
 
 

 

 

 

  





 



 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem reálného podnikatelského plánu pro založení vlastní 

prodejny se stavebninami. Prodejna bude poskytovat zákazníkům širokou nabídku stavebních 

materiálů a jiného příslušenství. První část této práce bude věnována popisu významu malých 

a středních podniků a základním náležitostem spojených se založením podniků, zejména 

popisem analýz a metod, které budou aplikovány v analytické části práce pro zhodnocení 

situace na trhu a dále strukturou podnikatelského plánu, jejíž vypracované části jsou náplní 

části návrhové. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with real business plan for setting up their own stores of 

construction materials. The store will provide to customers a wide range of building materials 

and other accessories. The first part will be devoted to describing the importance of small and 

medium-sized company and the basic formalities related to the establishment of companies, 

particularly describing analyzes and methods to be applied in the analytical part, to evaluate 

the market situation and structure of the business plan, the elaborated parts are the contents of 

proposal. 
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ÚVOD 

Při zakládání nové začínající společnosti je velice důležité sestavení podnikatelského plánu, 

ten nám v začátcích podnikání pomáhá, jelikož obsahuje jasně určené cíle a sepsané 

prostředky, jimiž těch cílů dosáhnout. Dobře sestavený podnikatelský plán může přispět 

k nalezení nových partnerů, či investorů pro rozvoj podniku, zda nějaké hledáme. 

Podnikatelský plán budu využívat i v průběhu podnikatelské činnosti, pomocí něj budu 

kontrolovat předem stanovené dodržování cílů.  

 Obor podnikání se opírá o výsledky stavebnictví jako celku. Bez stavební výroby by se 

neprodával žádný materiál, proto je důležité sledovat vývoj stavební produkce, která 

v posledních letech vzrůstá a to i díky sníženým úrokovým mírám na hypotéky a výhodným 

nabídkám na pořízení si vlastního bydlení. Investice do bydlení je spojována s jistotou, jelikož 

ceny nemovitostí pozvolna rostou a proto jsou také vyhledávány mnohými investory, kteří 

svoje investice do nemovitostí zhodnocují prostřednictvím nájmů, nebo výstaveb 

developerských projektů.  

Poznatky a zkušenosti, které jsem nabral v průběhu studia na fakultě Podnikatelské, budu 

aplikovat na to, abych založil prosperující a stabilní společnost. Podnik zapadne mezi malé a 

střední podniky, které mají v České republice zásadní vliv na ekonomickou situaci. Se 

založením podniku vznikne i několik pracovních míst, kde někteří lidé mohou najít 

zaměstnání.   
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Téma podnikatelského plánu založení prodejny se stavebninami jsem si vybral z důvodu 

současného stavebního rozmachu a mou dosavadní praxí ve stavebnictví. Toto odvětví, dle 

mého názoru, má v současnosti velký potenciál a to i z důvodu, že investice do nemovitostí 

jsou velice výnosné a hodnota nemovitosti se náležitě zhodnocuje. Jelikož v tomto roce, byla 

zahájena výstavba mnoha nemovitostí v okolí Brna, nová prodejna se stavebninami by měla 

zvyšující se poptávku po stavebním materiálu nasytit. 

 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský plán na založení vlastního 

podniku, který se bude specializovat na prodej stavebního materiálu pro koncové spotřebitele, 

firmy a živnostníky. Prodejna se bude nacházet ve městě Brně. Pro naplnění výše uvedeného 

hlavního cíle budou použity analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, nazývána SLEPT analýza. 

Má za úkol zhodnotit okolí společnosti, které by mohlo znamenat hrozby a příležitosti, které 

zhodnotíme. Výstupem této analýzy bude SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky 

podniku SWOT matice, na základě které bude sestavena. Součástí analýz bude průzkum trhu 

potřeb cílových zákazníků formou dotazníku. Návrhy práce pak budou vypracovávat 

obchodní, finanční a marketingovou část podnikatelského plánu včetně časového a rizikového 

ohodnocení realizace projektu.  

 

1.2 Metodika práce 

Při vypracování této práce bude použita literární rešerše a syntéza z nich získaných informací. 

Dále budou použity analytické metody a metoda srovnání (komparace). V práci je proveden 

sekundární a primární sběr dat. 

 

Metodu srovnání využívám v analytické části, kde jednotlivé ekonomické ukazatele 

porovnávám s lety minulými. Metoda analýzy je využita v analytické části práce, zejména v 

části SLEPT analýza a Porterova analýza odvětví. V závěru bude opět použita metoda 

syntézy, která povede k vypracování konkrétního podnikatelského plánu a volbě strategie. 

Dále jsem využil metodu pozorování, kterou jsem systematicky využíval v praxi stavebnictví, 

kde působím.  
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Sekundární zdroje dat 

Sekundární výzkum bude proveden na základě veřejně přístupných informací prostřednictvím 

webových stránek o potencionálních konkurentech na trhu, Českého statistického úřadu atd. 

Tyto informace pak slouží jako podklad pro vypracování analýz SLEPT a Porterův 5-ti 

model.  

 

Primární zdroj dat  

Primárním zdrojem informací bylo dotazníkové šetření, které pomohlo získat informace od 

potencionálních zákazníků, a tyto důležité poznatky jsem zohlednil v návrhové části 

podnikatelského plánu. Vedlejším zdrojem byla setkání s lidmi z praxe, kteří mi pomohli 

pochopit problematiku oboru, a získal jsem od nich plno cenných informací.  Všechny tyto 

informace jsem pak následně zužitkovat při sestavování marketingového plánu a celkové 

strategie společnosti. 
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2 Teoretické východiska práce 

Teoretická část přináší základní teoretické pojmy, potřebné ke zpracování efektivního 

podnikatelského plánu nově vznikající prodejny se stavebninami. Obsahem kapitol bude 

objasnit pojmy a znalosti v oblasti podnikání. 

2.1 Malé a střední podniky a jejich význam  

Hlavním kritériem pro určení velikosti podniku je počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční 

suma roční rozvahy, tyto údaje se vztahují k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období 

vypočtené za období jednoho kalendářního roku. Většinu všech podniků v celé České 

republice, ale i v Evropě tvoří právě malé a střední podniky. V Evropě se vyskytuje asi 19 

milionů těchto firem, které představují 99,8% všech firem v EU a zaměstnávají přes 74 

milionů lidí1. 

V České republice se sektor malých a středních firem podílí na tvorbě HDP více než 37%, na 

výkonech asi 52%, na výkonech a přidané hodnotě více než 50% a z 60% zabezpečuje 

zaměstnanost2. 

Rozdělení dle EU: 

Tab. 1: Dělení malých a středních podniků3. 

Kategorie Počet 

zaměstnanců 

Roční obrat         

(mil. EUR) 

Bilančnísuma     

(mil. EUR) 

Mikropodniky < 10 ≤ 2 ≤ 2 

Malé podniky < 50 ≤ 10 ≤ 10 

Střední podniky < 250 ≤ 50 ≤ 43 

 

2.1.1 Výhody a nevýhody malých a středních podniků 

Výhody MSP spočívají v zajištění svobody podnikání, kde se může libovolně realizovat řada 

občanů. MSP na sebe nemůžou strhnout moc, ani se stát monopolem na trhu, jedná se o opak 

politicko-ekonomické moci. Lidé se zde učí přežít a budovat vlastní odpovědnost, protože 

jakákoli chyba v podnikání může znamenat úpadek a ztrátu. Tyto firmy nebývají zpravidla 

                                                 
1 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s. 20. 
2 Tamtéž s. 21. 
3 Tamtéž s. 21. 
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vlastněny zahraničními subjekty, bývají reprezentanty místního kapitálu. Podporou malých a 

středních podniků v určitém regionu vzniká záruka, že podpora v těchto regionech zůstane, 

protože podnik bude zaměstnávat lidi z daného oblasti a přinese tam ekonomickou 

prosperitu4.  

