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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který bude zaměřen na 

vytvoření firmy v oboru těžby dřeva. Tato firma bude založená jako malý až střední 

podnik a budeme se v naší práci snažit o jeho fungování. Na závěr práce by podnik měl 

tvořit zisk. 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský záměr, založení firmy, společnost s ručením omezeným, analýza, SWOT 

analýza, SLEPT analýza, kalkulace, náklady, výnosy 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with business plan, which will focus on the creation of the 

company in the timber industry. The company will be founded as a small to medium 

enterprise and we will try to work on its functioning. In conclusion, the company should 

make a profit. 

 

Keywords 

Business plan, set up a company, limited company, analysis, SWOT analysis, SLEPT 

analysis, calculation, costs, returns 
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Úvod 

Úvodem bych řekl, proč jsem si vybral zrovna založení podniku a to v oboru zpracování 

a těžbě dřeva. Toto téma je aktuální z toho důvodu, že těžba dřeva probíhá stále a lidé 

postupně se začínají vracet k topení pomocí tohoto paliva. Dále roste spotřeba dřeva i 

v průmyslovém odvětví díky tomu, že lidé si čím dál častěji kupují přírodní výrobky a 

také se čím dál častěji používá na podlahové krytiny. 

Pro mne je toto téma aktuální už jen z toho důvodu, že jsem majitelem lesů na Vysočině 

a čas od času je potřeba odklidit polomy způsobené větrem, pokácet stromy, které jsou 

nakažené kůrovcem anebo jen udělat těžbu za účelem zisku. 

Proto také budu zakládat malý až střední podnik, který bude zaměřen na těžbu a odvoz 

pokácených stromů na pilu, kde budou prodány. 

Obrázek 1: Ukázka vývratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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1. Cíle bakalářské práce 

Na základě teoretických poznatků a provedených analýz a šetření zpracovat 

podnikatelský plán. 

Cílem mé bakalářské práce tedy bude vytvořit kvalitní a funkční podnikatelský záměr, 

který bude základem vytvoření úspěšného podniku a tím pádem i s nejnižším procentem 

rizikovosti. Zde také zjistíme, zdali má podnikání v daném oboru vůbec smysl a jestli 

budeme v zisku či ztrátě.  

Hlavní věcí tedy bude vytvořit dlouhodobě funkční a ziskoví podnik, s kvalitním 

zaměstnaneckým osazenstvem. Vytvořit si dobré vztahy jak s dodavateli, tak i 

s odběrateli, aby využívali našich služeb co nejdéle a hlavně také vytvořit si dobré 

jméno firmy, které po získání reputace bude z velké části tvořit reklamu samo. 
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I. Teoretická část 

 

2. Podnikání 

 

Pojem podnikání lze rozdělit do čtyř základních podkategorií, které nám pomohou 

objasnit, co vlastně toto slovo představuje. 

Zaprvé tu máme Ekonomické pojetí, které říká, že podnikání je zapojení ekonomických 

zdrojů a jiných aktiv tak, aby byla zvýšena jejich původní hodnota. Dále tu je 

Psychologické pojetí a to říká, že podnikání nás motivuje, abychom něco získali 

(většinou zisk) anebo něčeho dosáhli. V psychologickém pojetí je vlastně podnikání 

prostředkem seberealizace. Třetím pojetím je Sociologické, které je zaměřeno na 

vytváření pracovních míst a hledáním k lepšímu využití zdrojů. Jako poslední tu máme 

Právní pojetí, které v tomto znění „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku.“ (VEBER, a další, 2008, s. 15) 

 

2.1 Podnik 

Podnik podle právního znění lze popsat, jakož to soubor hmotných ale i nehmotných a 

osobních položek podnikání. Patří sem práva, věci a jiné majetkové hodnoty, které 

vlastní podnikatel (vlastník podniku), a které slouží k provozování této činnosti. (Zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění) 
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2.2 Formy podnikání 

Jsou 2 druhy členění podle zákona na formu podnikání fyzických osob a formu 

podnikání právnických osob. Tyto formy potom podléhají jim přiděleným zákonům 

České republiky 

Fyzické osoby 

 - živnostenské podnikání 

Právnické osoby 

 - kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným 

  - akciová společnost 

 - osobní společnosti - veřejná obchodní společnost 

  - komanditní společnost 

 - družstvo 

Živnostenské podnikání 

Živnost je stanovena jako soustavná činnost, prováděná vlastním jménem, na vlastní 

zodpovědnost za dosažením zisku (Zákon č. 455/1991, obchodní zákoník, v aktuálním 

znění) 

Živnostenskou činnost může provádět fyzická nebo právnická osoba, která splní jisté 

parametry a to je: dosažení plnoletosti, právní bezúhonnost a svéprávnost. 

Kapitálové společnosti 

Kapitálové společnosti jsou společnosti, kde je potřeba vložení kapitálu na jejich 

založení, tyto společnosti mohou být založeny jak jedním, tak více společníky a podle 

zakládací smlouvy či zákona jsou rozdělovány mezi tyto společníky. Za její závazky 

ručí částečně nebo omezeně a riziko nesou jen do výše své nesplacené části vkladu. 
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 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je podle zákonu o obchodních korporacích 

společností, u které ručí společníci společně a nerozdílně do výše nesplaceného vkladu. 

Po jeho splacení společníci za dluhy vzniklé společností neručí. Společnost může být 

založena jen jediným společníkem. 

Základní kapitál po úpravě zákonu stanoven na pouhou jednu korunu, i když je vhodné 

mít vyšší základní kapitál, kvůli řešení problémů, které mohou vyplívat z vedení této 

společnosti. Vklady do společnosti mohou být buď to peněžní formy, anebo nepeněžní 

jako například nemovitosti či pozemky. 

Společnost vzniká sepsáním společenské smlouvy a zápisem do obchodního rejstříku. 

Orgány společnosti: - valná hromada 

 - jednatelé – jsou statutárním orgánem, je jeden nebo více  

(Zákon č. 240/2013, obchodní zákoník, v aktuálním znění) 

 

 Akciová společnost 

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen akciemi a je buď 

2 000 000 korun bez veřejného výpisu akcií a 20 000 000 korun s veřejným výpisem 

akcií. Akcionáři neručí za závazky společnosti vůbec.  

Akciová společnost vzniká sepsáním zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny. 

Může být založena buď jednou nebo více právnickými osobami nebo dvěma a více 

fyzickými osobami. Pokud je společnost založena jen jednou osobou, tak se sepisuje 

zakladatelská listina, pokud více osob tak se sepisuje zakladatelská smlouva. 
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Orgány společnosti: - valná hromada 

 - představenstvo 

 - dozorčí rada 

 - správní rada 

 - statutární ředitel 

(Zákon č. 90/2012, obchodní zákoník, v aktuálním znění) 

 

Osobní společnosti 

Osobní společnosti se zakládají pouze za účelem podnikání nebo za účelem správy 

vlastního majetku. Činnosti v těchto společnostech mohou vykonávat jenom fyzické 

osoby, které jsou k tomuto vykonávání oprávněny.  

Rozdíl mezi osobními a kapitálovými společnosti je ten, že u kapitálové společnosti 

společníci za dluhy společnosti ručí buď do výše nesplaceného dluhu, anebo neručí za 

závazky společnosti vůbec. Na rozdíl od toho společníci u osobních obchodních 

společností ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. (Zákon č. 90/2012, 

obchodní zákoník, v aktuálním znění) 

 

 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je společnost tvořena alespoň 2 společníky, kteří ručí za 

závazky společnosti společně a nerozdílně. Je zakládána za účelem podnikání nebo za 

účelem zprávy svého majetku. Její výhodou je její dobrá flexibilita v uspořádání poměrů 

ve společnosti i její vysoká důvěryhodnost pro věřitele. 

Společnost je založena společenskou smlouvou a není-li určeno ve smlouvě jinak, tak 

zisk je dělem mezi společníky stejným dílem. Společnost nemusí dle zákona tvořit 

základní kapitál, tím pádem nemají společníci povinnost vložit žádný základní kapitál. 

 



16 

 

Orgány společnosti - statutární orgán – všichni společníci 

  - nejvyšší orgán 

(Zákon č. 90/2012, obchodní zákoník, v aktuálním znění) 

 

 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je společnost, u které jsou alespoň dva společníci, z čehož 

alespoň jeden ze společníků ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem a alespoň 

jeden ze společníků, který ručí pouze omezeně. Tato společnost nemusí být založena jen 

za účelem podnikání, ale i za účelem správy svého vlastního majetku. Společnost je 

založena společenskou smlouvou. 

Výhodou společnosti je možnost zapojení společníků, kteří ručí pouze v omezené výši. 

Nevýhodou však je, že komplementáři ručí neomezeně. 

Komplementáři jsou ti společníci, kteří ručí za dluhy společnosti neomezeně celým 

svým majetkem a každý z komplementářů má ve společnosti jeden podíl. Dále nemusejí 

ve společnosti plnit vkladovou povinnost. 

Komanditisté jsou společníci, kteří ručí za dluhy společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu, anebo neručí vůbec. Komanditisté však musí plnit vkladovou 

povinnost ve společnosti, avšak její výše není zákonem stanovena. Dále může mít 

komanditista ve společnosti více než jeden podíl. 

Orgány společnosti: - statutární orgán – komplementáři 

 - nejvyšší orgán – společníci 

(Zákon č. 90/2012, obchodní zákoník, v aktuálním znění) 
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Družstvo 

Družstvo je společností, která nemá omezený počet osob, ale musí mít minimálně tři 

členy a je jedno jestli jde o fyzické, či právnické osoby. Je založeno za účelem 

vzájemné podpory všech členů v něm, anebo třetích osob. Případně může být založeno 

také za účelem podnikání. 

Máme dva typy družstva: - bytové družstvo – jeho hlavním účelem je zajištění 

bytových potřeb svých členů 

        - sociální družstvo – jeho úkolem je podpořit začlenění 

znevýhodněných osob do společnosti 

Družstvo tvoří základní kapitál, který má proměnlivou výši v závislosti na vkladových 

povinnostech nových členů družstva. 

Orgány družstva: - členská schůze – nejvyšší orgán 

 - představenstvo 

 - kontrolní orgány 

(Zákon č. 90/2012, obchodní zákoník, v aktuálním znění) 

 

Při plánování malé firmy, jako máme tu naši, bude nejvýhodnější buď to živnostenské 

oprávnění, anebo společnost s ručením omezeným, díky nízkému základnímu kapitálu, 

který potřebuje.  

Po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl, že založíme společnost s ručením 

omezeným, díky vstřícnosti státu v této době, platíme pouze korunu za založení, platíme 

jen daň z příjmů a srážkovou daň na zisku, podnik hodláme do budoucna rozšiřovat a 

s.r.o. budí u lidí větší důvěryhodnost. 
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Tabulka 1: Základní informace o obchodních společnostech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 Živnost 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

(s.r.o.) 

Akciová 

společnost 

(a.s.) 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

(v.o.s.) 

Komanditní 

společnost 

(k.s.) 

