, průhledný lak na masiv či dýhu.  

 

Po rozšíření činnosti je nutné brát v potaz i zajištění odvozu nebezpečného odpadu. 

Odvoz a likvidaci odpadů zajišťuje v nejbliţším okolí podnikatele společnost ADC 
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sluţby, s.r.o. v Podbřeţicích. Společnost se nachází cca 3 km od sídla společnosti 

HAANT. Náklady na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu závisí na druhu odpadu, 

jeho objemu a na četnosti svozu.  

 

4.2.2 Ceník vybavení 

S ohledem na v přecházející kapitole stanovené poţadavky na vybavení lakovny včetně 

poţadavků zákonných a hygienických, bylo vyhledáváno a konzultováno  

s podnikatelem vhodné vybavení včetně hrubého stanovení nákladů na pořízení daného  

vybavení viz následující tabulka. 

 
Tabulka 10: Ceník vybavení lakovny 

Vybavení Počet (ks) Cena (Kč) 

Vzduchová stříkací pistole 1 5 000 

Kompresor vzduchový olejový 1 10 200 

Hadice ke kompresoru 1 300 

Odsávací stěna lakovny MOS 1900 1 100 000 

Lakovací stojan 1 1 660 

Odkládací žebřík na nalakované dílce 
(vlastní výroby) 

1 5 000 

Osvětlení 2 2 000 

Ochranné pracovní pomůcky 
(respirátory, rukavice, kombinézy) 

více 5 000 

Celkem (zaokrouhleno) 130 000 

Zdroj: vlastní 

 

Celková odhadovaná částka na pořízení vybavení do lakovny je ve výši 130 000 Kč. 

K dané ceně je ještě nutné připočíst dodávku a montáţ odsávací stěny dodavatelskou 

firmou v odhadu cca 15 000 Kč.   

 

Do budoucna po rozjetí činnosti a po zkušenostech, doporučuji firmě investovat ještě  

do další stříkací pistole vysokotlaké, která je v pořizovací ceně přibliţně 75 000 Kč. Její 

předností je však úspora laku, energie a sníţení opotřebení kompresoru.  

 

4.2.3 Umístění lakovny 

Rozměry pro zřízení lakovny nejsou zákonem dané. Podnikatel si sám musí určit 

moţnosti. Společnost HAANT je malé truhlářství, po konzultaci s majitelem, bylo 

posouzeno, ţe nebude prováděn stavební zásah či přístavba. Pouze proběhnou menší 
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zednické úpravy v prostoru. V předcházející kapitole 3.1.2 Pracoviště byl znázorněn 

půdorys firmy. Ne naplno vyuţívaný prostor s vlastním přístupem se nachází v zadní 

části budovy – Sklad 2. Jak jiţ bylo zmíněno daná místnost je vyuţívána jako sklad 2. 

Společnost HAANT je však zakázkové truhlářství, nákup probíhá s ohledem  

na zakázky, hlavní sklad pokrývá kapacitu podniku. S ohledem na prostory místnosti, 

která je samostatná a má vlastní vchod, je moţné danou místnost upravit pro potřeby 

lakovny. Materiál a ostatní uloţené věci je moţné přemístit do hlavního skladu a je 

moţné vyuţít i půdní prostor. (HÁLA, A., únor, 2015) 

 

Obrázek 8: Půdorys podniku s lakovnou 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

Zednické úpravy je nutné provést obzvláště při instalaci vzduchové odsávací stěny  

a při úpravě ventilace. Není předpokládán velký zednický zásah. Odhad nákladů 

související se zednickou úpravou místnosti činí cca 5 000 Kč.   
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4.3 Financování 

Přestoţe podnikatel disponuje vlastními prostředky z podnikatelské činnosti,  

pro financování je bezpečnější vyuţít i cizích zdrojů a zachovat tak dostatečnou rezervu.  

Rozšíření dílny o lakovnu bude tedy financováno z cizích zdrojů, konkrétně 

podnikatelským bankovním úvěrem. Dané bylo rozhodnuto i po konzultaci 

s podnikatelem, kdy podnikatel v daném období také plánuje výdej finančních 

prostředků do obnovy vybavení dílny. Firma si nemůţe dovolit vynakládat další 

finanční prostředky z vlastních zdrojů. Nákup lakovacího materiálu bude financován  

z vlastních zdrojů firmy, které jsou k dispozici na bankovním účtu. Z vlastních zdrojů 

budou financovány i náklady na odvoz nebezpečného odpadu. Tyto zmíněné náklady 

musí brát firma také v potaz. Z těchto důvodů bude rozšíření dílny financováno z cizích 

zdrojů. 