Oproti výhodám jsou tu i určité omezení, mezi které patří: 

 menší ekonomická síla, což znamená horší přístup ke kapitálu, 

 slabší pozice ve veřejných zakázkách, 

 nemohou si dovolit zaměstnávat špičky v oboru, 

 jsou ohroženy velkými nadnárodními firmami a obchodními řetězci, které prosazují 

dumpingové ceny5. 

 

2.2 Podnikání a podnikatel 

Definici podnikání dle obchodního zákoníku se rozumí: „soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku“.6 

Tato definice už ale dnes není jediná, pojem podnikání lze interpretovat z různých pojetí:  

 ekonomické- „podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se 

zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty“, 

 psychologické- „podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho 

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

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod.“, 

 sociologické- „podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, 

hledání cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a 

příležitostí“, 

 právnické- viz definice dle obchodního zákoníku7.  

 

 

                                                 
4 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s.20. 
5 Tamtéž s. 22. 
6 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 2010, s. 
7 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s.15. 
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Pro pojem podnikatel také existuje několik definic:  

 „osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního 

kapitálu“, 

 „osoba schopná rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky 

k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika“, 

 „iniciátor a nositel podnikání- investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení“8.  

 

2.3 Právní formy podnikání v ČR 

Právní úprava forem podnikání v ČR vychází z Listiny základních práv a svobod, kde je 

zakotveno, že každý občan České republiky má právo podnikat. Konkrétní podmínky jsou 

stanoveny v obchodním zákoníku živnostenským zákonem. Při začátku podnikání je nutné 

zvolit správnou formu podnikání, která se dělí na9: 

 podnikání fyzických osob (živnosti), 

 podnikání právnických osob (osobní společnosti, kapitálové a družstva). 

Pro upřesnění a porovnání těchto forem podnikání je zde přiložena tabulka č. 2.  

Tab. 2: Přehled forem podnikání10. 

 

                                                 
8 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s. 16. 
9 Tamtéž s. 76. 
10 Vlastní zpracování  
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2.4 Podnikatelský plán a jeho struktura 

Podnikatelský plán je určen pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost, nebo 

zaměření. Aplikovat ho můžeme ve všech stádiích podniku, od úplného založení, až po jeho 

úpadek. Plánovací proces se skládá ze tří stupňů: 

 uvědomění, kde se právě nacházíme, 

 rozhodnutí, kudy se vydat, 

 plánu, jak se tam dostaneme11.  

 

„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.“ 

Mezi další důvody, proč sestavit podnikatelský plán, patří například: 

 nalezení společníka, 

 získání finančních prostředků od investorů či bank, 

 informování obchodních partnerů a další.12 

Obsah podnikatelského plánu, není jasně definován, každý z potencionálních investorů, nebo 

bank mají jiné požadavky na zpracování13.  

 

2.4.1 Popis podniku 

V této části představíme podrobný popis velikosti a oboru podnikání nového podniku. 

Klíčovými prvky této části jsou:  

 výrobky nebo služby, 

 umístění a velikost podniku, 

 přehled personálu nebo organizační a funkční schéma, 

 kompletní vybavení společnosti, 

 minulost podnikatele, jeho předchozí reference, či zkušenosti s oborem14. 

                                                 
11 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007, s. 9. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž. 
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2.4.2 Analýza vnějšího prostředí a odvětví společnosti 

Zde je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Patří sem hlavně analýza konkurenčního 

prostředí, které obsahuje významné konkurenty, včetně jejich slabých a silných stránek a 

možností, jak by mohli negativně ovlivnit tržní úspěch nového podniku. Jako další je třeba 

detailně analyzovat odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků, uvedeny 

by měly být i předpovědi, publikované v rámci odvětví, nebo vládními orgány. Jako poslední 

a nejdůležitější je nutné analyzovat zákazníky na základě provedení segmentace trhu by měl 

vyplynout cílový trh pro nový podnik15. 

2.4.3 Obchodní plán 

Zobrazuje časové rozmezí na základě strategie podnikatelského záměru. Jedná se o časové 

období, která jsou rozepsána do operačních detailů v souvislostech a návazností. Čas je totiž 

důležitý faktor, z důvodu, že tržní příležitosti trvají jen omezenou dobu a i každý účastník 

podnikatelského plánu chce vědět čas výnosů investovaných prostředků, nebo časový horizont 

vrácení zapůjčených peněz. Průměrný operační plán by měl být vytvořen na 3 roky, ovšem 

záleží na velikosti podniku, objemu investovaných peněž a dynamice rozvoje daného odvětví. 

Nejjednodušším zobrazení operačního plánu je tabulka s časovými milníky pro důležité kroky 

a realizace daných plánů16. 

2.4.4 Personální zdroje 

Při sestavování podnikatelského plánu je velmi důležité představit klíčové osoby v podniku. 

Je zde nutno uvést formu podnikání, ve které představíme osoby na řídících postech. U nich 

uvedeme základní údaje a jejich dosavadní praxi a zkušenosti v oboru podnikání. K těmto 

zdrojům uvedeme i organizační schéma, v případě nově zakládaného podniku to bude schéma 

do úplných začátků podniku a druhé schéma, které nám představí organizační strukturu 

v zavedené společnosti17.  

2.4.5 Marketingový plán 

Jedná se o strategický plán podniku, který má za cíl vysvětlit, jak podnik na trhu obstojí proti 

konkurenci. Plán varianty, jak vstupu podniku na trh, tak variantu zavedeného a 

prosperujícího podniku, typickým příkladem je cenová politika podniku. Marketingový plán 

by se měl orientovat i na vzdálenější budoucnost, ve které se racionálně stanoví budoucí 

                                                 
15 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s.102. 
16 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007, s. 85. 
17 Tamtéž s. 87. 
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rozvoj podniku, produktů a služeb.“ K naplnění obou úloh se často využívají odlišné 

marketingové nástroje, které jsou definovány v návrhu marketingového mixu 4P“.18 

 

2.4.6 Finanční plán 

Tento plán přenese předchozí části podnikatelského záměru do číselné podoby, která 

vyjadřuje uskutečnitelnost plánu z ekonomického pohledu. Nejdůležitější je zapracovat na 

efektivnosti finančního plánu pomocí finanční analýzy, jejichž část tvoří poměrové ukazatele, 

například: 

 rentability (schopnost firmy zhodnocovat vložený kapitál), 

 likvidity (schopnost splácet krátkodobé závazky), 

 aktivity (schopnost využít jednotlivých složek majetku), 

 zadluženosti (určuje stabilitu firmy)19. 

 

Zahajovací rozvaha 

Rozvaha nám poskytuje náhled na majetek podniku (aktiva) a způsob jeho financování 

(pasiva) ke dni, kdy se rozvaha sestavuje, podnik nemůže vlastnit více majetku, než má 

prostředku, musí se v konečném součtu aktiva rovnat pasivům20.  

 

Obr. 1: : Rozvaha21. 

 

                                                 
18 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007, s. 82. 
19 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s.106. 
20 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007, s. 128. 
21MANAGEMENT MANIA. Rozvaha [online]. [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs 
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Zakladatelský rozpočet  

Základem úspěchu začínajícího podniku je mít výrobek, o který budou mít zákazníci zájem a 

přinese zisky a finanční zdroje na realizaci záměru. Jeden bez druhého je nemožné. Zajištění 

finančních prostředků pro realizaci podnikatelského záměru musí proběhnout ve větším 

předstihu, aby bylo možno plynule realizovat výrobu. Nejdůležitější částí je sestavení 

zakladatelského rozpočtu. Podnik musí nejprve zařídit prostory pro realizaci podnikatelského 

záměru, zaměstnat lidi, nakoupit materiál, započíst výrobu, výrobek prodat a se značným 

zpožděním zinkasuje vystavenou fakturu. Opomenutí těchto základních úkonů 

v zakladatelském rozpočtu vede ke ztrátě platební schopnosti podniku a možností budoucího 

krachu22.  