Počet 

zakladatelů 

Může být 

pouze jeden 

Minimálně 1, 

maximálně 

50 

1 právnická 

nebo 2 a více 

fyzických osob 

Minimálně 

dvě 
Dvě a více 

Čím se ručí 

Neomezeně, 

celým svým 

majetkem 

Společnost 

neomezeně, 

společníci do 

výše 

nesplaceného 

vkladu 

Společnost 

celým svým 

majetkem, 

akcionář 

neručí 

Neomezeně, 

společně a 

nerozdílně 

celým svým 

majetkem 

Komplementář 

veškerým 

majetkem, 

komanditista 

do výše 

nesplaceného 

vkladu 

Základní 

kapitál 

Není 

stanoven 

Minimálně 1 

koruna 

Minimálně 

2 000 000 

korun 

Není 

stanoven 

Komplementář 

nemusí, 

komanditista 

podle smlouvy 

Co je 

potřeba k 

založení 

Povolení k 

podnikání 

Sepsání 

společenské 

smlouvy 

Sepsání 

zakladatelské 

listiny 

Sepsání 

společenské 

smlouvy 

Sepsání 

společenské 

smlouvy 

Podíl na 

zisku 

Podnikatel si 

zisk ponechá 

Podle 

kapitálového 

vkladu nebo 

smlouvy 

Podle 

rozhodnutí 

valné hromady 

Rovným 

dílem nebo 

podle 

smlouvy 

Mezi 

komplementáře 

a komanditisty 

půl na půl 
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3. Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ (KORÁB, a 

další, 2007, s. 11) 

Podnikatelský plán se dá označit jako dokument sloužící jak majiteli a manažerům, tak i 

investorům firmy. Pomáhá zjistit životaschopnost firmy, poskytovat návod jak firmu 

řídit do budoucna a hlavně slouží jako nástroj pro získávání finančních zdrojů. Můžeme 

mít i další oblasti plánování, jako jsou marketingový plán, výrobní plán, organizační 

plán, finanční plán nebo plány pro řízení kvality. (KORÁB, a další, 2007, s. 13) 

3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Každý podnik má vlastní atributy podnikatelského plánu, ale jsou určité, které by měl 

obsahovat každý podnikatelský plán, ať je vypracovaný kýmkoliv. (KORÁB, a další, 

2007, s. 36) 

Patří sem:  

-Titulní strana:  

Ta obsahuje stručný obsah o podnikatelském plánu a měly by na ní být uvedeny: název 

firmy, její sídlo, jména vlastníků a kontakty na ně a v čem podnik provozuje svou 

činnost (KORÁB, a další, 2007, s. 36) 

-Exekutivní souhrn:  

Tento souhrn se většinou tvoří až na konci podnikatelského plánu a jeho úkolem je, aby 

se investoři dozvěděli o plánu podniku a rozhodli se o případné investici do něj. Je 

důležité dát si na něm záležet, protože ukazuje hlavní myšlenku podniku, jeho silné 

stránky a stručné finanční výhledy do několika let. Musí vzbudit pozornost u čtenáře, 

jinak by také mohl pohřbít projekt již v jeho počátku. (KORÁB, a další, 2007, s. 36) 
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-Analýza trhu: 

Zde zahrnujeme konkurenci, jejich silné, ale i slabé stránky a možnosti, jak bychom 

mohli před nimi uspět na trhu. Analýza zahrnuje i popis vývoje trhu. Neméně důležité je 

zahrnout sem i přírodní faktory, či politickou situaci a další. (KORÁB, a další, 2007, s. 

36) 

-Popis podniku: 

„V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, aby 

byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho 

záběru.“ (KORÁB, a další, 2007, s. 37) Jednoduše řečeno, podnik se v této části 

prodává na trhu a nabízí se potencionálním investorům, kteří se budou rozhodovat podle 

toho, co podnik vyrábí, podle místa kde se nachází, podle vzdělání a schopnosti 

zaměstnanců a dalších. 

-Výrobní plán: 

Zde je zachycen výrobní proces od počátku do konce výroby. Pokud se u této části 

nejedná o výrobní podnik, tak se místo výrobního plánu bude nazývat obchodní plán a 

najdeme zde informace o nákupu zboží či služeb, informace o kladu a další. (KORÁB, a 

další, 2007, s. 37). V této části také uvádíme seznamy produktů, které podnik vyrábí 

nebo které plánuje vyrábět a následně uvést na trh a také jejich konkurenceschopnost. 

Uvádíme zde také certifikáty jakosti, které podnik vlastní. (KORÁB, a další, 2007, s. 

38) 

-Marketingový plán:  

tady je ukázáno, jak podnik bude prodávat své výrobky či služby a také jaká bude jejich 

cena nebo propagace. Je zde zahrnuta také velikost výroby, pomocí které zle určit 

rentabilitu našeho podniku. Tuto položku považují investoři za nejdůležitější část 

podnikatelského plánu, protože dobrý marketingový plán zajistí úspěšnost podniku. 

(KORÁB, a další, 2007, s. 38) 
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Zde zahrnujeme také marketingový mix. „Firmy všech velikostí pracují s nástroji 

marketingového mixu 4P: product – výrobek, price – cena, place – distribuce, 

promotion – komunikace.“  (SRPOVÁ, a další, 2010, s. 241) Někdy se marketingový 

mix označuje také jako 5P a je k těmto předchozím nástrojům přidán také nástroj people 

– lidské zdroje. (SRPOVÁ, a další, 2010, s. 199) 

 -produkt, je nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu, protože tvoří 

nabídku a poptávku na trhu a tudíž slouží k uspokojení zákazníka. 

 -cena, Lze říci, že v posledních letech se cena stala také významným 

faktorem a to díky inflacím a tomu, že se zákazníci začali orientovat na poměr kvality a 

ceny u výrobků. (SRPOVÁ, a další, 2010, s. 205) Cenu lze tedy definovat jako: 

„Takové množství peněz, které je zákazník ochoten za zboží zaplatit, při současném 

akceptování ceny výrobcem/prodejcem.“ (SRPOVÁ, a další, 2010, s. 206) 

 -distribuce, zde řešíme přesun zboží od výrobce k distributorovi popřípadě 

rovnou k zákazníkovi. Je důležité, aby distribuovaný výrobek měl tři základní atributy, 

a ty jsou: aby byl v požadovaný čas na požadovaném místě, v požadovaný čas a 

v požadovaném množství a kvalitě. (SRPOVÁ, a další, 2010, s. 213) 

 -komunikace, jde o cílenou komunikaci firmy se zákazníkem a to je 

především prostřednictvím reklamy, kde firma prezentuje svůj výrobek a snaží se 

nalákat zákazníka k jeho koupi. Reklama má dva základní typy a to jsou informační 

(poskytování informací o produktu či firmě) a emocionální (vytvářet vztah zákazníka 

k produktu či firmě prostřednictvím vizuálních vjemů, hudby a dalších věcí). 

(SRPOVÁ, a další, 2010, s. 219) 

Důležité u všech firem je také dbát důraz na orientaci na zákazníky a na udržování 

stálých vztahů s nimi, aby byli spokojení s našimi službami a mohli dál šířit naše dobré 

jméno. (SRPOVÁ, a další, 2010, s. 241) 

-Organizační plán: 

Zde se rozvádí vlastnictví v podniku a podíly vlastníků. Jsou zde uvedeni hlavní 

pracovníci, jejich vzdělání. Je zde také určena hierarchie v podniku. (KORÁB, a další, 

2007, s. 38) 
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-Finanční plán: 

Je jednou z důležitých částí našeho podnikatelského plánu. Určuje nám, jaké 

potřebujeme investice k dosažení reálného podnikatelského plánu. Zabývá se těmito 

oblastmi: předpokládanými příjmy a výdaje v horizontu tří let, dále hotovostními toky 

v průběhu tří let (cash-flow) a informacemi o finanční situaci podniku k danému datu. 

(KORÁB, a další, 2007, s. 38) 

-Přílohy:  

Zde máme začleněny materiály, které se nehodí do žádné z předchozích kapitol, ale 

měly by být v textu zmíněny. (KORÁB, a další, 2007, s. 38) 

3.2 Analýza 

Analýza se provádí téměř u veškerého našeho konání a u podnikatelského plánu to není 

výjimkou, musíme se zde potýkat s riziky našeho konání a s řešením problémů. Analýzy 

nám především slouží k tomu, abychom si zvolili tu nejvhodnější cestu a tím pádem, 

aby nám podnik prosperoval. 

U podniku máme dva základní typy analýz a to je vnější a vnitřní 

Vnější analýzy: 

 - SWOT analýza, je jednou z nejčastěji používaných nástrojů analýz. Jde o 

obecnou analýzu, která nám posuzuje, jakou významnost zastupují faktory v naší firmě. 

S – strenghts (silné) a W – weaknesses (slabé) jsou především vnitřními faktory, které 

ovlivňují firmu, a které můžeme sami ovlivňovat tím, že se budeme snažit udržet naše 

silné stránky a odstraňovat naše slabé stránky. 

O – opportunities (příležitosti) a T – threats (hrozby) jsou vnější faktory, které 

nemůžeme ovlivnit, ale můžeme na ně jako firma reagovat. Může to být situace na trhu 

či konkurence. (KORÁB, a další, 2007, s. 48) 
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 - SLEPT analýza, někdy je také označována jako také PEST analýza, slouží 

především k identifikaci a zkoumání externích faktorů.  

Je tvořena těmito složkami: 

- Sociální oblast, zde patří trh práce demografický ukazatel, vliv odborů a další. 

- Legislativní oblast, zde jsou zahrnuty zákony, jejich požívání a interpretace, práce 

soudů. 

- Ekonomická oblast, sem patří makroekonomické hospodářské ukazatele a 

předpoklady, přímé a nepřímé daně a další. 

- Politická oblast, ta je prezentována stabilitou poměrů ve státě, politickými trendy, 

postojem k podnikání a dalšími. 

- Technologická oblast, zde patří technologické trendy, vývoj, podpůrné technologie, 

jejich dostupnost a další. (KORÁB, a další, 2007, s. 48) 

 - Porterův model konkurenčních sil „Jde o model, resp. rámec pro 

zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již potenciálních nebo reálně existujících. 

Jakkoliv lze s tímto modelem pracovat v sofistikovanější podobě a zkoumat možné 

chování a síly konkurenčních subjektů, bariér vstupů konkurenčního prostředí.“ 

(KORÁB, a další, 2007, s. 49) 

Pro tvorbu podnikatelského plánu se udává pět obecných oblastí, kde se posuzují hrozby 

ze strany existující konkurence, anebo možný vznik budoucí konkurence. Jsou to: 

- Vnitřní konkurence, tím se chce říct, že jde o konkurenci ve stejném odvětví, ve 

kterém firma provozuje svou činnost, nebo kde ji hodlá provozovat. 

- Nová konkurence, to jsou nové firmy vstupující na trh, kde operujeme, anebo by 

potenciálně mohli vstoupit a konkurovat nám. Při tomto riziku je problém, že lze pouze 

odhadovat podle toho, jak je trh, kde operujeme atraktivní či jak moc je ziskový. 