 

Při volbě vhodného úvěru se brali v potaz recenze a zkušenosti. Po průzkumu trhu byl 

zvolen malý podnikatelský úvěr od Equa bank. Tento úvěr je určen na pokrytí 

investičních nebo provozních potřeb. Přednosti tohoto úvěru spočívaly v rychlém 

schvalovacím procesu poskytnutí úvěru – zjednodušené dokumentační poţadavky  

a úvěr je bez poplatku za poskytnutí. Další výhodou je, ţe podnikatel zde má jiţ zřízen  

i podnikatelský účet. S ohledem na to, ţe zřízení účtu při poskytnutí úvěru bylo  

u ostatních bank podmínkou a přineslo by to další dodatečné náklady, jeví se tato 

výhoda také velmi významnou. V neposlední řadě také je moţné úvěr po 2 letech 

předčasně splatit zdarma.  

  

Od Equa bank je moţné získat malý podnikatelský nezajištěný (majetkem) úvěr ve výši 

150 000 Kč. Varianta zajištěného úvěru majetkem podnikatele nebyla vybrána 

s ohledem na řešení odhadu nemovitosti a výši nákladů spojených s odhadem, a také  

na delší schvalovací období.   

 

Zárukou klienta je v případě nezajištěného úvěru avalovaná blankosměnka. Schvalovací 

období probíhá zpravidla ve výši 7 – 10 dní. Úvěr ve variantě splátkového úvěru bude 

splácen po dobu 5 let a bude splácen měsíční anuitní splátkou. Fixní úroková sazba činí   

8,90 % p.a.. (Equa bank [online], 2015)  
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Veškeré informace byly ověřeny a upřesněny na pobočce banky. 

 

Hodnota měsíční anuity je tedy vypočítána ve výši 3 106 Kč. Celkově podnikatel zaplatí  

186 389 Kč. Cena za poskytnutí finančních prostředků je tedy 36 389 Kč. Splátkový 

kalendář je znázorněn v tabulce níţe.  

 

Tabulka 11: Splátkový kalendář 

Rok Měsíc 

 
Splátka 

(Kč) 
 

Počateční hodnota 
(Kč) 

 
Úrok 
(Kč) 

 

Úmor 
(Kč) 

Konečná hodnota 
(Kč) 

1 
 

1 3 106 150 000 1 113 1 994 148 006 

2 3 106  148 006 1 098 2 009 145 997 

3 3 106 145 997 1 083 2 024 143 974 

4 3 106 143 974 1 068 2 039 141 935 

5 3 106 141 935 1 053 2 054 139 881 

6 3 106 139 881 1 037 2 069 137 812 

7 3 106 137 812 1 022 2 084 135 728 

8 3 106 135 728 1 007 2 100 133 628 

9 3 106 133 628 991 2 115 131 512 

10 3 106 131 512 975 2 131 129 381 

11 3 106 129 381 960 2 147 127 234 

12 3 106 127 234 944 2 163 125 072 

2 
 

1 3 106 125 072 928 2 179 122 893 

2 3 106 122 893 911 2 195 120 698 

3 3 106 120 698 895 2 211 118 486 

4 3 106 118 486 879 2 228 116 259 

5 3 106 116 259 862 2 244 114 015 

6 3 106 114 015 846 2 261 111 754 

7 3 106 111 754 829 2 278 109 476 

8 3 106 109 476 812 2 295 107 182 

9 3 106 107 182 795 2 312 104 870 

10 3 106 104 870 778 2 329 102 541 

11 3 106 102 541 761 2 346 100 195 

12 3 106 100 195 743 2 363 97 832 

3 
 

1 3 106 97 832 726 2 381 95 451 

2 3 106 95 451 708 2 399 93 053 

3 3 106 93 053 690 2 416 90 636 

4 3 106 90 636 672 2 434 88 202 

5 3 106 88 202 654 2 452 85 750 

6 3 106 85 750 636 2 471 83 279 

7 3 106 83 279 618 2 489 80 790 

8 3 106 80 790 599 2 507 78 283 

9 3 106 78 283 581 2 526 75 757 

10 3 106 75 757 562 2 545 73 212 

11 3 106 73 212 543 2 563 70 649 

12 3 106 70 649 524 2 582 68 066 

4 
 

1 3 106 68 066 505 2 602 65 465 

2 3 106 65 465 486 2 621 62 844 

3 3 106 62 844 466 2 640 60 204 
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4 3 106 60 204 447 2 660 57 544 