Účelem sestavení dobrého rozpočtu je minimalizování rizika neúspěchu na začátku podnikání. 

Při sestavování by měl být podnikatel dostatečně realistický a znát odpověď na následující: 

 předpokládaná velikost prodeje (z čehož plynou tržby, výnosy, náklady a zisk), 

 velikost dlouhodobého majetku, 

 velikost oběžného majetku vedoucího k zabezpečení plynulosti výroby, 

 velikost potřebného financování, 

 očekávání příjmů a výdajů (cash-flow), 

 výnosnosti, které se při realizaci dosáhne23. 

 

Tímto identifikuje předpokládané výdaje a výnosy. Podnikatel musí uvážit, zda tato 

předpokládaná výnosnost uspokojí jeho předpoklad a zda má podnikatelský záměr realizovat. 

Podnikatel zde vidí, zda má na realizaci potřebné finanční prostředky, v případě, že ne musí 

vyhledat externí zdroje financování. To muže vyřešit přijetím dalšího společníka do firmy, 

nebo využitím bankovního produktu24.   

Další, na co je potřeba ve finančním plánu dbát jsou peněžní toky. Je rozdíl mezi příjmy a 

výdaji za sledované období, jsou zde uvedeny veškeré peněžní toky a vychází z časového 

nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich finanční kompenzací25. 

 

                                                 
22 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. s 137-138. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 MANAGEMENT MANIA. Cash-flow [online]. [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs 
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Výnosy a náklady 

Náklady se rozumí prostředky, které podnik vynaložil na získání výnosů. Výnosy jsou 

hodnotově vyjádřené výsledky činnosti podniku za určité období. Rozdíl výnosů a nákladů se 

rozumí výsledek hospodaření za dané období, který je zobrazen ve výkazu zisku a ztát za 

dané období. Do výnosů se řadí tržby za prodej výrobků/služeb a u obchodního podniku marži 

z prodeje služeb. Náklady rozdělujeme na: 

 variabilní (mění se v závislosti na objemu produkce), 

 fixní (nejsou závislé na objemu produkce, jde především o zajištění chodu podniku 

jako celku). 

2.4.7 Hodnocení rizik 

Riziku se rozumí negativní dopady na činnost podniku, které mohou mít za následek snížení 

příjmů, nebo dokonce úpadek. V podnikatelském plánu se musíme zabývat nejen jakým 

způsobem efektivně hospodařit, ale také jak bychom se měli zachovat v případě, že na nás 

nějaká rizika dolehnou. Mezi rizikové faktory patří: 

 chování zákazníků, 

 legislativní změny, 

 technologický pokrok, 

 změna strategie konkurentů, 

 chyby managementu, 

 vyplutí na povrch slabých stránek podniku26. 

Analýza rizika se provádí za pomoci: 

 Expertního hodnocení podniku – jedná se o odborný odhad významu faktoru rizika 

vzhledem k plánovaným cílům a to s důrazem na jejich výskyt a intenzitu. 

Nevýhodou této analýzy je nízká předvídatelnost na trhu a zkušenost člověka, který 

analýzu provádí. 

 Analýza citlivosti podniku- vysvětluje citlivost HV na faktory, které jej ovlivňují. 

Zejména se jedná o faktory, které byly identifikovány v expertním hodnocení a 

jejichž výsledky se pokusíme zpřesnit, tak abychom mohli na jejich eliminaci využít 

metody všeho druhu27. 

                                                 
26 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007, s. 89. 
27 Tamtéž. 
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2.5 Nástroje analýzy v podnikatelském plánu 

2.5.1 SLEPT analýza 

Jinak řečeno také PESTLE nebo SLEPTE analýza slouží ke strategické analýze okolí 

podniku, které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo ohrožení hodnocené společnosti. 

PESTLE analýza se používá jako metoda pro výzkum různých vnějších faktorů působící na 

organizaci 

Účelem této analýzy je odpovědět na tři základní otázky28. 

 Které z vnějších faktorů mají vliv na společnost? 

 Jaké jsou účinky těchto faktorů? 

 Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Předpovědi daných charakteristik vývoje vnějšího prostředí spolu s touto metodou mohou 

sehrát významnou roli v rozhodovacích procesech o budoucím zaměření dané firmy: 

 analýza a předpověď bezpečnostních hrozeb (mezinárodní obchod, zdroje surovin, 

mezinárodní obchod, vývoj prostředí kolem nás), 

 analýza a předpověď vývoje obraných zdrojů pro zajištění obrany (finanční zdroje, 

lidské a materiální zdroje, infrastruktura a technologie), 

 analýza mezinárodních společností a předpověď důsledků na zahraniční politiku a 

vojenskou politiku (obrana a bezpečnost státu)29. 

 

Do vnějšího prostředí můžeme zařadit níže popsané faktory. 

Politické -  existující a potencionální působení politických vlivů. Za politické faktory lze 

považovat politickou stabilitu, mezi kterou patří například: 

 forma vlády a její stabilita, 

 orgány a úřady, 

 existence a vliv politických osobností, 

 politický postoj vůči soukromému sektoru, zahraničním a domácím investicím,  

 hodnocení externích vztahů, mezi které patří války30. 

                                                 
28 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012, s. 178-

180. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
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Ekonomické - vliv místní, národní a světové ekonomiky. Mezi ekonomické faktory můžeme 

zařadit hodnocení makroekonomické situace: 

 míra inflace, 

 úroková míra, 

 obchodní deficit, či přebytek a rozpočtový deficit, či přebytek, 

 výše HDP v různých zaměření, 

 měnová stabilita a její kurz31. 

Zhodnotit bychom měli též přístup k finančním zdrojům, u kterých bychom měli posoudit: 

 náklady na místní půjčky, 

 bankovní systém, 

 dostupnost a formy úvěrů32. 

Mezi další můžeme zařadit daňové faktory mezi, které patří: 

 výše daňové sazby,  

 jejich vývoj, 

 cla a daňová zatížení. 

 

Sociální -  proniknutí sociálních změn do organizace. Sociální faktory můžeme rozdělit do 

dalších podskupin: 33 

 demografické charakteristiky (počet obyvatel, věkový průměr, geografické rozložení), 

 makroekonomické charakteristiky (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti), 

 sociálně-kulturní ukazatele (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví). 

 

Technologické -  jedná se o dopady technologií na podnik, mezi které patří: 

 podpora vlády v oblasti výzkumu, 

 výše výdajů na výzkum, 

 nové vynálezy a objevy, 

 rychlost realizace nových technologií34. 

 

                                                 
31 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012, s. 178-

180. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž. 
34 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. s 178-180. 
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Legislativní - vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy: 

 podstatné zákonné normy (daňové zákony, legislativní omezení), 

 funkčnost soudů, 

 vymahatelnost práva, 

 právní úprava pracovních vztahů, 

 obchodní právo35. 

Ekologické - spadá zde zejména problematika životního prostředí: 

 čerpání neobnovitelných, 

 zvyšování emisí36. 

 

2.5.2 Porterův model pěti sil 

Jedná se o analýzu strukturální přitažlivosti oboru podnikání z hlediska ziskovosti. Porter 

stanovil, že výdělečnost odvětví závisí na pěti dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, 

náklady a investice firem v daném oboru podnikání. 

Než podnik vstoupí na trh svého odvětví, musí analyzovat pět sil, které vypovídají o 

přitažlivosti odvětví. Model zdůrazňuje všechny základní složky odvětvové struktury, které 

mohou být hnací silou konkurence. Ne ve všech odvětvích mají tyto faktory stejnou 

důležitost, každé odvětví má svou vlastní strukturu. Každý podnik si musí sám určit, které 

faktory jsou v jeho oboru nejdůležitější. Tento model je často používaný nástroj analýzy 

oborového okolí podniku37. 