(KORÁB, a další, 2007, s. 50) 
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- Zpětná integrace, zde se jedná především o dodavatelské řetězce a riziko především 

plyne z toho, že je zde zvýšená konkurence a že naši zákazníci či odběratelé se mohou 

rozhodnout, že by si výrobky či služby, které jim doposud dodáváme my, mohli 

zajišťovat vlastní cestou a tím bychom ztratili jak zákazníka, tak i zisk plynoucí z něj. 

- Dopředná integrace, jde o opačný případ, nežli je zpětná integrace. Nacházíme se teda 

v odběratelském řetězci a „dodavatel se rozšířením svého podnikání posune do sféry 

podnikání svého původního odběratele a stává se jeho konkurencí.“ (KORÁB, a další, 

2007, s. 50) 

- Riziko konkurence substitutů, zde jde o ohrožení našeho výrobku na trhu výrobky 

podobného charakteru, které mohou určitou dobu námi nabízený výrobek nahradit. 

(KORÁB, a další, 2007, s. 50) 

Vnitřní analýzy: 

 -  7S, tento model zkoumá firmu prostřednictvím sedmi základních vnitřních 

oblastí. Jedná se tedy o Strategii, Systém, Strukturu, Spolupracovníky, Styl manažerské 

práce, Schopnosti, Sdílení hodnot. Těchto sedm oblastí je třeba ještě doplnit o finanční 

analýzu firmy. (KORÁB, a další, 2007, s. 51) 

 - Firemní funkce / faktory „Staví na funkčních oblastech aktivit firmy, jako 

jsou obchod a marketing, finance a rozpočty, personální zdroje, výzkum a vývoj, výroby 

a výrobní faktory, oblast IT/IS a infrastruktura společnosti.“ (KORÁB, a další, 2007, s. 

51) 

 - BCG matice, jde o nástroj, který nám pomáhá vyhodnotit portfolio našich 

produktů, jejich současný stav, jejich přínosy a jejich budoucí stav. (KORÁB, a další, 

2007, s. 51) 

 - 4P, jde o marketingový mix, který máme vysvětlený v předchozí kapitole. 
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4. Podnikatelský záměr 

 

Podnikatelským záměrem rozumíme jednak dokumenty k úspěšnému provozu firmy, 

které slouží jako její základní kámen (tzv. interní dokumenty), anebo při externím 

uplatnění, kde firma využívá zdrojů z cizího kapitálu k realizaci vlastních projektů. 

V případě realizace projektů s cizím kapitálem, je třeba přesvědčit investora o 

výhodnosti a o nízké míře rizika, se kterou své peníze vkládá do naší firmy. (FOTR, a 

další, 2005, s. 305) 

„Vzhledem k významnému vlivu kvality přípravy projektů a podnikatelského plánování 

na dosažení prosperity firem v tržním prostředí je třeba, aby vedení těchto firem 

věnovalo zpracování podnikatelského záměru zaslouženou pozornost. Současně je však 

třeba upozornit na to, že zpracovaný podnikatelský záměr nebude vzhledem 

k proměnlivosti podnikatelského okolí platiti beze změny delší dobu. Podnikatelský 

záměr je třeba proto chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je třeba 

neustále adaptovat a upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám.“ (FOTR, a další, 

2005, s. 309) 

Požadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr by měl být stručný a přehledný, srozumitelný, jednoduchý, 

orientovaný na budoucnost a přitom realistický, neměl by být příliš optimistický, ale ani 

příliš pesimistický, neměl by zakrývat svá slabá místa a rizika, která projekt přináší, měl 

by upozornit na silné stránky firmy a měl by být vypracován kvalitně a důkladně. 

(FOTR, a další, 2005, s. 309) 

„Ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch projektu, neboť jde stále 

o rizikový projekt.“ (FOTR, a další, 2005, s. 309) 
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4.1 Obsah podnikatelského záměru: 

„- realizační resumé, 

- charakteristiku firmy a jejích cílů, 

- organizaci řízení a manažerský tým, 

- přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie, 

- shrnutí a závěry, 

- přílohy.“ (FOTR, a další, 2005, s. 305) 

 

 

Realizační resumé 

- Do realizačního resumé patří základní náležitosti, jako například název a adresa firmy, 

telefonní číslo a číslo faxu popřípadě číslo kontaktní osoby.  

- Dále musí obsahovat samotnou charakteristiku produktu nebo služby, které jsou cílem 

projektu, jejich specifikaci a vlastnosti a předpokládanou konkurenceschopnost.   

- Popis trhu, na kterém se firma hodlá usadit se svým výrobkem či službou a cestu 

k dosažení těchto cílů.  

- Zaměření firmy do budoucích 3 až 5 let jejího fungování, včetně toho, jak hodlá firma 

dosáhnout svých dlouhodobých cílů ve svém odvětví. 

- Kvalitní obsazení firmy nejen v oblasti manažerských míst, ale také v celé firmě. 

(FOTR, a další, 2005, s. 305) 
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Charakteristika firmy a jejich cílů 

Zde je důležité u podnikatelského záměru firmy zohlednit jak minulost, tak i současnost 

a budoucnost při určování svých základních cílů a strategií. 

- Historie firmy nám může ukázat její úspěchy v podnikatelské činnosti od jejího 

založení. 

- Důležitá charakteristika produktů, které projekt obsahuje. Zde je třeba specifikovat 

jejich fáze a životnost. Určit uživatele, tedy na koho budeme zaměření a výhody, které 

mu budou plynout z používání našeho výrobku či služby. Co vše bude rozhodovat o 

úspěchu a faktory které budou působit na konkurenceschopnost produktu. Jak bude náš 

produkt chráněn nebo také jaké novinky připravuje konkurence. 

- Sledované cíle, zahrnují jak strategické cíle, které firma realizuje, tak i cíle specifické, 

které jsou realizovány v jednotlivých oblastech firmy. Tyto cíle by měly bít reálné a 

měly by dostatečně motivovat, tyto cíle by se měli vztahovat k období dvou až pěti let. 

(FOTR, a další, 2005, s. 306) 

Organizace řízení a manažerský tým 

V tomto máme zahrnuté: 

- Organizační schéma s vymezenou odpovědností pro všechny manažery v týmu. 

- Charakteristika klíčových vedoucích pracovníků, kde je nutné brát v potaz jejich 

současné ale i budoucí přínosy pro firmu, jejich věk a roli ve firmě. 

- Politiku odměňování a tím i motivaci pro pracovníky. 

-Vymezení dlouhodobých záměrů a cílů 

- Stanovení klíčových řídících pozic, zde je nutné vybírat pracovníky s odpovídajícími 

zkušenostmi, čímž firma demonstruje svou schopnost získat potřebné pracovníky. 

- Základní přístup k řízení firmy (FOTR, a další, 2005, s. 306) 
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„Kvalita řízení je jedním z nejdůležitějších faktorů, které poskytovatelé kapitálu zvažují, 

a často je jedním z prvních aspektů, které posuzují. Důležité je proto demonstrovat 

kvalitu, profesionální dovednosti, kompetenci a angažovanost manažerského týmu 

k danému projektu, které jsou základním předpokladem jeho úspěšné realizace.“ 

(FOTR, a další, 2005, s. 307) 

 

Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

Zde máme shrnuty výsledky základních studií, které se týkají výrobního programu, 

analýzy trhu a konkurence, marketingové strategie, velikost výroby, umístění výrovy, 

nábor pracovní síly, finanční analýza trhu a firmy, analýza projektu a jeho rizik. 

Důležité je mít také přehledné informace týkající se o vývoji firmy v minulých letech a 

v současnosti, její výkony, porovnání naší firmy s konkurencí. 

Musíme se i zaměřit na výsledky, které vyplývají z výkazů zisků a ztrát a z našich 

peněžních toků, vývoj měny, její inflaci a devizový kurz. (FOTR, a další, 2005, s. 307) 

 

Shrnutí a závěry 

V této poslední části je nejdůležitější shrnout základní aspekty, které jsme řešili 

v předchozích krocích a také časový plán realizace projektu. 

Patří sem například: - strategické zaměření na splnění dlouhodobých cílů 

 - zdůvodnění následného úspěchu projektu 

 - uvedení jedinečných rysů firmy 

 - zajištění kapitálu projektu 

 - podíl zakladatelů firmy (FOTR, a další, 2005, s. 308) 
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Přílohy 

V přílohách můžeme uvést například výpis z rejstříku trestů, životopisy významných 

pracovníků ve firmě, fotografie nebo nákresy výrobků, průzkum trhu a další. (FOTR, a 

další, 2005, s. 308)  

 

5. Kalkulace 

 

Pojem kalkulace můžeme vysvětlit jako: 

- Činnost, která nám pomáhá stanovit, respektive zjistit, jaké jsou náklady na 

naše jednotky výkonu (tzv. náklady na kalkulační jednici). 

- Dále ji můžeme popsat jako výsledek činnosti v podniku, který je sestavený 

nebo zjištěný na určité jednotky výkonu. 

- V neposlední řadě můžeme také kalkulace označovat část informačního systému 

podniku, který čerpá potřebná data především z rozpočetnictví a také nákladového 

účetnictví.  

Předmětem kalkulace mohou být v ideálním případě stanoven všechny výkony podniku, 

který je vyrábí nebo poskytuje. V podnicích s různým sortimentem výkonu se mnohdy 

zohledňují jen výkony, které přesahují určitou naši stanovenou částku, abychom nebyli 

zbytečně zahlceni velkým množstvím dat. Je však v zájmu podniku, aby využíval 

výhody automatizovaného zpracování dat a tím pádem využívaly všechna data o 

výkonech. (HRADECKÝ, a další, 2003, s. 11) 

„Předmět kalkulace lze vymezit jednak kalkulační jednicí, jednak kalkulovaným 

množstvím.“ (HRADECKÝ, a další, 2003, s. 12) 

Kalkulace pomocí kalkulační jednice lze obecně specifikovat, jako přesně stanovená 

jednotka výkonů v daném podniku, která je určená určitým druhem tohoto výkonu. 

Jinými slovy lze říct, že se jedná o výrobek, polotovar, práci nebo službu, které můžeme 

vymezit pomocí měrných jednotek, jako jsou kusy, metry, kilogramy a čas. Množstevní 
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kalkulace lze tedy naopak určit jako výrobu sériového charakteru, kde se vyrábí pod 

jedním příkazem celá série výrobků. Všechny náklady, které se v této při výrobě této 

série objevily, se nakonec zachycují na jednom analytickém účtu. (HRADECKÝ, a 

další, 2003, s. 13) 

 

Základní druhy kalkulace: 

Předběžná  -  Výsledná 

Normová  -  Propočtová 

Operativní  - Plánová 

 

5.1 Kalkulace nákladů 

Je nutné sledování nákladů v podniku z hlediska jak věcného, tak i výkonného. Tímto 

úkolem se zabývají kalkulace vlastních nákladů, které slouží podniku ke stanovení 

vnitropodnikových cen výkonů, k sestavení rozpočtů, ke kontrole hospodaření a 

rentability výkonů. Vlastní náklady jsou položky, které se ve většině případů shodují 

s náklady finančního účetnictví, ale u některých případů se od těchto nákladů liší, 

například u podnikatelských mezd, kalkulací úroků za použití vlastního kapitálu a další. 