5 3 106 57 544 427 2 680 54 864 

6 3 106 54 864 407 2 700 52 164 

7 3 106 52 164 387 2 720 49 445 

8 3 106 49 445 367 2 740 46 705 

9 3 106 46 705 346 2 760 43 945 

10 3 106 43 945 326 2 781 41 164 

11 3 106 41 164 305 2 801 38 363 

12 3 106 38 363 285 2 822 35 541 

5 

1 3 106 35 541 264 2 843 32 698 

2 3 106 32 698 243 2 864 29 834 

3 3 106 29 834 221 2 885 26 949 

4 3 106 26 949 200 2 907 24 042 

5 3 106 24 042 178 2 928 21 114 

6 3 106 21 114 157 2 950 18 164 

7 3 106 18 164 135 2 972 15 193 

8 3 106 15 193 113 2 994 12 199 

9 3 106 12 199 90 3 016 9 183 

10 3 106 9 183 68 3 038 6 145 

11 3 106 6 145 46 3 061 3 084 

12 3 106 3 084 23 3 084 0 

Zdroj: vlastní 

 

Měsíční splátka úvěru navýší fixní náklady podniku, které byly znázorněny v tabulce  

č. 2.  

 

4.4 Náklady projektu 

4.4.1 Počáteční náklady na rozšíření činnosti 

Do počátečních nákladů je nutné započítat částku cca 130 000 Kč na pořízení vhodného 

vybavení do lakovny, viz kapitola 4.2.2. Ceník vybavení. Dále je nutné započítat 

zednické práce, které proběhnou při instalaci vzduchové odsávací stěny a při úpravě 

ventilace. Odhad nákladů související se zednickou úpravou místnosti činí včetně nutné 

započtené práce montáţe odsávací stěny dodavatelskou firmou v odhadu 20 000 Kč.  

 

V plánu je odepisování odsávací stěny v pořizovací ceně včetně montáţe 115 000 Kč. 

Odsávací stěna se řadí podle přílohy č. 1 k zákonu 586/1992 Sb. Třídění majetku  

do odpisových skupin do 3. odpisové skupiny 28.25.14 Stroje a zařízení na filtraci  

a čištění. Doba odepisování je dle zákona 10 let. Podnik zvolil metodu rovnoměrného 

odepisování, viz tabulka níţe.  
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Tabulka 12: Odpisy odsávací stěny 

Rok 
Vstupní cena 

(Kč) 

Roční 
odpisová 
sazba (%) 

Odpis (Kč) 
Oprávky 

(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 

2016 115 000 5,5 6 325 6 325 108 675 

2017 115 000 10,5 12 075 18 400 96 600 

2018 115 000 10,5 12 075 30 475 84 525 

2019 115 000 10,5 12 075 42 550 72 450 

2020 115 000 10,5 12 075 54 625 60 375 

2021 115 000 10,5 12 075 66 700 48 300 

2022 115 000 10,5 12 075 78 775 36 225 

2023 115 000 10,5 12 075 90 850 24 150 

2024 115 000 10,5 12 075 102 925 12 075 

2025 115 000 10,5 12 075 115 000 0 

Zdroj: vlastní 

 

4.4.2 Mzdové náklady 

S rozšířením činnosti spočívá nutnost i najmout další pracovní sílu do podniku. Další 

pracovník se bude zaměřovat na lakování materiálu, ale v dílně bude také k dispozici 

i jako další pracovník. S rozšířením sluţeb se očekává i více zakázek. Tedy jeho činnost 

nebude pouze lakování.   

 

Nová organizační struktura podniku je znázorněna níţe na obrázku.  

 

Obrázek 9: Struktura společnosti s rozšířením činnosti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

S další pracovní silou se zvýší i mzdové náklady podniku. Mzdové náklady budou 

stejné jako u ostatních zaměstnanců. Fixní náklady společnosti, které jsou zobrazeny 

v tabulce č. 2, budou navýšeny.  

 

Antonín Hála 

majitel 

Montáţní pracovník Pracovník dílny Pracovník lakovny 
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4.4.3 Plánované náklady 

Spotřeba materiálu je závislá na mnoţství zakázek a trţbách společnosti.  

 

Po rozšíření činnosti jsou plánovány ceny za nejběţněji pouţívaný lakovací materiál: 

 Transparentní průhledný lak: 500 Kč/m
2
 

 Pigmentové a jiné speciální laky: 1000 Kč/m
2
 

 

a plánované ceny za práci vč. energie: 

 Transparentní průhledný lak: 300 Kč/m
2
 práce 

 Pigmentové a jiné speciální laky: 400 Kč/m
2
 práce 

 

S ohledem na v minulosti zaznamenanou poptávku bude nejvýše vyuţíván základní 

nejběţněji pouţívaný transparentní bezbarvý, průhledný lak se zřetelem na poptávku na 

materiál masivu či dýhy.   