 

Potencionální konkurenti- hrozba vstupu potencionálních konkurentů 

Tato hrozba se odvíjí od bariér, které dané odvětví při vstupu přináší. K největším bariérám 

při vstupu na trh patří:  

 kapitálová náročnost vstupu, 

 přístup k distribučním kanálům, 

 očekávaná reakce zavedených firem, 

 legislativní a vládní zásahy, 

                                                 
35 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. s 178-180. 
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž. s. 191. 
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 odlišnost výrobků38. 

 

 

Obr. 2: Porterův model pěti sil39. 

Substituty 

Jedná se o produkty z daného odvětví, které slouží k podobnému, nebo stejnému účelu. 

Odvětví již není tak atraktivní, pokud je možné, že by byla možnost nahrazení výrobku.  Ceny 

substitutů by neměli být nižší, než našeho vlastního výrobku či služeb. V případě zdokonalení 

výrobních postupů konkurenčního výrobku ceny na trhu klesnou a tím i zisky40. 

Zákazníci 

Hrozbou se stává zvyšující se vyjednávající síla zákazníků, při kterých se zákazníci snaží 

snížit cenu, přímo srovnávat s konkurencí, požadují vysokou kvalitu, z čehož plynou nižší 

zisky pro prodávajícího. Zákazníci jsou citliví na cenu v případě, že: 

 tvoří výraznou část jejich nákladů, 

 jsou vzhledem k nízkým příjmům citliví na cenu, 

 výrobky nejsou diferencované41. 

 

 

                                                 
38 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. s 178-180. 
39STRATEG. Strategická analýza [online]. [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: 

http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html 
40 Tamtéž. 
41 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012, s. 191-

193. 
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Dodavatelé  

Zde nastává problém v případě, že dodavatelské firmy mohou vyjednávat, to znamená: 

zvyšovat ceny či snižovat kvalitu zboží a velikost dodávek. Síla dodavatelů roste v případě: 

 s jejich koncentrací, když dodávají jedinečné výrobky, 

 jestliže je odběratel na výrobku od dodavatele závislý, 

 pokud se dodavatelé mohou ignorovat42. 

Těmto negativním vlivům se dá zabránit, pokud si budujeme vztah s dodavatelem a najít i 

záložní dodavatelské zdroje43. 

 

2.5.3 Vlastní marketingový průzkum trhu 

Marketingový mix („4P“) je soubor marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které společnosti umožňují upravit nabídku dle přání 

zákazníků na cílovém trhu. Marketingový mix je tvořen nástroji, které se navzájem 

kombinují, spolupracují, je tvořen čtyřmi nástroji44: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 propagace (promotion)45. 

 

Účinný marketingový mix správně kombinuje všechny neznámé tak, aby byla zákazníkovi 

poskytnuta maximální užitná hodnota a splněny firemní cíle46. 

Produkt zastupuje nejdůležitější nástroj marketingového mixu, představuje podstatu firemní 

nabídky na trhu a slouží k uspokojování potřeb zákazníků. Díky svému charakteru a kvalitě 

také ovlivňuje rozhodnutí v otázce cenové a distribuční. Z marketingového pohledu můžeme 

produkt též definovat jako vše co produkuje uspokojení lidské potřeby a dá se nakoupit, či 

prodat.  Může se jednat o: 

                                                 
42 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012, s. 191-

193. 
43 Tamtéž. 
44 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých       

podnikatelů. 2010, s. 198. 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž, s. 199. 
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 materiální věci, 

 služby, 

 myšlenku, 

 osobu (sportovec, umělec,…)47. 

 

Cenový prvek je u produktu velice důležitý a to z hlediska, že novodobý zákazník velice dbá 

na zlepšování poměru kvality a ceny a vzhledem k vysoké konkurenci na trhu, může hrát cena 

rozhodující roli. O velikosti ceny firmy rozhoduje sama a ovlivňuje tím nákupní rozhodnutí 

spotřebitele. Cena představuje peněžní vyjádření hodnoty produktu a ta je dána schopností 

uspokojit zákazníkovi potřeby. Cena by se měla shodovat s užitnou hodnotou produktu, ale 

v případě zvýšené poptávky, či jedinečnosti na trhu se může od cenové hladiny odklonit. Od 

ceny se odvíjí velikost příjmů firmy. Na stanovení ceny je důležité zodpovědět následující48: 

 definovat cíle cenové politiky, které se prolínají s celkovými cíli firmy, 

 určit dolní hranici ceny, 

 určit horní hranici ceny (zjišťování poptávky), 

 znát konkurenční ceny, 

 zvolit cenu pro vstup na trh49. 

 

Podstata distribuce spočívá v přesunu produktu od místa výroby na místo prodeje ke 

koncovému zákazníkovi. Úkol distribuční politiky řeší vhodnou organizaci prodeje, což se 

označuje jako distribuční cesta. Ta představuje způsob, který se má použít při pohybu 

produktu od výrobce k zákazníkovi s co možná největší optimalizací zisku. Jedná se o jedno 

z nejsložitějších marketingových rozhodnutí a potřebujeme vyřešit následovné50:  

 volbu mezi přímým (zboží přímo od výrobce) a nepřímým prodejem (prodej pomocí 

zprostředkovatelů) či jejich kombinací, 

 zvolení prodejních úrovní, 

 určení počtu a forem zprostředkovatelů. 

 

                                                 
47 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 2010, s. 199. 
48 Tamtéž, s. 205. 
49 Tamtéž, s. 206. 
50 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 2010, s. 205. 
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Na distribuční cestě se mohou podílet další subjekty, jako například: 

 obchodní sprostředkovatelé (obchodní zástupci, maloobchod, velkoobchod), 

 další organizace (reklamní agentury, přepravní společnosti,…)51. 

 

U propagace se jedná o marketingovou komunikaci, která se přesunula na důležité místo 

v prodeji produktu, jelikož v současné době, je ve většině odvětví firem co dokáží vyrobit 

produkt velké množství a prosadit se při prodeji zboží je daleko složitější. Propagaci lze 

rozdělit do těchto skupin52: 

 reklama (nejčastější forma podpory, setkáváme se s ní denně), 

 podpora prodeje (slevy, akční nabídky), 

 vztahy s veřejností (dobré jméno firmy, dlouhodobé budování), 

 osobní prodej (přímá konfrontace prodávajícího s kupujícím, založena na schopnosti 

prodejce), 

 přímý prodej (jde o oslovení konkrétní skupiny cílových zákazníků, účinná propagace). 

 

 

Obr. 3: Marketingový mix 4P53. 

 

                                                 
51 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 2010, s. 205. 
52 Tamtéž, s. 213. 
53ROBERT NĚMEC. Marketingový mix [online]. [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: 

http://robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/ 
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2.6 Analýza vnitřních zdrojů 

Nástrojů pro analýzu vnitřních zdrojů je celá řada. Každá firma je vzhledem k její velikosti, 

oboru podnikání nebo struktuře jedinečná. S tou jedinečností ovšem klesá použitelnost a 

efektivnost jednotlivých nástrojů na základě opomenutí rizika důležitého vnitřního faktoru. 

Každý z nástrojů se zaměřuje na jiné cíle. Některé vymezují obecné oblasti, které pokryjí 

všechny možné vnitřní faktory jako například 7S model54. 

 

2.6.1 Vnitřní analýza zdrojů a schopností  

Při zakládání nového podniku, bude mít analýza charakter spíše teoretické úvahy o lidských 

zdrojích, know-how a finančních zdrojích. Důležité je jejich využití a posouzení vnitřní 

organizace a fungování nového podniku. Při provádění vnitřní analýzy musí být jasně 

definované cíle podnikání, abychom ho při tvorbě podnikatelského plánu mohli použít jako 

vodítko pro naše rozhodování55. 

2.6.2 Zdroje pro podnikání 

Zdroje podnikání můžeme chápat jako prostředek k vytváření produktu a jeho přeměnu na 

zisk. Pro efektivní využití zdrojů je potřeba zodpovědět následující: 

 identifikaci potřebných zdrojů, 

 zajištění veškerých zdrojů (jaké zdroje máme a jaké potřebujeme), 

 efektivně tyto zdroje využívat (správně je řídit, kontrolovat)56. 