Kalkulační odpisy účtujeme v takovém množství, aby byly schopny zachovat výši 

kapitálu, a účtují se tedy tak dlouho, dokud je daný subjekt využívám, anebo není 

odepsán úplně. (SYNEK, a další, 2007, s. 98) 

Všeobecný kalkulační vzorec nám slouží k vyčíslení jednotlivých složek nákladů a tím 

pádem po výpočtu i vyčíslení zisku či ztráty našeho výkonu. Tento vzorec sice není 

závazný, ale je používán převážnou většinou podniků na našem území a obsahuje tyto 

náležitosti:  
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Všeobecný kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

Vlastní náklady výroby (sečtení položek 1 až 4) 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu (sečtení položek 1 až 5) 

6. Odbytové náklady 

Úplné vlastní náklady výkonu (sečtení položek 1 až 6) 

7. Zisk (popřípadě ztráta) 

Cena výkonu (SYNEK, a další, 2007, s. 99) 

„Uvedený vzorec je vlastně vzorcem kalkulací ceny, kdy cena vzniká podle principu 

náklady + zisk = cena. Jde o takzvanou nákladovou cenu.“ (SYNEK, a další, 2007, s. 

99) 

 

5.2 Metody kalkulace 

Tímto pojmem se rozumí způsob stanovení ceny pomocí jednotlivých složek nákladů 

používaných na kalkulační jednici. Abychom mohli určit metody, kterými budeme 

kalkulovat, musíme si odpovědět na otázku: Co se kalkuluje?, Jakým způsobem 

přičítáme náklady výkonům?, a Jaké máme požadavky kladené na strukturu a 

podrobnost členění nákladů?  
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Po zodpovězení těchto otázek můžeme kalkulace rozdělit do příslušných metod mezi 

kalkulaci dělením, kalkulaci přirážkovou, kalkulaci ve sdružené výrobě a kalkulaci 

rozdílovou. Mezi tyto 4 základní metody lze také přiřadit kalkulaci neúplných nákladů a 

metodu ABC. (SYNEK, a další, 2007, s. 101) 

Kalkulace dělením 

- Prostá kalkulace dělením – náklady na kalkulační jednici zjišťujeme pomocí 

položek kalkulačního vzorce úhrnných nákladů za určité období a množstvím 

kalkulačních jednic, které jsou vyrobeny za určité období. Pro výpočet pak tedy 

použijeme vzorec: 

  
 

 
 

(SYNEK, a další, 2007, s. 102) 

- Stupňovitá kalkulace dělením – hlavním uplatněním této metody je to, když 

výrobek projde několika výrobními stupni, my pak sestavíme kalkulace pro jednotlivé 

stupně. To nám pomůže zjistit náklady pro každý stupeň zvlášť (výrobní, správní, 

odbytové). Tato metoda pomáhá určit přesnější výsledek. Využívá se především 

v chemické výrobě, kde se tato metoda nazývá rozvrhovou metodou. (SYNEK, a další, 

2007, s. 103) 

- Kalkulace dělením s poměrovými čísly – tuto metodu využijeme zejména, 

máme-li výrobek, který se liší pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností nebo 

jakostí, ale je stále tvořen stejným materiálem. Využívá se u těchto výrobků proto, že, 

by zde bylo zjišťování výrobních nákladů obtížné. Určíme si vztah podle poměru 

například mezi časem, hmotností nebo přímými mzdami a přiřadíme jim poměrová 

čísla. Celkové náklady potom dělíme součtem jednotek vynásobených poměrovými 

čísly, tím dostaneme výsledek nákladů na jednotku základního výrobku. (SYNEK, a 

další, 2007, s. 105) 
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Kalkulace přirážková 

Tuto metodu užíváme pří výrobě různorodých výrobků, většinou v sériové výrobě. 

Rozdělíme si náklady na přímé a režijní. Přímé vypočítáme pomocí kalkulační jednice, 

režijní náklady zjistíme tak, že si zvolíme základnu a sazby jako přirážky k přímým 

nákladům. Přirážku stanovíme buď jako procento, které se zjistí podílem režijních 

nákladů a rozvrhové základny, anebo jako sazbu, která se vypočte jako podíl režijních 

nákladů na jednotku rozvrhové základny. (SYNEK, a další, 2007, s. 105) 

Kalkulace ve sdružené výrobě 

Zde vzniká z jednoho technologického postupu několik druhů výrobků. 

- Zůstatková metoda – metoda se použije, jestliže si můžeme označit jeden 

výrobek za hlavní a ostatní za vedlejší, potom tedy od celkových nákladů za období 

odečteme vedlejší výrobky, které oceníme prodejní cenou, tím nám zbude zůstatek, 

který se považuje za náklady na hlavní výrobek. (SYNEK, a další, 2007, s. 107) 

 

- Rozčítací metoda – ta se použije tehdy, nelze-li rozdělit výrobky na hlavní a 

vedlejší, celkové náklady potom rozčítáme na jednotlivé výrobky pomocí poměrových 

čísel, které se vypočtou z množství výrobků nebo surovin, které nám vstupují do 

jednoho výrobku. (SYNEK, a další, 2007, s. 107) 

- Metoda kvantitativní výtěže – vzniknou-li sdružené výrobky ve stupňovité 

výrobě, lze užít tuto metodu, která rozdělí náklady podle množství výrobků, které 

získáme z výchozí suroviny. (SYNEK, a další, 2007, s. 107) 

Kalkulace rozdílová 

Máme dvě metody rozdílové kalkulace, tyto metody se využívají pro kontrolu 

vynaložených nákladů až po sestavení kalkulace. Rozdílové metody se stanovují 

předem výši nákladů a zjišťují, jaký je rozdíl mezi předběžným a skutečným stavem. 

Mezi tyto metody patří metoda standardních nákladů a normová metoda. (SYNEK, a 

další, 2007, s. 109) 
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Metoda ABC 

Vznikla zkratkou z anglického spojení Activity Based Costing a spočívá v přiřazení 

nákladů podle dílčích aktivit. Hlavní částí této metody je snaha o nalezení vztahu mezi 

náklady a výkony. (SYNEK, a další, 2007, s. 112) 

 

6. Rozpočty 

 

„Rozpočetnictví je hlavním nástrojem finančního a vnitropodnikového řízení. Je 

zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, příjmů a 

výdajů, které vyplývají z dlouhodobých i krátkodobých cílů podniku, a na kontrolu 

plnění těchto cílů. Stanoví konkrétní úkoly jak pro celý podnik, tak pro jednotlivé 

vnitropodnikové útvary.“ (SYNEK, a další, 2007, s. 120) 

Rozpočty jsou nedílnou součástí podnikových a vnitropodnikových řídících nástrojů, 

kterými jsou organizace podniku a vnitropodnikových útvarů, hospodářské a operativní 

plánování, normy, kalkulace a nákladové účetnictví. 

Rozpočet můžeme označit jako plán, pomocí kterého můžeme zjistit náklady a výnosy 

v podniku nebo vnitropodnikových útvarech na činnost v určitém období. (SYNEK, a 

další, 2007, s. 121) 

Funkce rozpočtů: 

„- ukládat úkoly v nákladech jednotlivým vnitropodnikovým útvarům 

- kontrolovat hospodárnost v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a spojovat 

výsledky kontroly s hmotnou zainteresovaností pracovníků 

- poskytovat podklady pro stanovení sazeb režií v předběžných kalkulacích nákladů a 

pro zúčtování nákladů v účetnictví“ (SYNEK, a další, 2007, s. 121) 
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Tabulka 2: Rozdíl mezi rozpočty a kalkulacemi 

Rozpočty Kalkulace 

Vypočítá se pro období Vypočítá se pro počet výrobků 

Zaměřen na náklady a výnosy Zaměřena na náklady 

U nákladů je hlavní hledisko odpovědnosti 
U nákladů je hlavní hledisko účelu 

vynaložení 

Týká se vnitropodnikových útvarů Týká se výkonů 

Podrobnější v režijních nákladech 
Neurčuje, kolik režie výrobek vykonal, ale 

kolik mu bylo přiřazeno  

(Zdroj: SYNEK, a další, 2007, s. 121) 

Dělení rozpočtů: 

1. Podle období 

 - roční rozpočty 

 - dlouhodobé rozpočty 

 - krátkodobé rozpočty 

2. Podle stupně řízení 

 - základní 

 -souhrnné 

3. Podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů 

 - zachycující všechny náklady a výnosy 

 - zachycující jen část nákladů a výnosů 

4. Podle počtu variant plánu 

 - pevné 

 - pohyblivé (SYNEK, a další, 2007, s. 122) 
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II. Analytická část 

 

 

V této části práce se zaměřím na založení podniku, na hrozby, slabá místa, příležitosti, 

ale i kalkulacemi pořizovacích nákladů a dalšími věcmi. 

7. Podnikatelský záměr 

 

Při volbě tématu bakalářské práce jsem se rozhodl pro zakládání podniku, jenže jsem 

nevěděl, jaký typ podniku si zvolit. Díky však větrnému poryvu, který nám polámal 

několik hektarů lesa, jsme si museli objednat těžařskou společnost a při tom mě 

napadlo, že bych mohl svoji práci zaměřit na téma těžařské společnosti a založit malý až 

střední podnik, který by řešil tuto problematiku. 

Toto odvětví je jak aktuální, protože dřevo se užívá ve velkém, ale je to také 

obnovitelná surovina, a při výběru vhodného druhu může být i rychle rostoucí. Dřevo se 

užívá jak v nábytkářském, papírnickém, topenářském, tak i poslední dobou čím dál více 

ve stavebním průmyslu a je o něj stále sháňka. 

V teoretické části mé práce jsem se věnoval právním formám podnikání a z hlediska 

dnešního postoje k společnosti s ručením omezeným a také z hlediska budoucího 

očekávaného rozšíření firmy jsem se rozhodl pro tuto formu, ke které je stát vstřícnější a 

není potřeba již dávat tak velký základní kapitál. Navíc i z estetického hlediska vypadá 

lépe pro potencionálního zákazníka, když u jména společnosti uvidí zkratku s. r. o. 

V mé analytické části se budu snažit osvětlit jak světlé stránky podnikání, tak i slabé 

stránky, popřípadě rizika a hrozby s tímto spojené, ale také příležitosti, které se nám 

tímto odvětvím otevírají, anebo které se otevírají lidem v okolí, jakožto volná pracovní 

místa. 
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7.1 Podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán bude obsahovat informace o založení a následném fungování 

podniku, který bude mít místo působení na vysočině, kde bude i jeho sídlo. Přesnější 

zaměření je obec Vídeň v okresu Žďár nad Sázavou, kde vlastním prostory, které by 

byly vhodné na vybudování sídla naší firmy. Jak se již zmínilo, tak se bude jednat tedy 

o těžařskou společnost jménem Vidlák s. r. o. Původně jsem přemýšlel, jaké by se 

hodilo jméno, aby bylo jasné, že se jedná o práci s dřevem, ale nakonec jsem zvolil 

tento závěr, kdy jsem jako jméno společnosti dal své příjmení a zkratku společnosti 

s ručením omezeným. 