 

Vlastní výzkum 

Na základě informací získaných od konkurenčního truhlářství Loukotka ve Vyškově, 

které je také malé truhlářství, jako truhlářství HAANT, byl sestaven graf přibliţného 

počtu zakázek v lakovně za rok 2013 a 2014. Z větších zakázek s povrchovou úpravou 

lakování je nejčasněji poptávána zakázka na výrobu kuchyně, schodů a poté dveří.  
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Graf 1: Počet zakázek na lakovnu – truhlářství Loukotka 

 

Zdroj: sestaveno na základě rozhovoru LOUKOTA, Z., duben 2015 

 

Za poslední dva roky byl průměrný počet zakázek na lakovnu u konkurenčního 

truhlářství v počtu okolo 3 aţ 4 v průměru na 440 m
2
. Dle v minulosti zaznamenané 

poptávky a s ohledem na konkurenční truhlářství bude tedy v realistické variantě 

počítáno, ţe objem zakázek s lakováním je 35 na 425 m
2
. V pesimistické variantě bude 

počítána odchylka, tedy počet zakázek je stanoven na 24 na 300 m
2
 a v optimistické 

variantě 48 zakázek na 600 m
2
. Pro účely nástinu řešení je počítáno, ţe kuchyně je 

v rozměru 10 m
2
 a schody v rozměru 15 m

2
.  

 

Z informací o průměrné výši inflace v jednotlivých letech, uváděných českým 

statistickým úřadem byla zjištěna průměrná výše inflace za období 1999 - 2014 

v hodnotě 2,4 %. Tato hodnota bude brána při výpočtech v tabulkách v potaz.  

 

U variabilních nákladů lakovny je zohledněno: 

 spotřeba materiálu lakovny 

 v dalších letech kaţdoroční nárůst o 2,4 % s ohledem na průměrnou inflaci  
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Tabulka 13: Plánované variabilní náklady za lakovnu 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 150 000 212 500 300 000 

2017 153 600 217 600 307 200 

2018 157 286 222 822 314 572 

Zdroj: vlastní 

 

Variabilní náklady jsou ovlivněny výši produkcí. Pro predikci budoucích variabilních 

nákladů celé firmy byly brány v potaz variabilní náklady společnosti za poslední tři 

roky. V tabulkách č. 3,4,5 je spatřována zvyšující se tendence nákladů, je nutné brát 

v potaz i průměrnou inflaci. Dále je nutné zohledňovat, ţe při zavedení lakovny se 

zvedne počet zakázek, které souvisí s operací lakování. Výše je uvedena pouze spotřeba 

materiálu na lakování, na spotřebu materiálu na výrobu nebyl brán zřetel. Variabilní 

náklady je nutné predikovat s ohledem na pesimistickou, realistickou a optimistickou 

variantu a k danému je nutné přičíst variabilní náklady za lakovnu ve výše uvedených 

variantách. Výše variabilních nákladů byla stanovena dle hrubého odhadu a v poměru  

s trţbami na rok 2016 ve výši 665 325 Kč, na rok 2017 ve výši 681 293 Kč a na rok 

2018 ve výši 701 732 Kč. K těmto variabilním nákladům byl přičten hrubý odhad 

navýšení spotřeby materiálu v poměru se zakázkami (m
2
) a variabilní náklady  

za lakovnu v pesimistické, realistické a optimistické variantě viz tabulka níţe.  

 

Tabulka 14: Plánované variabilní náklady společnosti 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 1 115 325 1 227 825 1 365 325 

2017 1 134 893 1 248 893 1 388 493 

2018 1 159 018 1 274 554 1 416 304 

Zdroj: vlastní 

 

Jiţ výše v kapitolách bylo zmíněno navýšení fixních nákladů s ohledem na rozšíření 

činnosti. Tabulka fixních nákladů byla upravena.  
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Tabulka 15: Fixní provozní náklady po rozšíření činnosti 

Položky Měsíční výdaje (Kč) Roční výdaje (Kč) 
Zdravotní a sociální pojištění 4 400 52 800 
Záloha na spotřebu energií 1 267 15 200 
Záloha na vodné a stočné 167 2 000 

Telefonní služby 749 8 988 
Pojištění dílny a vybavení 1 000 12 000 

Mzdy vč. odvodu soc. a zdrav. pojištění za z-nce 58 800 705 600 

Úvěrová splátka 3 106 37 272 

Celkem 89 089 833 860 

Zdroj: vlastní 

 

Součtem plánovaných fixních a variabilních nákladů je sestavena tabulka celkových 

plánovaných nákladů firmy do budoucích let 2016, 2017, 2018. 