 

Finanční zdroje 

Při sestavování podnikatelského plánu je potřeba mít představu o vlastních finančních 

zdrojích, které vlastníme s ohledem na jejich velikost a časovou dostupnost. Vkládání peněz 

do podnikání s sebou nese jistá rizika neúspěchu, které můžeme částečně eliminovat zvolením 

správné formy podnikatelského subjektu, například rozdíl mezi živnostníkem a obchodní 

společností jsme si definovali hned v úvodu. Do analýzy finančních zdrojů musíme zahrnout i 

                                                 
54 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007,  s. 51. 
55 Tamtéž. s. 52-55. 
56 Tamtéž. s. 53. 
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odhad cen vložených hmotných a nehmotných prostředků. Jedním z nejdůležitějších aspektů 

je vyčíslení chybějících finančních prostředků, které budeme muset zajistit57.  

Hmotné zdroje 

Hmotné zdroje, které musíme do podnikání pořídit, mezi které například patří: 

 osobní automobil, 

 prostory pro podnikání, 

 vybavení kanceláře, 

 výrobní stroje, 

 a další58. 

můžeme nakoupit z finančních zdrojů, nebo je již máme z dřívějška ve svém vlastnictví. 

V obou případech ovšem musíme počítat s dalšími spojenými náklady: 

 údržba, 

 aktualizace, 

 nenadálá porucha, 

 životnost. 

Veškeré tyto investice do hmotného majetku i další výdaje s nimi spojenými musíme 

důkladně projít a propočítat, protože nenadále vysoké částky spojené s údržbou, nebo 

obnovou hmotného majetku, by mohli finančně ohrozit chod firmy59. 

Lidské zdroje 

Firma může existovat pouze s jednou osobou a to vlastníkem, ovšem jeho šance na budoucí 

rozvoj v rámci trhu, jsou mizivé. Firma o jednom člověku bývá většinou spjata se 

specifickými profesemi, například: 

 právník, 

 stánkový prodejce, 

 odborný konzultant. 

 

Firma, která je založena více společníky, je důležité, aby si vnitřně ujasnila, kdo má jakou 

pozici a tím předešla budoucím neshodám, které by mohly chod firmy ochromit. Firma by 

                                                 
57 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007,  s. 53. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. s. 54. 



30 

 

měla mít finálního rozhodovatele, který bude vždy mít poslední slovo. Co se dalších 

pracovníků na různé pracovní pozice, většinou upřednostňujeme pracovníky na osobní 

doporučení, nebo nejlépe lidi, se kterýma máme zkušenosti ze dřívějška. Měla by být 

sestavena kompletní struktura podniku, na které budou vyobrazeny všechny funkce60. 

Nehmotné zdroje 

Sem patří všechno, co není „hmotné“ a potřebujeme to k chodu podniku. Mezi nehmotné 

zdroje patří: 

 síť našich kontaktů na potencionální zákazníky, 

 patenty, 

 software, 

 know-how, 

 dobré jméno61. 

 

2.7 Charakteristika, účel a shrnutí výsledků za pomocí SWOT matice 

Analýza SWOT náleží mezi základní metody strategické analýzy, díky její integrující 

charakter dosažených, sjednocených a na konec vyhodnocených poznatků. Analýza pracuje 

s informacemi a daty nasbíranými během hodnocení organizace pomocí dílčích analýz 

určitých oblastí. Celkově pojatá SWOT analýza srovnává silné a slabé stránky organizace 

anebo její části proti pojmenovaným příležitostem a nástrahám, které vylívají z vnějšího okolí 

a určuje pozici organizace nebo její části jako východisko pro určení strategií dalšího 

rozvoje62.  

Jedná se o obecný analytický rámec, který objasňuje a posuzuje významnost faktorů 

z interních vlivů, které můžeme sami ovlivnit a dále s nimi pracovat63. Pro posouzení 

vnitřních zdrojů se používají analýzy 7S a 4P. Jedná se o typ strategické analýzy stavu, která 

zohledňuje jejich silné a slabé stránky podniku, což jsou vnitřní zdroje:  

 silných (Strong) stránek podniku, 

 slabých (Weaknesses) stránek podniku64. 

                                                 
60 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. 2007,  s. 54. 
61 Tamtéž. 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
64 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012,  s. 297. 
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Dále je posuzuje z hlediska příležitostí a ohrožení, které vyhodnotí vnější okolí podniku. Tyto 

zdroje analyzujeme nejčastěji pomocí analýzy SLEPT a Porterova 5-ti modelu65. Externích 

zdroje, které neovlivníme, pouze na ně můžeme včasně reagovat a vypořádat se s nimi: 

 příležitosti (Opportunities), 

 hrozby (Threats). 

 

 

Obr. 4: SWOT matice66. 

Při realizaci SWOT analýzy se dá postupovat podle metodického postupu, který ovšem není 

univerzální, ale pouze nastiňuje, jak by měly jednotlivé kroky analýzy vypadat, jelikož si je 

musíme přizpůsobit charakteru posuzované společnosti. Metodický postup můžeme rozdělit 

na následující fáze67. V první fázi navrhujeme realizaci čtyř navazujících kroků: 

 jednoznačné stanovení účelu, 

 definovat oblasti analýzy, 

 vytvoření analytických týmů, 

 sjednocení metodiky68. 

1. Identifikace silných a slabých stránek 

 Identifikace silných a slabých stránek a jejich hodnocení  

 

 

                                                 
65 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012,  s. 297. 
66ELEARNING EVERESTA. Marketingový audit a práce s daty [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://elearning.everesta.cz/mod/book/view.php?id=161&chapterid=145 
67 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012, s. 300. 
68 Tamtéž, s 300. 
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2. Identifikace hrozeb a příležitostí 

 Identifikace hrozeb a příležitostí a jejich hodnocení  

3. Tvorba SWOT matice 

Poté co jsme identifikovali vnitřní a vnější analýzu, můžeme přistoupit k tvorbě SWOT 

matice. V této fázi je nejdůležitější: 

 zaznamenání faktorů s důležitým významem, 

 vytváření alternativ strategií69. 

 

Všechny faktory, které SWOT matici tvoří, je potřeba posuzovat souvisle. Je důležité sledovat 

silné a slabé stránky s jejich strategickým dosahem ve vztahu k příležitostem a hrozbám. Je 

také potřeba určit důležitost vlivu a závažnosti jednotlivých faktorů působících na firmu. Při 

tvorbě strategie je nezbytné posoudit bezprostřední vliv externích faktoru na interní faktory 

podniku70. 

 

Tab. 3: Posouzení SW v souvislosti s OT71. 

 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Příležitosti (O) S – O W – O 

Hrozby (T) S – T W – T 

 Legenda posouzení: SO- využití silných stránek pro získání výhody, WO- překonání slabin 

využitím příležitostí, SW- využití silných stránek na ochranu proti hrozbám, WT- 

minimalizovat náklady a čelit hrozbám 72. 

 

Vliv na podnik zjistíme díky analýze interních faktorů S – W. Faktory mohou být roztříděny 

či nikoliv. Posuzování vlivu jednotlivých faktorů lze pomocí stupnic: třístupňové či 

vícestupňové a slovní nebo číselné73. Analýza O – T posuzuje pravděpodobnost úspěchu a 

přitažlivost příležitostí. V oblasti hrozeb zkoumá jejich závažnost a pravděpodobnost výskytu. 

Na závěr je nutné vypracovat plán aktivit, které je třeba uskutečnit, jestliže se využije 

příležitosti nebo nastane hrozba74.   