 

Obrázek 2: Logo společnosti 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Logo jsem zvolil ve stylu motorové pily, aby byl vidět vztah ke dřevu a tím pádem i 

k těžbě. 

Společnost bude založena pouze jedním společníkem, takže počáteční náklady na 

výstavbu sídla firmy a pořízení základních strojů pro fungování budou vyšší, což bude 

kryto jak vkladem do této firmy, který se bude pohybovat v řádu 1 500 000 Kč, tak bude 

muset být tvořen i cizími zdroji, a to bude formou bankovního úvěru. Sídlo firmy bude 

na pozemku bývalého statku, z kterého se pomocí oprav stanou jak kanceláře, tak i 

dílny pro udržování a opravu strojů a samozřejmě místa pro parkování strojů, jak 



38 

 

nekrytá, tak i se střechou. Vzhledem sídla firmy se budu zabývat v poslední části této 

práce. 

Podnikatelský plán by měl zahrnovat nejen náklady na založení a provoz, ale také 

předpokládanou výši výnosů. Ta však nejde stanovit přesně, protože nevíme, jaké 

budou objednávky a jak se firma uchytí na trhu. Nějakou část zabere i to, než si firma 

udělá jméno a lidé jí začnou důvěřovat. 

 

7.2 Předmět podnikání 

 

Jak už bylo řečeno předmětem podnikání naší těžařské společnosti Vidlák s. r. o. bude 

těžba dřeva. To zahrnuje jak vzrostlého lesa, tak i čištění po různých přírodních 

kalamitách. Nebudeme sice jediní na trhu, ale nám vadit nebude, kvůli dodatečným 

službám, které budeme nabízet, jakož to domluva odkupu dřeva na pile, odvoz dřeva na 

pilu, vyklizení lesa od větví, které zůstaly z těžby. Další doplňkovou službou, kterou 

zákazníkovy nabídneme je spolupráce s naší sesterskou firmou, která se zabývá 

výsadbou nových stromů, jak lesů, tak i alejí, větrolamů a dalších. 

 

7.3 Cíle podnikání 

 

Cíl našeho podnikání bude stejný, jakož to i u ostatních firem a to je zaměření se na zisk 

a jeho maximalizace. Pomocí našich služeb budeme však i dbát na spokojenost 

zákazníka, aby naši firmu znovu využil a aby šířil dobré jméno firmy. Tím nám udělá 

reklamu, aniž by to tušil a my za ni nemusíme nic platit. Mezi cíle můžeme i řadit 

úspěšné splacení úvěru bance, u které si budeme půjčovat peníze. 

V prvním období to bude mít firma těžké a zisk půjde jen pomalu a převážná většina 

půjde na splacení úvěru a další část půjde na údržbu strojů. Jakmile se však o firmě 

začne mluvit a zvýší se počet objednávek, tím pádem nám vzroste i zisk, můžeme se 

zaměřit na rozšíření propagace, přikoupení dalšího zařízení, nabrání nových pracovníků, 
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a také zaměření na vzdálenější místa, ne jenom Vysočinu, kam bychom se mohli 

rozrůst. Cílem také bude udržovat dobré vztahy se spolupracujícíma firmami, s pilou, 

která pude dřevo od nás odebírat, tak i s další která bude zaměřena na sázení nového 

porostu. 

Hlavní částí by měla být spokojenost našich zákazníků s dobře a hlavně kvalitně 

odvedenou prací, a tím pádem i jejich stálost. 

Avšak nedílnou součástí musí být i bezpečnost pracovníků, kteří budou v rizikovém 

prostředí, takže budou se konat školení a vybírat se zkušení pracovníci, kteří budou své 

práci rozumět. 

 

8. Analýza prostředí pro podnikání 

 

V této části analyzujeme okolí našeho podniku, kde se nachází, jaké má ve svém okolí 

uplatnění. Vyřešíme zde působící faktory, které působí na náš podnik a vytvářejí z jedné 

části příležitosti, ale z druhé části rizika. Na tuto část využijeme analýzy, které jsme 

řešili v teoretické části a zde je uvedeme v praxi. 

 

8.1 SWOT analýza 

 

Jak jsme se již zmínili v teoretické části, tak je SWOT analýza nejčastěji užívaným 

nástrojem. Jedná se o obecný analytický rámec, kde se přiřazuje významnost k faktorům 

z pohledu silných či slabých stránek firmy, a také řešíme příležitosti naší firmy na trhu 

ale také rizika, které jsou spojená s podnikáním. 
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Silné stránky podniku 

- kvalita našich služeb 

- kvalifikovanost zaměstnanců 

- rychlost řešení objednávek 

- doprovodné služby spojené s objednávkou 

- dobré vztahy s ostatními podniky 

- kvalitní technika 

- dobré umístění podniku vzhledem k okolnímu prostředí 

 

Slabé stránky podniku 

- konkurence v těžařském odvětví 

- nový podnik a tím pádem nevybudovaná pověst 

- kolísání poptávky 

- nedostatečná kvalifikace 

 

Příležitosti podniku 

- možnost rozvoje podniku 

- možná expanze na další kraje, nejen na Vysočinu 

- kladný přístup obyvatel k volným pracovním místům 

- nárůst klientely, například i státní nabídky  

- zvýšení poptávky po našich službách 

- možnost získání financí z fondů Evropské unie 
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Hrozby podniku 

- příchod dalšího konkurenčního subjektu na trh 

- nenávratnost naší vložené investice do podniku 

- malý zájem o naše služby 

- velká poruchovost technologií potřebných k fungování podniku 

- zkrachování našeho podniku 

 

8.2 SLEPT analýza 

 

Také známá jako PEST analýza slouží především k identifikování externích faktorů a je 

zaměřena na sociální, legislativní (tato oblast se u PEST neuvádí), ekonomickou, 

politickou, technologickou oblast a někdy se také uvádí další E a to je ekologická 

oblast. 

 

Sociální oblast 

V této oblasti se řeší sociální problémy, které nás mohou ovlivnit a působí na naši 

společnost. Hlavním z těch to faktorů bude nezaměstnanost ve státě. Ta může být 

chápána jako příležitost pro okolní obyvatele, díky tomu, že pomocí našeho podniku 

vzniknou nová pracovní místa a také jako příležitost pro nás, protože díky velké 

nezaměstnanosti bude větší poptávka po pracovních místech, a tím pádem si můžeme 

vybrat pracovníka, který bude svými schopnostmi odpovídat našim požadavkům a bude 

nám vyhovovat. Z druhé strany je pro nás nezaměstnanost i přítěží, kvůli tomu, že lidé 

nebudou mít dostatek peněz a budou vznikat výkyvy mezi pracujícími a 

nezaměstnanými. Nezaměstnaní nebudou moci teda vydávat peníze za naše služby a tím 

pádem bude kolísavá poptávka díky těmto nerovnoměrným sociálním podmínkám. 
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Legislativní oblast 

Zde řešíme právní postoj státu k obchodním společnostem a to zejména v oblasti 

základního kapitálu, která se v posledních letech měnila u společnosti s ručením 

omezeným, kterou v této práci zakládáme. Protože jsme obchodní společnost tak v této 

oblasti také budeme řešit problematiku daní, tím pádem jaké procenta daní odvádět. 

Toto je také aktuální téma, protože se čím dál častěji mění daňové procenta v našem 

státu. Současná situace je devatenácti procentní sazba daně pro právnické osoby. Dále 

tuto oblast ovlivňují pracovní podmínky, které je nutné dodržovat a dohlížet na jejich 

dodržování i mezi našimi zaměstnanci. 

 

Ekonomická oblast 

V ekonomické oblasti bude pro nás důležité díky naší budoucí půjčce bankovní úvěr a 

jeho úvěrová míra, to je kolik zaplatíme navíc za naši půjčku u banky. V dnešní době se 

banky předhánějí, kdo dá lepší úrokovou míru, aby z toho měla něco jak banka, tak aby 

to bylo výhodné i pro klienta. Vysoká úroková míra nám jen prodlouží dobu splácení 

úvěru a tím pádem budeme mít ušlé peníze, které by mohli být investovány dále do 

rozvoje podniku anebo, které by tvořili už náš osobní zisk. Tato oblast je také 

zastoupena mírou inflace, ta nás také v neposlední řadě bude zajímat. Čím vyšší bude 

inflace, tím nižší budou mít peníze hodnotu, než mají teď, což pro nás znamená, že 

v budoucnu budeme muset vynaložit větší množství na nákup stejného výrobku. To se 

však odrazí i na cenách našich služeb, které budou muset také růst, abychom nebyli 

ztrátový. Nebude to způsobeno tím, že budeme chtít vyšší zisk, ale tím, že peníze ztratí 

svou hodnotu a to může vést k opět k nižší poptávce po našich službách. Jako třetí částí 

co nás může zajímat je také hrubý domácí produkt, který také hovoří o tom, jak jsou 

lidé na tom s penězi a tím pádem jestli budou ochotni platit za naše služby či nikoli. 
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Politická oblast 

Tato oblast by mohla být pro nás jako obyvatele tohoto státu trošku obtížnější, neboť se 

politická situace v našem státu dost často mění. Hlavní teda pro nás bude to, kdo bude 

stát v čele vlády a jaké bude mít postavení k malým až středním podnikatelům, jestli 

bude podporovat podnikání v zemi, nebo jestli se zaměří na zahraniční trh, což zničí 

malé podniky. Jestli bude ochoten přispívat podnikům v nouzi s tím se je pokusit 

zachránit. V této oblasti nás ale také mohou zajímat státní zakázky, pro těžbu státních 

lesů, jestli bude vystaveno výběrové řízení anebo si vytipují vlastní podniky, ze kterých 

jim půjdou peníze. Zde se mohou i řešit dotace, které lidé dostávají na výsadbu nových 

lesů, na znovuobnovení po přírodní katastrofě, na údržbu lesů. Ale také situace ve státu 

z pohledu občana, který bude vkládat peníze do našeho podniku. Jestli bude mít peníze 

či nikoliv, aby mohl provézt svůj záměr. 