 

Tabulka 16: Celkové plánované náklady 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 1 949 185 2 061 685 2 199 185 

2017 1 968 753 2 082 753 2 222 353 

2018 1 992 878 2 108 414 2 250 164 

Zdroj: vlastní 

 

4.5 Trţby projektu a výsledek hospodaření 

 

U trţeb lakovny je po konzultaci s podnikatelem v dalších letech započten kaţdoroční 

nárůst s ohledem na průměrnou inflaci a růst cen o 3 %.  Dané rozhodnutí je zcela 

v kompetenci majitele.  

 

Tabulka 17: Plánované trţby za lakovnu 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 240 000 340 000 480 000 

2017 247 200 350 200 494 400 

2018 254 616 360 706 509 232 

Zdroj: vlastní 
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S ohledem na růst nákladů, rostoucí počet zakázek a s ohledem na růstový trend příjmů 

jsou sestaveny v poměru se zakázkami plánované trţby, ke kterým byly přičteny 

plánované trţby za lakovnu v pesimistické, realistické a optimistické variantě.  

 

Tabulka 18: Celkové plánované trţby 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 2 889 185 3 151 685 3 479 185 

2017 2 915 953 3 182 953 3 516 853 

2018 2 947 494 3 219 120 3 559 396 

Zdroj: vlastní 

 

Plánovaný výsledek hospodaření za lakovnu je znázorněn v tabulce níţe jako rozdíl 

variabilních nákladů, fixních nákladů souvisejících pouze s lakovnou a příjmů  

za lakovnu. U fixních nákladů byla brána v potaz úvěrová splátka, energie a mzda 

zaměstnance, která byla však vypočítána pouze na zakázky s lakováním. Zaměstnanec 

byl přijímán do firmy s tím, ţe bude i pracovník dílny, tedy jeho mzdu bylo nutné 

rozdělit pro výpočet.   

 

Tabulka 19: Plánovaný výsledek hospodaření za lakovnu – před zdaněním 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 7 128 25 628 51 528 

2017 10 725 30 728 58 728 

2018 14 458 36 012 66 188 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka výše nám ukazuje, ţe firma bude schopná i při pesimistické variantě při počtu 

zakázek na lakovací operace 24/rok splácet úvěr a tvořit zisk.  

 

Nesmíme také opomenout, ţe dané ukazatele jsou pouze za lakovnu, a ţe rozšířením 

sluţeb vzniknou dodatečné zakázky, při jejichţ výrobě a montáţi budeme generovat 

další zisk. Navýšení nákladů i trţeb s ohledem na další zakázky bylo uvaţováno  

při sestavování tabulky plánovaných variabilních nákladů a trţeb společnosti.  
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Plánovaný výsledek hospodaření je sestavený z tabulek č. 14 a 16, jako rozdíl 

plánovaných celkových nákladů a plánovaných celkových trţeb za firmu HAANT.  

 

Tabulka 20: Plánovaný výsledek hospodaření – před zdaněním 

Rok 
Pesimistická 
varianta (Kč) 

Realistická  
varianta (Kč) 

Optimistická 
varianta (Kč) 

2016 940 000 1 090 000 1 280 000 

2017 947 200 1 100 200 1 294 500 

2018 954 616 1 109 806 1 309 232 

Zdroj: vlastní 

 

Hospodářský výsledek je při kaţdé variantě plusový. Je nutné však brát na vědomí to, 

ţe se jedná pouze o hrubé odhady nákladů a trţeb. Osobně předpokládám, ţe výsledek 

hospodaření se bude pohybovat v realistické variantě.  

 

Níţe na grafech můţete sledovat výsledek hospodaření společnosti v předcházejících 

letech a plánovaný výsledek hospodaření ve třech variantách po rozšíření činnosti  

o lakovnu.  

 

Graf 2: Výsledek hospodaření za předcházející roky 

 

Zdroj: vlastní 
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 Graf 3: Plánovaný výsledek hospodaření ve třech variantách 

 

Zdroj: vlastní 

 

4.6 Analýza rizik 

4.6.1 Identifikace a ohodnocení rizika 

 

Na úplném počátku, aby mohla být stolárna rozšířena o lakovnu, je nezbytné, aby byl 

schválen podnikatelský úvěr. Ostatní rizika a hrozby firmy byly jiţ obecně definovány 

ve SWOT analýze. K definovaným rizikům zejména: nová konkurence, zvýšení nákladů 

a cen lze ještě doplnit, případně konkretizovat rizika související s rozšířením stolařské 

firmy o lakovnu konkrétně o:  

 

 Špatně odvedená práce zaměstnanci 

 Nevyuţívání lakovny – nízká poptávka na zakázky spojené s úpravou lakování 

 Substituty dřeva 

 Volba vhodného vybavení  

 

Pro ohodnocení rizik byla u kaţdého rizika posuzována pravděpodobnost vzniku 

s dopadem a oceněním rizika viz níţe tabulka. 
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Tabulka 21: Posuzování rizik 