                                                 
69 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 2012, s. 300. 
70 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007, s.158. 
71 Tamtéž. 
72 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování: manažerské chování a zvyšování 

efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 2005, s. 42. 
73 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007, s.159. 
74 Tamtéž, s 161. 
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3 Analýza problému současné situace 

Podnikatelský plán je zaměřen na založení prodejny se stavebním materiálem, která bude 

svým zákazníkům, mezi které budou primárně patřit fyzické osoby, drobní živnostníci, 

řemeslníci a menší stavební firmy nabízet kompletní stavební materiál na vybudování, nebo 

rekonstrukci bytových i nebytových staveb. Jelikož v Brně a okolí je v současné době velké 

množství výstavby a další se do budoucna plánuje, tento obor podnikání nabízí relativně 

dobrou možnost zhodnocení finančních prostředků a vytvoření nových stabilních pracovních 

míst. Před sestavením podnikatelského plánu je nutné analyzovat zvolený obor podnikání a 

jeho zákazníky analýzami, na kterých vyzkoumáme chování a pozici konkurenčních firem.  

3.1 SLEPT 

Za pomocí SLEPT analýzy bude analyzováno obecné okolí podniku, ve kterých zohledníme 

budoucí hrozby a příležitosti. 

3.1.1 Sociální faktory 

Brno je druhým největším městem v České republice, žije v něm k 31.12.2014 377440 

obyvatel. Tento údaj vzrost oproti roku 2014 téměř o deset tisíc, takže počet obyvatel má 

zvyšující se tendenci a to i díky větší porodnosti, která byla za posledních deset let 

zaznamenána. Brno je studentské město, kde přes rok studuje kolem 50tis. vysokoškoláků a 

32tis. středoškoláků, kteří z velké míry se nepočítají do počtu obyvatel. Studenti ovšem 

nejsou cílovou skupinou pro náš obor podnikání.  

Tab. 4: Demografické údaje města Brna (ČSÚ-1.7.2104)75. 

Rok 2 011  2 012  2 013  2 014  

Celkový počet obyvatel 378 965  378 327  377 508  377 440  

  0 - 14  51 757  52 615  53 479  54 492  

15 - 64  257 397  254 105  251 000  248 709  

65 +  69 811  71 607  73 029  74 239  

Průměrný věk 42,2  42,3  42,5  42,6  

 

                                                 
75 Český statistický úřad (ČSÚ). Demografické údaje města Brna [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xb/demograficke_udaje_za_vybrana_mesta_jihomoravskeho_kraje 
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Pro podnikatelský plán je nejdůležitější skupina lidí mezi 15 a 64 lety tzv. „produktivní věk“. 

Jak můžeme vidět z tabulky, počet těchto lidí se každoročně ztenčuje o přibližně tři tisíce lidí. 

Pozitivním jevem je ovšem zvyšující se počet dětí, kteří za nedlouho tuto skupinu doplní. 

Lidé ve středním věku nejčastěji řeší problematiku bydlení, ať už od výstavby nových domů 

či bytů, které budují pro zázemí sebe nebo svých rodin76. 

Mezi naše hlavní potencionální zákazníky řadíme také OSVČ a právnické osoby podnikající 

ve stavebnictví. Ekonomických subjektů v tomto oboru podnikání je na území Brna-města 11 

235 a na území Brna-venkova 6398 k 31.12.2015. Pozitivním zjištění je, že podle statistik 

ČSÚ přibývá každoročně na území Jihomoravského kraje přibližně 500 ekonomických 

subjektů, z čehož můžeme usoudit, že podnikatelům v tomto oboru podnikání se daří.  

Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31.12.2015) 

 

Obr. 5: Ekonomické subjekty v JMK (ČSÚ- 31.12.2015)77 

 

 

                                                 
76 Triáda reality. Realitní trendy [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: http://www.triada-reality.cz/blog/4 
77 Český statistický úřad (ČSÚ). Ekonomické subjekty v JMK [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xb/registr-ekonomickych-subjektu 
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3.1.2 Legislativní faktory 

Při sestavování podnikatelského plánu je nutné znát důkladně veškeré právní úkony spojené 

se založením podniku a jeho fungování. Právní forma podnikání bude společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.) definována podle zákona č. 90/2012 Sb. (obchodní korporace). Při založení 

společnosti s ručeným omezeným je potřeba splnit následující úkony: 

 sepsání společenské smlouvy- sepsání a podpis společenské smlouvy se bere jako 

zakládající dokument společnosti, její náležitosti jsou obsaženy v § 110 Obchodního 

zákoníku, 

 složení vkladů- od roku 2014 došlo ke změně výše vkladu pro založení s.r.o. 

z původních 200tis. Kč na 1kč, což bereme jako pomoc začínajícím podnikatelům. 

Vklad musí být splacen před založením společnosti. Podrobné znění najdeme v § 60 

Obchodního zákoníku, 

 získání živnostenských listů- k návrhu zapsání do obchodního rejstříku musíme 

doložit příslušné oprávnění k podnikání. Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 

278/2008 Sb. obsahuje seznam Obsahových náplní živností. V našem případě budeme 

usilovat o 48. velkoobchod a maloobchod. Jedná se o činnost volnou, 

 návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku- dokládá se k příslušnému 

rejstříkovému soudu. Musí obsahovat veškeré náležitosti a údaje jak o společnosti, tak 

o společnících, 

 zápis do obchodního rejstříku-proces, který muže trvat až půl roku, teprve 

vyrozuměním od rejstříkového soudu, že společnost byla zapsána, může teprve 

společnost začít fungovat, 

 registrace společnosti u finančního úřadu- první povinnost, která firmě vzniká. 

 

Z dalších legislativních faktorů, které nově vznikajícím firmám i stávajícím ovlivňují, bude 

zavedení elektronické evidence tržeb (EET). V roce 2016 by měl být postupně spuštěn 

systém elektronické kontroly tržeb, který bude evidovat veškeré hotovostní i bezhotovostní 

platby u podnikatele. Systém bude online propojen s datovým uložištěm finanční správy, 

systém by měl fungovat okamžitě, v případě zadání platby se na účtenku vygeneruje unikátní 

kód. Systém by měl zjednodušit komunikaci mezi finanční správou a podnikatelem. Vláda si 

od zavedení EET slibuje potlačení krácení tržeb a zvýšení efektivity výběru daní, které chce 
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později investovat do školství, zdravotnictví a dalších odvětví. Jak tento systém obstojí, ukáže 

blízká budoucnost. 

V daňovém zákonu vznikla od 1.1.2016 povinnost pro plátce DPH podávat kontrolní hlášení 

o všech přijatých a vydaných fakturách. Hlášení se podává do elektronické datové schránky. 

Hlášení musí obsahovat výši DPH, základ daně a identifikační číslo odběratele a dodavatele. 

Při pozdním odeslaní, či úplné ignoraci kontrolního hlášení vznikají přísné postihy. 

 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Přesná čísla o vývoji trhu se stavebním materiálem nejsou dohledatelná, můžeme se ovšem 

opřít o čísla, jakých ekonomických výsledků dosahuje stavebnictví jako obor. Tento obor 

podnikání je specifický v tom, že se do něho promítají sezóní práce, jelikož největší stavební 

aktivita je přes léto, to můžeme vidět v následujícím grafu indexu stavební produkce.  

 

Obr. 6: Index stavební produkce (ČSÚ 31.12.2015)78. 

Další z faktorů, který bude ovlivňovat naše podnikání je počet vydaných stavebních povelení 

na bytové a nebytové stavby. Z této statistiky můžeme vidět, že v roce 2014 klesl výrazněji 

počet vydaných povolení o 3116, ovšem v roce 2015 došlo k mírnému nárůstu o 1541, ale ani 

tento mírný nárůst nedokázal vrátit počet povolení na úroveň roku 2013. 

                                                 
78 Český statistický úřad (ČSÚ). Index stavební produkce [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 
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Tab. 5: Počet vydaných povolení v ČR79. 