 

Technologická oblast 

Z důvodů toho, že jsme v oblasti těžařského průmyslu, se nám nevyhne ani technologie, 

se kterými budeme muset držet krok, jak s malými ručními pilami, které se časem 

opotřebují a budou muset byt nahrazeny novými výkonnějšími, tak i se stroji, které nám 

budou pomáhat při těžbě. Jako je například traktor s přídavným zařízením na odvětvení 

kmenů nebo vyvážecí traktory, u kterých bude hlavním parametrem nutnost dostat se do 

těžce přístupných terénů, a aby nebyly příliš široké a měli dostatečný výkon. Toto 

všechno musíme zohlednit i při prvotním nákupu při založení podniku a nedívat se při 

nákupu potřebného zařízení na cenu, ale také na výdrž, výkon a co jaké zařízení 

zvládne. V neposledním bychom měli dát důraz i na dobré a kvalitní zaškolení technika, 

který se o tyto stroje bude starat, čistit je a udržovat, aby byly připraveny každý den 

k nové práci a tím nám nevznikaly prodlevy, kvůli nefunkčnímu zařízení. 
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Obrázek 3: Vimek 610 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ekologická oblast 

Jelikož pracujeme v přírodě tak musíme zde dbát určitých pravidel.  Sice se jedná o 

přísun našich zdrojů, ale nesmíme být k přírodě ledabylí. K tomu nám pomůže dobrý 

technický stav strojů, které používáme. Neměli bychom dopustit, aby pro příklad 

z našeho zařízení tekl olej a znečišťoval půdu, aby měli naše stroje dostatečné filtry a 

nevypouštěly škodlivé plyny do ovzduší, také aby po nás nezůstal v lese nepořádek. I 

také maličkosti jsou pro náš chod důležité a tvoří dobré jméno firmy. V neposlední řadě 

při nedodržování bychom mohli dostat pokutu od státu, což by vedlo k dalšímu úbytku 

peněz. 
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8.3 Porterův model 

 

Porterův model nám pomáhá orientovat se mezi konkurencí pomocí jeho pěti 

základních stanovisek. Po zaměření se na ně a zjištění všech informací bychom měli 

zjistit, jak jsme na tom mezi konkurencí a jakou máme zvolit strategii, abychom 

prorazili mezi konkurencí. 

Jaká je současná konkurence na našem trhu? 

První silou, kterou budeme řešit je stávající konkurence na trhu. Jedná se o to, jestli 

budeme schopni prorazit a jestli nám ostatní podniky nepřeberou potencionální 

zákazníky díky svým nabídkám, proto si musíme zjistit o konkurenci základní 

informace, a co nabízí za produkty, abychom je mohli pomocí našich služeb předčít a 

usadit se na trhu, kde bychom si vytvořili stálé místo. Dalším parametrem bude místo 

kde sídlí konkurence, aby nebylo několik podniků v blízkosti, za naši kladnou věc 

považujeme lokalitu, která je necelých deset kilometrů od města, které protíná dálnice 

D1. Jelikož je kraj Vysočina známý svou hustotou zalesněných ploch, tak konkurence 

bude vážně velká, proto se musíme snažit udržovat naši kvalitu na vysoké úrovni a 

vycházet i zákazníkům vstříc se službami. 

 

Jaká budou opatření při vstupu nové konkurence na trh? 

Zde pro nás je důležité kontrolovat trh a okolí, jestli nevznikají anebo již nevznikla nová 

konkurenční firma, která působí ve stejném odvětví jako my. Proti nové konkurenci lze 

bojovat jen jediným způsobem a to je udržováním si stálého standardu, který u nás 

zákazníci mají, investování do nových technologií, které by ulehčili práci, a šetřily čas. 

Prostě snažit se být stále o krok před potencionálními konkurenty a nezakrnět. Jakmile 

podnik zakrní a nerozvíjí se, neinvestuje do technologie, tak se na trhu udělá skulina a 

vytvoří se nový podnik, který tuto díru zaplní a vznikne nám další konkurence, která 

s velkou pravděpodobností nám přebere klientelu. Snaha bude si udržet zákazníky, 

protože většinou mají více míst, kde se bude v budoucnu provádět těžba a pro nás by 
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nebylo dobré, kdyby přešli jinam, už jen kvůli ušlému zisku. Proto se musíme snažit si 

zákazníky udržovat kvalitou našich služeb. 

 

Kdo je našimi odběrateli? 

Naši odběratelé, tedy zákazníci nejsou nějak omezeni, maximálně je omezuje vlastnictví 

zalesněné plochy, kterou chtějí vytěžit. Náš podnik se bude snažit propagovat 

v takovém stylu, aby oslovil jak majitele, kteří jsou vlastníky delší dobu a starají se o 

porost, tak i majitele, kteří les mají jen pro peníze a zaměřují se na cenu. To nám říká, 

že naše ceny musí být nejen výnosné pro nás, ale také výhodné pro zákazníka, který 

chce vydělat na těžbě, ale ušetřit na službách. To se však nesmí odrazit na naší 

odbornosti a kvalitě poskytovaných služeb. Druhou velkou skupinou vedle 

soukromníků bude státní podnik, který musí udržovat velké množství zalesněných 

ploch, což by při přidělení zakázky našemu podniku vedlo k dlouhodobé spolupráci a 

k vysokým příjmům. Tyto peníze by se daly využít k rozšíření podniku, k náboru 

nových lidí a k novým technologiím, které používáme. Samozřejmě se musíme zaměřit 

na jejich spokojenost, aby nepřešli ke konkurenci. Mezi naše odběratele by mohla být i 

zařazena spolupracující pila na dřevo, která by hned odebírala vytěžené dřevo, pokud by 

zákazník stál o prodání dřeva přes náš podnik. Z tohoto by pro nás plynul menší obnos 

peněž za zprostředkování prodeje, a byly bychom spokojeni jak my, tak výkupce dřeva, 

ale i zákazník, který by nemusel dále nic řešit, jen by si převzal peníze. 

 

Kdo je naším dodavatelem?  

Za naše dodavatele lze v určitém slova smyslu považovat prodejce těžařských potřeb, se 

kterými při udržování dobrých vztahů lze domluvit i služby navíc, jako jsou údržby 

našich strojů, možné slevy a další věci. Pomocí známosti jejich značek a jejich kvality 

se může i náš podnik proslavit.  
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Kdo by mohl být naším substitutem? 

Pokud se bavíme o substitutech našeho podniku, tak by se nejspíše mohlo jednat o 

soukromníka, který sice levněji bude dělat také těžbu dřeva, ale o to kvalitativně hůře. 

Bavíme se především o tom, jakou by měl techniku, nemůžeme se zde bavit o ničem 

profesionálním, takže čas jeho konání by byl mnohem delší v porovnání s námi. 

Většinou nemá tolik zkušeností, takže se dřevo při těžbě může poškodit, nestará se o 

úklid větví, což náš podnik nabízí v doplňkových službách, stejně jako domluvení 

prodeje dřeva na pilu a jeho následný odvoz. Proto se nemůžeme divit, že pracuje za 

nižší sazbu než náš podnik a je jen na každém jedinci, jestli si vybere kvalitnější a 

rychleji vykonanou práci, za kterou si připlatí, anebo ušetří určitý podíl prostředků, 

který by vynaložil za naši práci a vybere si toho levnějšího, který nedokáže to co my. 

 

Obrázek 4: Síly působící na podnik 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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9. Marketingový plán 

 

Pro marketingový plán je hlavním úkolem sestavení marketingového mixu, který nám 

pomůže se zaměřit na základní stanoviska podniku. Hlavními cíli tedy bude ziskovost 

podniku. Sice nemáme ještě klientelu a zisky nebudou stále stejné, kvůli nerovnosti 

objednávek služeb, ale musíme se soustředit, abychom dělali vše pro naplnění našeho 

cíle. To dokážeme tím, že se dostaneme do povědomí lidí pomocí propagace, kterou 

vytvoříme a také pomocí dobře vykonané práce. 

 

9.1 Marketingový mix 

Marketingovým mixem můžeme chápat způsob, jak podnik prezentuje sám sebe na trhu. 

Podnik zde udává své vlastnosti, čímž je myšlena kvalita a cena služeb, způsob 

propagace samotného podniku. Proto využijeme 4P tedy produkt, cenu, distribuci a 

propagaci. 

 

Produkt 

Naším produktem je tedy služba zákazníkovy v odvětví těžařského průmyslu, jak bylo 

již zmíněno v předchozích kapitolách. Naše služby se budou ale od ostatních podniků 

v tomto odvětví lišit a to přidáním různých doplňkových služeb, abychom uspokojili 

potřeby zákazníka. Mezi tyto služby zle zařadit šetrné kácení stromů, úklid větví a jejich 

následný odvoz, domluvení zákazníkovi odběratele dřeva, zajištění přepravy dřeva. 

Hlavním heslem je rychlost a kvalita, se kterou práci vykonáváme. Nejsme však 

zaměření jen na lesy, ale také na rychle rostoucí porosty určené ke štěpkování, na 

kácení alejí stromů a další věci. 

 

Cena 

Naše cena bude stanovována od množství vytěžených hektarů v lese, nikoli hodinovou 

sazbou. Bude se také odvíjet od umístění našeho podniku a okolní konkurence. 
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Konkurenční ceny se pohybují v rozmezí od 300 do 500 Kč za jeden vytěžený hektar, 

my jsme se umístili tedy na střední cestě a to je 400 Kč za vytěžený hektar. Nebudeme 

nejlevnější, ale budeme zlatý průměr, ale kvalitativně na to budeme lépe než ostatní 

podniky. Proto si musíme vytvořit jméno mezi ostatními podniky a hlavně zákazníky, 

aby se o nás začalo mluvit a tím pádem si zákazníci uvědomili, že při našich službách 

na tom budou cenově nejvýhodněji a my samozřejmě také. Díky této částce budou 

pokryty provozní výdaje a také bude tvořen zisk. 

 

Distribuce 

Toto chápeme jako místo našeho fungování, které je prozatím zaměřeno na Vysočinu, 

přesněji kraj Žďár nad Sázavou. V obci Vídeň zrekonstruujeme prostory statku a 

vytvoříme fungující sídlo firmy, kde budou jak kanceláře pro vyřizování objednávek, 

tak i dílny a garáže pro opravu a skladování strojů. Vše bude fungovat ve stylu, že se 

buď zákazník objedná telefonicky či přijde osobně a proberou se podmínky provedení 

úkonu a při tom se okamžitě na katastrálních mapách vymezí místa těžby. Po domluvě 

se zákazníkem se firemním autem přesuneme na místo, kde je požadovaná naše práce a 

projdeme si prostory a vyznačíme místa těžby. O zbytek se zákazník už nestará, my mu 

předáme už jen peníze z prodaného dřeva na pilu, z kterých bude odečtena suma za naše 

služby. 

 

Propagace 

Zde budeme řešit, jak náš podnik vnímá okolí, a jak se dostaneme do povědomí občanů, 

a tím abychom zvýšili šanci na zisk. Především použijeme formy reklamy, která bude 

v místním tisku, dále formou tištěných vizitek a také formou webových stránek, které 

budou založeny pro účely propagace firmy a komunikace zákazníka a firmy. Reklamu 

užijeme i na firemní vozy, kde bude naše logo a adresa s telefonním číslem. Pro zaujetí 

zákazníka bude reklama na autě doplněna i o komponenty lesa, to na první pohled 

zaujme a zároveň to hovoří o zaměření naší firmy. Jako poslední částí bude propagace 

na hlavní bráně našeho sídla, kde bude velké logo v popředí před stromami. Tyto 
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všechny položky později vyjádříme jako náklady na propagaci a bude jim přiřazena 

cena o výši 150 000 Kč. 