Pořadové 
číslo  

Rizikový faktor 
Pravděpodobnost 
(1 min - 10 max) 

Dopad  
(1 min - 10 max) 

Ocenění rizika  
(1 min – 100 max) 

1 
Špatně odvedená 
práce zaměstnanci 

4 7 28 

2 
Nízká poptávka na 
zakázky spojené s 
úpravou lakování 

4 8 32 

3 Nová konkurence 6 8 48 

4 
Volba vhodného 
vybavení 

3 5 15 

5 Zvýšení nákladů a cen 7 7 49 

6 Substituty dřeva 4 7 28 

Zdroj: vlastní 

 

Jako nejzávaţnější rizika jsou spatřována zvýšení nákladů a cen společně s novou 

konkurencí a moţnou ztrátou či nedostatkem zákazníků. Dalším rizikovým faktorem je 

nedostatek zakázek spojených s lakováním. Je nutné brát v potaz moţnosti substituty 

dřeva a moţnost špatně odvedené práce zaměstnanci. Také je samozřejmě nezbytné 

zvolit vhodné vybavení, které musí zajistit kvalitně lakovaný povrch dřeva včetně 

výdrţe nátěru.  Tento faktor je však v porovnání s ostatními faktory vyhodnocen jako 

nejméně rizikový. Celkové hodnocení je zobrazeno v mapě rizik viz níţe.   
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Tabulka 22: Mapa rizik 
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Zdroj: vlastní 

 

Vysvětlivky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Opatření ke sníţení rizik 

 

Špatně odvedená práce zaměstnanci 

Ohledně daného bodu záleţí na práci vedoucího pracovníka v daném případě majitele 

firmy Antonína Hály. V tomto bodě se dá apelovat na určitou profesionalitu 

zaměstnanců. S ohledem však na moţné nevydaření správného nástřiku laku a tedy 

 
Špatně odvedená práce zaměstnanci 

 Nízká poptávka na zakázky spojené s úpravou 
lakování 

 
Nová konkurence 

 
Volba vhodného vybavení 

 
Zvýšení nákladů a cen 

 
Substituty dřeva 

 Riziko přijatelné 

 Riziko podmínečně přijatelné 

 Riziko nepřijatelné 
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nespokojenosti zákazníka, je důleţité zaměstnance seznámit řádně s technologickým 

postupem. Také je seznámit s prostředím a vybavením lakovny.  

 

Pokud budou zaměstnanci řádně proškoleni, zamezíme jak časovým, tak i finančním 

ztrátám a také zajistíme spokojenost zákazníka.  Zaměstnancům je nutné přednést, ţe 

nabudou prostřednictvím rozšíření výroby nové schopnosti. 

 

Nízká poptávka na zakázky spojené s úpravou lakování  

Jak jiţ bylo zmíněno, ne všechny materiály vyţadují úpravu lakování. Proto pokud 

budou zákazníci poptávat různé laminátové a jiné dřevotřískové materiály, které 

nepotřebují úpravu lakování, můţe vzniknout nedostatek či sníţení počtu zakázek 

spojených s úpravou lakování. Avšak stále existuje nábytek či vybavení, které si 

vyţaduje výrobu převáţně pouze z tvrdého masivu, které je nutno lakovat jako 

například schody, postele a převáţně i ţidle atd.  Výrobky z masivu jsou kvalitní  

a zaručují delší ţivotnost. Sám podnikatel si uvědomuje dané přednosti a proto má 

zájem na zřízení lakovny. 

 

Apelací na zákazníka na kvalitní přednosti výroby z masivu můţe podnikatel sníţit 

riziko nedostatku zakázek spojených s úpravou lakování. Také je doporučeno zaměřit se 

po rozšíření činnosti na marketingové tahy.  

 

Substituty dřeva 

 V dnešní době existují substituty, z kterých dochází k výrobě nábytku. Nemluvíme-li 

zrovna o substitutech, které nahrazují pouze masiv, ale o substitutech celkově 

dřevěného materiálu, jedná se o materiály kovu, plastu atd. S ohledem na specifické 

vlastnosti dřeva – hmotnost, hustota tělesa, tepelné vlastnosti jsou však dle mého názoru 

i názoru podnikatele Antonína Hály přednosti dřevěných produktů velké. Proto toto 

riziko momentálně nepovaţujeme za příliš vysoké. Je samozřejmě však nutné sledovat 

trendy a změny v preferencích zákazníků. S ohledem na trendy je moţné směřovat 

výrobu v dřevěném provedení. Je nutné apelovat na vestavěné na míru provedení 

v dřevěných materiálech. Co se týče substitutů nahrazující masiv. Podnikatel se 

zaměřuje převáţně na výrobu z lamina, případně dřevotřískového materiálu, tedy dané 
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sluţby poskytuje. Na zákazníka chce však apelovat kvalitní přednosti výroby z masivu  

a delší ţivotností masivu.  