 Rok Počet bytových a nebytových staveb 

2013 47 563 

2014 44 447 

2015 45 988 

 

V republikovém srovnání za měsíc leden 2016 stojí Jihomoravský kraj na druhé příčce 

v počtu vydaných stavebních povolení a druhou příčku drží i v odhadovaných cenách těchto 

staveb za Ústeckým krajem. Tento trend drží Jihomoravský kraj dlouhodobě a nic 

nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Jedná se o pozitivní zjištění v rámci 

celorepublikového srovnání.  

Tab. 6: Srovnání krajů v počtu vydaných povolení80 

Rok 

Year 

2016 

území 

Territory 

Počet 

 vydaných 

 povolení 

Orientační 

  hodnota 

 v mil. Kč 

Celkem 

Total 

Celkem 

Total 

le
d
en

 

Ja
n
u
a
ry

 

Česká republika/Czech 

Republic 2 976 10 645 

z toho kraj/region:     

Hl. m. Praha 74 1 150 

Středočeský  619 1 445 

Jihočeský  249 566 

Plzeňský  203 565 

Karlovarský  85 237 

Ústecký  160 2 196 

Liberecký  109 187 

Královéhradecký  128 487 

Pardubický  166 263 

Vysočina 126 307 

Jihomoravský  409 1 503 

Olomoucký  139 389 

Zlínský  175 539 

Moravskoslezský  324 732 

 

                                                 
79 Český statistický úřad (ČSÚ). Vydaná stavební povolení [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr 
80 Tamtéž. 
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3.1.4 Technologické faktory 

Do technologických faktorů bychom zahrnuli technologický pokrok ve stavebnictví, který se 

projevuje ve zrychlení budování staveb na základě využití nových materiálů, které 

například rychleji zrají, dají se strojově nanášet, nebo použití méně materiálu se stejnými 

technickými parametry. Tyto materiály jsou ovšem oproti klasickým mírně dražší, ovšem čas 

ve výstavbě, který ušetří, může celkové náklady snížit.  

Z hlediska naší prodejny, se musíme zajímat o nové trendy ve stavebnictví, jelikož stále se 

vyvíjí nové materiály a mírně se mění technologické postupy používaných materiálů. O 

novinkách bychom měli být informování prostřednictvím obchodních zástupců dodavatelské 

společnosti a přizpůsobením nových trendů bychom mohli získat mírnou konkurenční výhodu 

oproti druhým prodejnám.  

 

3.2 Porterův model pěti sil 

Potencionální konkurenti- hrozba vstupu potencionálních konkurentů 

Konkurence ve stavebním odvětví je v Brně velká, na trhu působí velké množství firem 

zabývající se prodejem stavebních materiálů. Tyto firmy jsou situovány na periferií Brna 

s dobrou dopravní obslužností. Jedním s problému vstupu na trh v tomto odvětví je potřeba 

vlastnit, či pronajímat skladovací prostory, které by měli být částečně zastřešeny z důvodu 

skladování materiálů, které při styku s vodou, nebo vlhkem začnou tvrdnout a jsou poté 

nepoužitelné. Dále by měla taková prodejna mít kancelářské prostory, kde dochází k prodeji 

zboží koncovým zákazníkům a administrativním úkonům. Takové prostory a počáteční 

investice na nákup materiálů jsou velice nákladné. To znamená, že kapitálová náročnost 

omezuje vstup potencionálním konkurentům na trh. 

 

Současná konkurence na trhu 

Jak by na vstup nového subjektu zareagovala konkurence, je do jisté míry sporné. Stávající 

konkurenti v prodeji stavebních materiálu zatlačila ceny produktů na tak nízkou úroveň, že se 

mezi jednotlivými prodejnami liší v jednotkách korun. Tudíž snížení ceny za účelem omezení 

konkurence nepředpokládám. Konkurence se v současné době předhání v prodeji inovativních 

materiálů, které mají za následek snížení doby technologických postupů a dobrých 
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technických vlastností. Mezi hlavní konkurenty naší prodejny bychom mohli zařadit 

společnosti, u kterých zhodnotíme jejich kvality v následující tabulce.  

Tab. 7: Srovnání konkurenčních firem81. 

Konkurenční firma Klady (+) Zápory (-) 

STAVEBNINY  

STAVMACHEM 

individuální přístup 

prodejna v centru 

příjemný personál 

e-shop 

malá prodejna, kde je 

skladem jen 

nejběžnější zboží 

Pro-Doma Stavebniny 
6 prodejen v Brně a okolí 

velké množství materiálu skladem 
chybí e-shop 

Raab Karcher Staviva 

e-shop 

možnost vytvoření individuální 

nabídky 

horší dopravní 

obslužnost z  Brna 

Stavebniny DEK 

e-shop 

široký sortiment 

moderní poborčky 

občerstvení na prodejně zdarma 

vlastní značka zboží 

neosobitý přístup 

striktní obchodní 

podmínky 

ve všední dny dlouhé 

čekací doby na zboží 

 

Zhodnocení přímých konkurentů na trhu 

Mezi největší konkurenty se budou řadit stavebniny Stavmachem, jelikož budou velikostí a 

orientací na zákazníky podobné těm našim, musíme na srovnání s tímto konkurentem brát 

velkou zřetel. Tento konkurent má výhodnou pozici ve středu města, ovšem prodejna, ve které 

působí, není tak prostorná, aby mohl mít větší množství sortimentu skladem, což patří mezi 

její nevýhody. Z přístupu k zákazníkům, by nám tato prodejna mohla být vzorem, jelikož 

pracují s každým zákazníkem individuálně a mají na něho dostatek času, aby mu mohli 

zodpovědět jeho otázky a poskytnout maximální servis. Zboží, které nemají skladem, je 

možno objednat od dodavatelů v běžné dodací lhůtě.  

Pro-doma stavebniny jsou nejrozšířenějšími na území Brna, na každé pobočce disponují 

dostatečnými zásobami nejběžnějšího zboží, které mají ihned k odběru,  

Substituty 

Substitutů je v tomto oboru podnikání nepřeberné množství, nejedná se však o mírně odlišné 

zboží, nýbrž o zboží stejného typu, prodávajícího se pod různými obchodními značkami 

s odlišnou kvalitou. Technologické postupy, které jsou ve stavebnictví dané, přesně určují, 

jaké druhy výrobků se mají pro konkrétní druh práce použít. Tyto výrobky ovšem můžeme 

                                                 
81 Vlastní zpracování. 
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zakoupit pod různými značkami, které by měly zaručovat kvalitu materiálu. Kromě 

nejlevnějších značek materiálů, které jsou vyráběny tzv. „na cenu“ je finální kvalita výrobků 

podobná. Lišit se ovšem může technologický postup výroby, na základě toho, jak daný 

materiál komu vyhovuje a jaké s ním má zkušenosti, si zákazníci zvolí oblíbené značky, se 

kterými pracují. 

U fyzických osob, které jsme si definovali v zákaznících, by mohl například jako substitut 

sloužit hobby market, jelikož tito zákazníci platí většinou zboží hotově a v hobby marketech 

mohou narazit na různé akční nabídky zboží, které by mohlo vycházet u tohoto druhu 

obchodu laciněji. Hobby market má téměř veškeré zboží skladem pro běžnou potřebu. Hobby 

market nemůže sloužit jako substitut pro OSVČ a stavební firmy, jelikož odebírají zboží 

výhradně „na fakturu“. Ovšem v případě, kdy je stavba blízko takového obchodu a potřebují 

zakoupit nějakou drobnost, pochopitelně se na obchod tohoto typu obrátí, aby nemuseli 

podniknout cestu do vzdálenějších stavebnin. 

Zákazníci 

Mezi hlavní zákazníky nově založené společnosti patří dvě hlavní skupiny segmentů 

zákazníků a to OSVČ, které vykonávají řemeslné profese různých druhů (obkladač, zedník, 

zateplovač, izolatér) a menší stavební firmy, které realizují výstavbu bytových i nebytových 

prostor. Tito zákazníci mají podobné vyjednávací podmínky. Jejich vyjednávací pozice bude 

posílena tím, jaké množství materiálů od nás budou odebírat a jaká je jejich platební morálka. 