 

10. Zdroje financování 

 

Pro úspěšnou realizaci našeho projektu budou zdroje, ze kterých budeme založení firmy 

realizovat. Jak jsme již řekli na začátku, do firmy vložíme z vlastních zdrojů 1 500 000 

Kč a zbylá částka bude financována pomocí cizích zdrojů, tedy pomocí bankovního 

úvěru. Tyto částky budou ze začátku vysoké, ale pro rozjetí úspěšného podniku je třeba 

i riskovat a přenést se přes prvotní neúspěchy, abychom mohli dosáhnout kýženého 

zisku. Tyto peníze budou vynaloženy jak na rekonstrukci sídla firmy, tak i na reklamu a 

nákup potřebných strojů, které budou největší finanční zátěží pro náš podnik. 

Obrázek 5 až 7: Technika na těžbu a odvoz 

  

 

 

 

 

(Zdroje: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 3: Vstupní náklady 

Vstupní náklady 

Náklady na založení s. r. o. 15 000 Kč 

Náklady na opravu sídla 195 000 Kč 

Náklady na vybavení kanceláří  

Nábytek kanceláře 55 000 Kč 

Nákup notebooku a tiskárny 35 000 Kč 

Oficiální licence 10 000 Kč 

Náklady na propagaci 150 000 Kč 

Náklady na pořízení strojů  

Vimek 610 3 200 000 Kč 

Traktor Zetor Major 700 000 Kč 

Pařezová fréza za traktor s navijákem 300 000 Kč 

Ruční motorové pily STIHL 4x 120 000 Kč 

Průměrné náklady na provoz za první měsíc 50 000 Kč 

Průměrné náklady na mzdy za první měsíc 90 000 Kč 

Ostatní náklady 80 000 Kč 

Náklady celkem 5 000 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jelikož naše vstupní náklady dosahují hodnoty 5 000 000 Kč a náš vklad do podniku je 

1 500 000 Kč, tak nám z toho plyne, že bude potřeba bankovní úvěr a to v hodnotě 

3 700 000 Kč, což je poměrně velký obnos nos peněz, takže jako ručení bance bude 

poskytnuto naše sídlo. K částce je také připočítána ještě sazba 200 000 Kč, která by 

měla pokrýt první výdaje podniku spojený s jeho provozem v prvních měsících, kdy by 

mohlo nastat, že zisk nebude v požadované úrovni. Úvěr bude brán od Raiffeisenbank 

s úrokovým procentem 3,3% ročně a bude splácen po dobu 8 let, což je 96 měsíců 

částkou 43 905 Kč měsíčně. 
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III. Vlastní návrh řešení 

 

11. Právní vznik podnikatelského subjektu 

 

Název podniku Vidlák s. r. o. 

Adresa sídla Vídeň 9, 59401, okres Žďár nad Sázavou 

Datum založení 1. 7. 2015 

Zaměření podnikání Lesnická a zemědělská činnost 

 Těžba dřeva 

 Doprovodné služby 

Právnická forma podniku Společnost s ručením omezeným 

Majitel Jiří Vidlák 

Financování podniku Vlastními zdroji 

 Bankovním úvěrem 

Zaměstnanci 1x účetní 

 1x technik a údržbář strojů 

 2x řidiči těžké techniky 

 3x pracovníci s lehkou technikou 
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12. Organizační struktura podniku 

 

 

Obrázek 8: Struktura podniku 

      Majitel (jednatel) 

 

         Administrativa (účetní) 

          Technik a údržbář 

          2x Řidiči těžké techniky      Vimek 610 

       Traktor s pařezovou frézou 

          4x Pracovníci s lehkou technikou  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Náš podnik tedy obsahuje celkem 8 zaměstnanců, kteří se budou starat o její úspěšný 

chod. Zaměstnanci budou nejlépe rozděleni do 2 skupin. Jedna bude obsahovat řidiče 

těžké techniky Vimek 610 v lépe přístupném terénu, kde budou stačit 2 pracovníci 

s motorovými pilami, toto se zejména využije v terénu, který není ve svahu a není 

potřeba dřevo vytahovat pomocí navijáku. Druhá skupina bude obsahovat řidiče 

traktoru s pařezovou frézou a navijákem, který bude mít také 2 pracovníky 

s motorovými pilami na výpomoc. Toto se zejména využije v těžce dostupných 

terénech, kde je potřeba, aby bylo dřevo vytaženo ze svahu na rovinu, kde bude 

předěláno na nákladní auto.   
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Na naší dílně bude technik, který se bude starat jak o provoz podniku, do kterého se řadí 

údržba okolí firmy, starost o čistotu na firmě, tak i o funkčnost naší techniky a její 

údržbu, aby každý den byla připravená do práce. 

 

Obrázek 9: Přeprava dřeva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

13. Sídlo firmy 

 

Jak jsme již zmínily, tak jako sídlo firmy bude využití starý statek a jeho prostory, který 

bude potřeba zrekonstruovat pro prostory kanceláří a také pro prostory dílen a garáží. 

Dominantou se stanou dřevěná vrata, která ponesou reklamní prvek podniku a která 

budou sloužit jako hlavní vstup. Jelikož v našem podniku máme techniku za velký 

obnos peněz, tak bude potřeba se soustředit i na bezpečnostní prvky, kterými budou 

nejen alarm na hlavním chodu, ale také kamerový systém, který bude propojen se 

systémem security služby, a ta se bude starat o bezpečnost našeho zázemí. 

 



55 

 

Zde si na pár obrázcích ukážeme místo naší firmy a také její přibližný vzhled po všech 

úpravách. 

 

Obrázek 10: Současný stav před rekonstrukcí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: mapy.cz, 2015) 

 

Rekonstrukce bude provedena za použití bouracích prací a úpravy místností a prostorů, 

dále elektroinstalace a vodoinstalace, nová okna, dveře a vrata pro podnik. 

K našemu podniku vede asfaltová cesta, což je výhoda v přístupu nejen naší techniky, 

ale i zákazníků. Těm přistavíme před budovou parkoviště, aby měli kde parkovat své 

auta, zde mohou parkovat i naši zaměstnanci, proto bude parkoviště větší a také lépe 

vypadá, když na parkovišti stojí auta. To potom ukazuje, že máme klienty. 

 

 



56 

 

Obrázek 11: Areál po rekonstrukci 

 

 

          Parkoviště techniky 

          Hlavní dílna 

 

 

 

 

                 Kanceláře 

   Hlavní brána 

  Parkoviště před budovou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

14. Finanční plán 

 

Jak jsme si určili už předem, tak vstupní náklady našeho podniku budou 5 000 000 Kč, 

které budeme hradit formou vlastního kapitálu, ale také pomocí cizího kapitálu. To bude 

formou bankovního úvěru ve výši 3 700 000 Kč, aby pokryl nejen nedostatek našeho 

kapitálu při zakládání podniku, ale také výdaje podniku v prvním měsíci našeho 

fungování. Tyto průměrné provozní náklady na provoz podniku v prvním měsíci 

fungování si ukážeme na následující tabulce. 
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Tabulka 4: Průměrné provozní měsíční náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z toho nám plyne, že při pořizovacích nákladech ve výši 5 000 000 Kč a provozních 

nákladech 288 315 Kč, při našem vkladu 1 500 000 Kč a úvěru u banky 3 700 000 Kč 

nám vyjde, že v prvním měsíci fungování podniku bude náš zisk muset přesahovat 

částku 88 315 Kč, v dalších měsících už tato částka bude celých 288 315 Kč. 

 

Provozní náklady (první měsíc) 

Hrubé mzdy  

Účetní 1x 18 000 Kč 

Technik a údržbář 1x 16 500 Kč 

Řidič těžké techniky 2x 16 500 Kč 

Pracovník s lehkou technikou 4x 16 000 Kč 

Majitel 1x 30 000 Kč 

Sociální pojištění 40 375 Kč 

Zdravotní pojištění 14 535 Kč 

Režijní náklady  

Telekomunikační služby 1 500 Kč 

Inkasní platby (voda, elektrika) 11 500 Kč 

Stálá platba za internet 500 Kč 

Náklady na údržbu 2 500 Kč 

Náklady na pohonné hmoty 12 000 Kč 

Bankovní úvěr 43 905 Kč 

Měsíční náklady celkem 288 315 Kč 
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Jelikož tržby ještě nemáme, tak je musíme odhadnout. Nejlepším ukazatelem 

výnosnosti podniků v tomto sortimentu je naše konkurence. Od té lze zjistit kolik mají 

zakázek a tím pádem průměrné tržby. 

Naše tržby si rozdělíme podle pracovních týmů. Každý tým je tvořen jednou těžkou 

technikou a její obsluhou a dvěma pracovníky s lehkou technikou. Průměrná doba 

jednoto týmu na vytěžení a vyčištění lesa o rozloze 100 hektarů činí 4 pracovní dny. 

Měsíčně se odpracuje průměrně 22 dní, což při dvou týmech je jako by to bylo 44 dní. 

Při těžbě 100 hektarů ha 4 dny nám tedy vyjde, že oba týmy mohou za jeden měsíc 

udělat 100 hektarové přibližně 11 krát. Toto ale platí za optimálních podmínek. Nevíme, 

jaká bude situace a ani kolik objednávek můžeme mít, takže další výpočty jsou 

prováděny za této optimální situace v podniku. 

Tabulka 5: Průměrné měsíční výnosy (za optimálních podmínek) 

Průměrné měsíční výnosy (za optimálních podmínek) 

Tým A  

Doba trvání zakázky o rozměru 100 hektarů 4 dny 

Výnos z této zakázky 100*400 = 40 000 Kč 

Počet pracovních dní v měsíci 22 dní 

Možné množství vytěžené plochy 550 hektarů 

Možný zisk 550*400 = 220 000 Kč 

Tým B  

Doba trvání zakázky o rozměru 100 hektarů 4 dny 

Výnos z této zakázky 100*400 = 40 000 Kč 

Počet pracovních dní v měsíci 22 dní 

Možné množství vytěžené plochy 550 hektarů 

Možný zisk 550*400 = 220 000 Kč 

Celkový možný zisk 440 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z tabulky jsme zjistili, že v optimálním případě zisk bude i po uhrazení průměrných 

měsíčních nákladů 151 685 Kč. To však je za optimálních podmínek, v reálném případě 

bychom také mohli počítat se ziskem, ale celkový zisk od obou týmů by nečinil 440 000 

Kč, ale třeba jen 300 000 – 400 000 Kč, což by nám stále stačilo na pokrytí našich 

provozních nákladů a i v nejhorším případě, kdy bychom vydělávali 300 000 Kč, měli 

zisk 11 685 Kč měsíčně. 

 

15. Výkaz zisků a ztrát 

 

Ve výkazu zisků a ztrát si přepočítáme jak naše náklady, tak i zisky na rok a zjistíme jak 

je na tom podnik z dlouhodobého pohledu. Využijeme tentokrát průměr hodnot, které 

jsme si určily, že by se mohli podobat reálu, tedy částku 350 000 Kč. Dále budeme 

předpokládat, že se ani měsíční náklady ani výnosy nemění, takže je budeme násobit 

pouze počtem měsíců v roce, tak dostaneme průměrné roční náklady a výnosy, ze 

kterých sestavíme následující tabulku. 