 

Nová konkurence 

Dané riziko je v mapě rizik aţ v nebezpečné a nepřípustné výši. Vedení jej nesmí 

podcenit. Jak jiţ bylo zmíněno v analýze, tak jako kaţdá firma i naše se snaţí zamezit 

vstupu na trh novým konkurentům. Vzhledem však k rozmanitosti výroby a inovacemi 

výrobků je to sloţité. Stávající firmy v okolí samozřejmě pokryjí poptávku zákazníků, 

přesto zákazníci i odběratelé vyhledávají stále nové výrobky. Firma se však soustředí  

na snahu odlišit své výrobky a na snahu o individualizaci výrobku přesně na míru 

zákazníka. Apeluje se na vestavěný nábytek přesně na míru a dle poţadavků zákazníka. 

Firmě je doporučeno apelovat také na dobré reference, zkušenosti firmy s ohledem na 

dobu jejího působení na trhu. Je nutné vyzdvihnout i přednosti jakým je poskytovaný 

doţivotní servis na provedené zakázce. Firma však musí neustále sledovat konkurenční 

prostředí a reagovat, případně snaţit se uzavírat strategické odběratelské či dodavatelské 

smlouvy. 

  

Volba vhodného vybavení 

Dané riziko nepředstavuje aţ tak velkou hrobu. Přesto je však nutné se i na něj zaměřit, 

jelikoţ vybavení musí zajistit kvalitně lakovaný povrch dřeva včetně výdrţe nástřiku. 

Riziko se dá minimalizovat řádným prozkoumáním trhu s nabídkou vybavení  

pro lakovny a materiálu, také ověřením u dodavatelů. Vše bude mít na starost majitel 

firmy, který je současně i vedoucím výroby.  

 

Zvýšení nákladů a cen 

Bohuţel dané riziko bylo vyhodnoceno jako nejvyšší a vyplývá obecně na celou firmu. 

Růst cen a tedy i nákladů se můţe dotknout všech subjektů ze stejného podnikatelského 

prostředí. Doporučuji dané riziko minimalizovat dlouhodobou spoluprácí s dodavateli. 

V ostatních případech je nutné přistoupit k úpravě ceny zakázky.  
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Tabulka 23: Posuzování rizik po provedených opatřeních 

Pořadové 
číslo  

Rizikový faktor 
Pravděpodobnost 
(1 min - 10 max) 

Dopad  
(1 min – 10 max) 

Ocenění rizika  
(1 min – 100 max) 

1 
Špatně odvedená 
práce zaměstnanci 

2 4 8 

2 
Nízká poptávka na 
zakázky spojené s 
úpravou lakování 

3 7 21 

3 Nová konkurence 5 7 35 

4 
Volba vhodného 
vybavení 

2 4 8 

5 Zvýšení nákladů a cen 7 5 35 

6 Substituty dřeva 3 6 18 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 24: Mapa rizik po provedených opatřeních 
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Zdroj: vlastní 

 

 

Vysvětlivky:  
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4.7 Časový harmonogram realizace 

 

V dané kapitole je nastíněn časový sled událostí pro rozšíření dílny a činnosti. Pokud se 

podnikatel rozhodne pro projekt rozšíření dílny o lakovnu, je primárně důleţité podat 

ţádost o bankovní úvěr. Po schválení bankovního úvěru a příjmu finančních prostředků 

bude probíhat nákup vybavení včetně úpravy prostor a montáţe vzduchové odsávací 

stěny. V druhé etapě této činnosti začátkem roku 2016 bude probíhat jiţ výběr 

zaměstnance a jeho školení. Zahájení činnosti je plánováno po jejím nahlášení  

a vyřízením potřebných povolení jiţ v prvním kvartále roku 2016.  

 

Tabulka 25: Časový harmonogram realizace 

Rok 2015 2016 

Činnost/Měsíce 9 10 11 12 1 2 

Rozhodnutí o realizaci       

Podání žádosti o úvěr       

Schválení úvěru       

Úprava prostor a montáž vybavení       

Výběr zaměstnance       

Školení zaměstnance       

Vyřízení povolení pro činnost       

Zahájení činnosti       

Zdroj: vlastní 

 

 

 

4.8 Vyhodnocení 

 

Projekt rozšíření stolařské firmy HAANT o lakovnu byl zpracován. Bylo navrţeno 

moţné umístění lakovny, vhodné vybavení včetně nástinu odhadovaných nákladů. 

Náklady projektu na pořízení vybavení a jeho montáţ ve výši 150 000 Kč budou 

financovány bankovním úvěrem.  