Do výkazu zisků a ztrát také připočteme odpisy, které si vypočítáme pomocí 

odpisových skupin a odpisových sazeb. Notebook a tiskárna, stejně jako drobná 

lesnická technika patří do první odpisové skupiny, která se bude odepisovat 3 roky a její 

koeficienty jsou pro první rok 20% a pro další 40%. Traktor a ostatní lesnické zařízení 

jako je přídavná fréza patří do druhé odpisové skupiny stejně i jako vyvážecí traktor na 

dřevo, tyto stroje budou odepisovány 5 let a pro ně budou platit koeficienty pro první 

rok 11 % a pro další roky 22,25 %.  
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Tabulka 6: Výkaz zisků a ztrát v prvním roce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro ukázku si uděláme ještě druhou tabulku s Výkazem zisků a ztrát v druhém roce, kde 

budeme mít odpisy už počítané s druhým koeficientem. Naše firma už je na trhu rok, 

začalo se o nás mluvit a zisky stouply na 400 000 Kč za měsíc. 

 

Výkaz zisků a ztrát (v prvním roce) 

Výnosy Náklady 

Tržby za celé období 4 200 000 Kč Provozní náklady  

  Mzdy 1 938 000 Kč 

  Sociální pojištění 484 500 Kč 

  Zdravotní pojištění 174 420 Kč 

  Telekomunikační služby 18 000 Kč 

  Inkasní platby 138 000 Kč 

  Stálá platba za internet 6 000 Kč 

  Náklady na údržbu 30 000 Kč 

  Náklady na pohonné hmoty 144 000 Kč 

  Bankovní úvěr 526 860 Kč 

  Odpisy 493 000 Kč 

  Ostatní náklady 30 000 Kč 

Výnosy celkem 4 200 000 Kč Náklady celkem 3 982 780 Kč 

Zisk/Ztráta 217 200 Kč 

  Sazba daně z příjmu PO 19 % 

  Daň z příjmu PO 41 272 Kč 

  Zisk po zdanění 175 928 Kč 
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Tabulka 7: Výkaz zisků a ztrát v druhém roce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na druhém roku lze vidět, že zisky nám postupem času porostou a měli bychom si 

udržet kladná čísla i v letech, kdy nebude takový odbyt po našich službách. 

 

Výkaz zisků a ztrát (v druhém) 

Výnosy Náklady 

Tržby za celé období 4 800 000 Kč Provozní náklady  

  Mzdy 1 938 000 Kč 

  Sociální pojištění 484 500 Kč 

  Zdravotní pojištění 174 420 Kč 

  Telekomunikační služby 18 000 Kč 

  Inkasní platby 138 000 Kč 

  Stálá platba za internet 6 000 Kč 

  Náklady na údržbu 30 000 Kč 

  Náklady na pohonné hmoty 144 000 Kč 

  Bankovní úvěr 526 860 Kč 

  Odpisy 996 500 Kč 

  Ostatní náklady 30 000 Kč 

Výnosy celkem 4 800 000 Kč Náklady celkem 4 486 280 Kč 

Zisk/Ztráta 313 720 Kč 

  Sazba daně z příjmu PO 19 % 

  Daň z příjmu PO 59 607 Kč 

  Zisk po zdanění 254 113 Kč 
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Z výpisu zisků a ztrát v těchto letech vidíme zisk, takže si můžeme pomocí prosté doby 

návratnosti vypočíst, kdy se nám náš vklad vrátí v celém rozsahu. 

   
  

  
 

Spočteme dohromady zisk z prvního, druhého a také třetího roku, který si ještě 

spočteme a tyto zisky zprůměrujeme. Toto číslo vložíme jako položku CF. Jako IN 

vložíme částku 1 500 000 Kč, kterou jsme vložili ze svých prostředků a vypočítáme, že 

přibližná doba návratnosti investice je 6 roků a 3 měsíce. Po této době bude naše 

investice zpět a můžeme se domluvit s bankou na zvýšení splátek úroku, který ještě 

stále budeme splácet necelé 2 roky. 
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16. Závěr 

 

Na základě teoretických poznatků a provedených analýz a šetření jsem zpracoval 

podnikatelský plán. 

Jako cíl této práce jsem si určil vytvořit funkční podnik v těžařském odvětví. Toto téma 

je totiž aktuální z toho důvodu, že těžba dřeva probíhá stále a lidé postupně se začínají 

vracet k topení pomocí tohoto paliva. Dále roste spotřeba dřeva i v průmyslovém 

odvětví díky tomu, že lidé si čím dál častěji kupují přírodní výrobky a také se čím dál 

častěji používá na podlahové krytiny. Pro mne toto téma bylo aktuální, protože jsem 

majitelem lesů na Vysočině a čas od času je potřeba odklidit polomy způsobené větrem, 

pokácet stromy, které jsou nakažené kůrovcem anebo jen udělat těžbu za účelem zisku. 

Proto také jsem se rozhodl založit malou až střední firmu, která je zaměřena na těžbu a 

odvoz pokácených stromů na pilu, kde budou prodány. 

Jako první věc jsme si v teoretické části vysvětlili, co je to vlastně podnik a 

podnikatelský záměr. Vybrali jsme nejvhodnější typ právní společnosti, která nám bude 

vyhovovat nejvíce. Rozepsali co je potřeba k výrobě kvalitního podnikatelského plánu a 

dále se zaměřili na analýzy, které jsme chtěli probírat, abychom zjistili jak je na tom náš 

podnik v porovnání s konkurencí, jak získat lidi a jakou určit cenu našich služeb. Jako 

poslední část v teorii jsme řešili kalkulace, to to je a k čemu je to potřeba, tyto poznatky 

jsme později využili při vypočítání našich pořizovacích nákladů a také výnosů, které 

nám vznikaly. 

V praktické části jsme začaly rozebírat jednu analýzu po druhé a přiřazovali vlastnosti 

podniku k těmto analýzám, které nám po jejich vypracování řekly, čemu se vyvarovat a 

co bude pro správný chod podniku to nejlepší. Vytvořili jsme si také marketingový plán, 

protože nejen služby prodávají, ale také jak je podnik vnímám naším okolím a jaké jsou 

nejlepší a nejakceptovanější ceny služeb pro nás i pro zákazníka. Také jsme se zaměřili 

na to, čím náš podnik bude výjimečný oproti ostatním, které nemají tolik služeb jako 

my. 

V poslední části práce jsme se snažili postavit podnik takzvaně na nohy a přidělili mu 

základní informace, jako jsou místo jeho sídla, majitele, datum založení, ale také jeho 
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zaměstnance a hierarchii mezi nimi. Následně se spočítaly vstupní náklady, které jsme 

potřebovali na založení, a tím se zjistilo, že naše prostředky na založení podniku stačit 

nebudou, tak jsme si u banky vzali úvěr, který nejlépe vyhovuje našemu stavu. Díky 

tomu se mohl podnik založit a začít fungovat. Zjistily se provozní náklady pro první 

měsíc a mohl se začít tvořit zisk pomocí zakázek. Po výpočtech výkazu zisku a ztrát se 

zjistilo, že i po zaplacení úvěru jsme za celý rok ziskový a při výpočtu výkazu zisku a 

ztrát na další rok a po vzrůstu zisku, jsme na tom byli ještě lépe. 

Celou práci jsem potom ještě doplnil o fotografie z prováděné těžby a o fotografie 

potřebných strojů, pro náš podnik. Dále jsem zobrazil současný a budoucí vzhled stavu 

našeho sídla ve Vídni. 

Ze všech výpočtů co jsme provedly lze říci, že by tato investice sice byla riskantní, 

protože máme vysoký úvěr u banky, ale mohla by se vyplatit a navrátit do 6 let od jejího 

vynaložení. Podnik by byl jistě vytížený, protože svými službami převyšujeme stávající 

okolní živnostníky, kteří jsou sice levnější, ale nemají tolik doplňkových služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

17. Seznam použitých zdrojů 

 

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK., 2005 Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. 

vyd. Praha: Grada, 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 

HRADECKÝ, 2003, Mojmír. Kalkulace pro podnikatele. V nakl. Prospektrum 1. vyd. 

Praha: Prospektrum, 153 s. ISBN 80-717-5119-7. 

KORÁB, Vojtěch., 2007, Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 216 s. 

ISBN 978-80-251-1605-0. 

SRPOVÁ, Jitka., 2010, Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 

českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 

SYNEK, Miloslav., 2007, Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4 

VEBER, Jaromír., 2008, Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada, 311 s. ISBN 978-80-247-2409-6. 

Zákoník: 

Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1.1.2014 nahrazuje 

obchodní zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 85 s. ISBN 978-80-247-4834-4. 

 

Internetové zdroje: 

Elvaprofi [online]. 2015 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: http://www.elvaprofi.cz/ 

Mapy.cz [online]. 2015 [cit. 2015-05-26]. Dostupné 

z: http://www.mapy.cz/letecka?x=16.0317725&y=49.3932972&z=19 

Měšec [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z: http://www.mesec.cz/zakony/obcansky-zakonik-2014/  

http://www.mesec.cz/zakony/obcansky-zakonik-2014/


66 

 

Obchodní magazín [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné 

z:http://obchodnimagazin.cz/zivnost-nebo-spolecnost-s-r-o-co-je-vyhodnejsi/  

SHIHL [online]. 2015 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: http://www.stihl.cz/ 

Vimek [online]. 2015 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: http://vimek.se/en/ 

  

http://obchodnimagazin.cz/zivnost-nebo-spolecnost-s-r-o-co-je-vyhodnejsi/


67 

 

18. Seznam použitých tabulek, obrázků, grafů 

 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1: Základní informace o obchodních společnostech  ..................... 17 

Tabulka 2: Rozdíl mezi rozpočty a kalkulacemi ......................................... 34 

Tabulka 3: Vstupní náklady ......................................................................... 51 

Tabulka 4: Průměrné provozní měsíční náklady ......................................... 57 

Tabulka 5: Průměrné měsíční výnosy (za optimálních podmínek) ............. 58 

Tabulka 6: Výkaz zisků a ztrát v prvním roce ............................................. 60 

Tabulka 7: Výkaz zisků a ztrát v druhém roce ............................................ 61 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: Ukázka vývratu ......................................................................... 10 

Obrázek 2: Logo společnosti ....................................................................... 37 

Obrázek 3: Vimek 610 ................................................................................. 44 

Obrázek 4: Síla působící na podnik ............................................................. 47 

Obrázek 5-7: Technika na těžbu a odvoz ..................................................... 50 

Obrázek 8: Struktura podniku ...................................................................... 53 

Obrázek 9: Přeprava dřeva ........................................................................... 54 

Obrázek 10: Současný stav před rekonstrukcí ............................................. 55 

Obrázek 11: Areál po rekonstrukci .............................................................. 56 

 