 

S rozšířením bylo nutné zahrnout i novou pracovní sílu do podniku. Byly stanoveny 

plánované ceny za nové sluţby v oblasti lakování materiálu. Na základě těchto cen byla 

stanovena predikce nákladů a trţeb za lakovnu v pesimistické, realistické a optimistické 

variantě. Tyto varianty byly nastaveny s ohledem na počet zakázek a jejich objem v m
2
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za rok. I při pesimistické variantě ukázal výsledek hospodaření za lakovnu, ţe je firma 

schopna splácet bankovní úvěr a generovat zisk.  

 

Byly také stanoveny celkové plánované náklady a celkové plánované trţby firmy 

HAANT. Z jejich rozdílů byl stanoven plánovaný výsledek hospodaření za období 

2016, 2017 a 2018. Vše bylo také stanoveno v pesimistické, realistické a optimistické 

variantě. Celkové prediktivní výsledky byly také pozitivní a ukázaly na to, ţe podnik 

můţe daný projekt realizovat.  

 

Nebyla opomenuta také analýza rizik spojená nejen s rozšířením dílny a sluţeb, ale  

i stávajících rizik podniku. Rizika byla identifikována, ohodnocena a následně byla 

navrţena moţná opatření ke sníţení rizik. 

 

Na závěr bylo nutné nastínit i časový harmonogram realizace projektu na rozšíření dílny 

o lakovnu. Časový harmonogram předpokládá, ţe pokud se podnikatel rozhodne 

realizovat daný navrhovaný projekt, tak jiţ v prvním kvartále roku 2016 bude činnost 

zahájena. Podle plánu by měla primární část, a to ţádost o bankovní úvěr proběhnout 

v říjnu letošního roku 2015. 

 

Daný plán povaţuji za realizovatelný. Pokud firma HAANT rozšíří dílnu o lakovnu, 

rozšíří nabídku sluţeb zákazníkům, nabídne zákazníkům široký výběr materiálu včetně 

moţnosti jeho povrchové úpravy, a tak zajistí komplexní sluţby a eliminuje 

konkurenční nevýhodu v dané oblasti.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout rozšíření truhlářské a stolařské firmy 

ţivnostníka Antonína Hály – firmy HAANT.  

 

K dosaţení tohoto cíle bylo nejprve nutné charakterizovat teoretické pojmy z oblasti 

podnikání. A následně byla provedena analýza stávajícího podnikání podnikatelského 

objektu. Analýza byla provedena pomocí strategických analýz vnějšího, vnějšího 

oborového a vnitřního prostředí. V neposlední řadě byla provedena i finanční analýza. 

 

Provedené analýzy poukázaly na mezery a tak moţné rozšíření podnikání. 

Podnikatelský subjekt HAANT se zaměřuje převáţně na zakázkovou výrobu z lamina  

a dřevotřískového materiálu. Firma neposkytuje sluţby v oblasti lakování materiálu, 

tedy i sluţby zpracování masivu. V daném bodě byla spatřena velká mezera  

a konkurenční nevýhoda.    

 

V návrhové části bylo firmě na základě výsledku analýz doporučeno rozšířit dílnu  

o lakovnu a tedy i o sluţby povrchové úpravy materiálu spojené se zřízením lakovny.  

 

Na jakékoliv mezery či spatřené a odhalené nedostatky je nutné se zaměřovat. Nabízet 

zákazníkům široký výběr materiálů, sluţeb, moţností výroby je velmi důleţité  

pro získání a udrţení zákazníka. Je nutné brát v potaz rychlost dnešní doby, kdy se  

do popředí dostává s ohledem na nedostatek času, výhoda v podobě dodání komplexní 

sluţby.  

 

V návrhové části byl návrh na rozšíření lakovny zpracován. V této části bylo řešeno 

umístění lakovny, její vybavení vše s ohledem na zákonné poţadavky. Dále byla řešena 

nákladová část a byla zpracována predikce budoucích výsledků. Návrhová část 

poukázala na to, ţe zřízení lakovny se jeví jako vhodné řešení a ekonomicky  

do budoucna účelné.  
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Daný plán povaţuji za realizovatelný. Pokud firma HAANT rozšíří dílnu o lakovnu, 

rozšíří nabídku sluţeb zákazníkům, nabídne zákazníkům široký výběr materiálu včetně 

moţnosti jeho povrchové úpravy, a tak zajistí komplexní sluţby a potlačí konkurenční 

nevýhodu. Obzvláště se také daným rozšíření dostane do podvědomí bonitním klientům, 

kteří zejména komplexnost sluţby vyţadují. Pokud ji firma nedokáţe zajistit, vţdy to 

rozhoduje ve prospěch konkurence.  
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