Zákazníci v tomto oboru podnikání jsou na cenu citliví, jelikož stavební práce, jsou placeny 

od měrné jednotky (m2,m3,bm,..atd ), ve které jsou započítány, jak ceny na materiál, tak na 

práci a činnosti s nimi spojené.  

To co náš zákazník ušetří na materiálu, to se přímo projeví na velikosti jeho zisku. U 

některých zakázek je přímo specifikováno, jaký druh a značka mají být použity, vzhledem 

k velkému množství spotřeby ve stavebnictví, může být zákazník ochoten vyhledávat tu 

nejnižší cenu na trhu daného zboží. Zákazníky můžeme přehledně segmentovat do těchto 

skupin: 

 Fyzické osoby - tyto osoby můžeme charakterizovat, například jako domácí kutili, či 

více manuálně zručné jednotlivce, kteří svépomoci, nebo s kamarády se pouští do 

drobných oprav, či vylepšování domácnosti. To znamená, že nakupovaný materiál 

nenakupují k výkonu svého povolání. Jejich platební morálka je výborná, protože 
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zboží platí zpravidla okamžitě v hotovosti, ovšem oproti dalším skupinám nedosahují 

tak velkého odběru zboží. 

 OSVČ - můžeme charakterizovat, jako jednotlivce, kteří vlastní živnostenské 

oprávnění a vykonávají řemesla různého druhu, například se může jednat o zedníky, 

izolatéry, hodinové manželi, omítkáři a tak dále. Tito jednotlivci jsou najímání buď 

většími firmami a jsou zaplaceni od práce na fakturu, nebo shání drobné zakázky 

svépomoci. U těchto lidí můžeme tvrdit, že mají nejhorší platební morálku, jelikož 

zboží odebírají zpravidla na fakturu, která má 30 denní splatnost a není vyjímkou, že 

tuto splatnost nedodrží a zaplatí se zpožděním, ba dokonce existují případy, kdy 

nezaplatí vůbec a vymáhání pohledávek od těchto zákazníků je velice složité. Tito 

zákazníci zpravidla neodebírají u velkých stavebnin, jelikož tam jsou v dodržování 

termínů splatnosti velice striktní a pokud prošlá faktura není uhrazená, tak další zboží 

nedostanou. Problém pro prodejnu stavebního materiálu vzniká v tom, že ti kdo si 

sjedná na práci tyto osoby nevyplácí dopředu zálohy na materiál, jelikož existuje 

důvodné podezření, že by tyto osoby peníze zpronevěřili. Bývají vypláceni až po 

dokončení práce, což může být dlouho po odběru prvního zboží ve stavebninách a 

splatnosti faktury. U těchto osob je zapotřebí důkladně prověřit jejich minulost a 

vybudovat si s nimi takové vztahy, které by vedli k oboustranné spokojenosti. 

 Menší stavební firmy - se na trhu pohybují delší dobu, jejich zakázky jsou rodinné 

domy, menší bytová výstavba a rekonstrukce domů, či bytů. Na tuto skupinu bychom 

se měli zacílit nejvíce, protože odebírají největší množství zboží a jejich působení na 

trhu s kombinací hmotného majetku dává slušnou možnost platební morálky a 

dlouholeté spolupráce. 

 

Dodavatelé 

Dodavatelů stavebních materiálů je velké množství, jsou to většinou dodavatelé, kteří vlastní 

výrobu po celé Evropě, potažmo mají výrobní závod i na území ČR. Drtivá většina těchto 

firem má obchodní zastoupení i v Brně. V podstatě se jedná o zboží přímo od výrobců. 

V našem případě, musíme zvolit, od kterých výrobců budeme zboží odebírat a začít s nimi 

vyjednávat o obchodních podmínkách. Dodavatel bude v tomto případně jednat o ceně, kterou 

nastolil. Cena se odvíjí od počtu odebíraného zboží, případně různých benefitů v případě 

velkých odběrů. Případný výpadek dodavatele, není problém v krátké době nahradit 
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konkurenčním subjektem. Budování dobrého vztahu s dodavatelem napomůžeme včasným 

placením faktur a dobrými vztahy s obchodními zástupci.  

Jako dodavatele se budeme snažit zvolit Českou firmu s výrobou v ČR, v případě že 

vhodného dodavatele s těmito specifikacemi nenajdeme, budeme se snažit nalézt zahraniční 

firmu s výrobou na území ČR. 

 

3.3 Vlastní marketingový průzkum trhu 

Hlavním cílem marketingového průzkumu bylo zjistit preference a požadavky zákazníků 

v oblasti kvality a nabídky produktů/sortimentu, obal produktů, cenové hladiny a způsobu 

nákupu produktů. Na základě sběru a následné analýzy a vyhodnocení primárních dat bude 

vypracován marketingový plán. 

3.3.1 Zvolená metodologie výzkumu 

Jako vhodná technika sběru dat bylo zvoleno dotazníkové šetření se strukturovanými 

uzavřenými i otevřenými otázkami, které bylo provedeno v průběhu března 2016. Dotazník se 

zaměřoval na účelově vybraný vzorek respondentů, kteří tvořili aktivní subjekty ve 

stavebnictví, jak ze strany podnikatelů a živnostníků, tak fyzické osoby. První etapa výzkumu 

se realizovala prostřednictvím strukturovaných rozhovorů prostřednictvím dotazníků a to 

přímo obcházením staveb a stavebních kanceláří. Cekem bylo vyplněno 52 dotazníků 

z celkového počtu 133 dotazníků což je 39%. Výzkum byl realizován na území města Brno. 

Druhá etapa výzkumu probíhala prostřednictvím internetové distribuce dotazníků, kde bylo 

rozesláno 150 dotazníků vytvořených pomocí Google aplikace na e-mailové adresy, které byli 

získány z databáze VUT Amadeus a další část na e-maily živnostníků nalezených na 

seznam.cz. Zde se vrátilo dohromady 81 dotazníků, to je 61% z celkového počtu. Co se týče 

návratnosti, ze 150 rozeslaných se vrátilo 81 vyplněných, to znamená návratnost 54%. 

Výsledky vlastního výzkumu 

Při osobním výzkumu na stavbách jsem se setkal výhradně se samými muži, ve stavebnictví 

však často ženy zastávají vysoké pozice ve vedení firem, nebo administrativě. Bývají spíše ve 

větších firmách. U živnostníků, nebo u malých stavebních firem jsou spíše vzácností. Jka 

vyplynulo z dat výzkumu, první otázka, která se zaměřovala na demografické vlastnosti 

respondentů ve většině případů  tvořila mužská populace zhruba 77% ze všech dotazovaných.  
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Graf 1: Grafické znázornění výsledku položené otázky82. 

 

V druhé otázce jsem respondenty segmentoval do tří skupin podle profesního zařazení, u 

fyzických osob se jednalo většinou o zaměstnance firem na různých pracovních zařazení. 

Nejvyšší podíl ve výši 41 % tvořili dotazovaní ze segmentu živnostníků, kteří pracují na 

stavbách jak pro stavební firmy, tak na zakázkách, které se sami sjednali. U právnických osob 

se jednalo o menší stavební firmy s výstavbou bytových i nebytových domů. Na základě 

dotazníků můžeme vidět, že na stavbách převládají pro nás zajímavější živnostníci a 

právnické osoby, dohromady dle průzkumu jich máme 61%, jejich výhody jsme si 

specifikovali v předcházející kapitole.  

 

 

Graf 2: Grafické znázornění výsledku položené otázky
83

 

 

 

                                                 
82 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
83 Tamtéž. 
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V třetí otázce jsme zhodnotili věkovou strukturu respondentů, ze které vyplývá, že se 

nejčastěji jedná o lidi v produktivním věku mezi 18 a 55 lety.  

 

Graf 3: Grafické znázornění výsledku položené otázky84. 

 

Čtvrtá otázka byla zaměřena na identifikaci objektu, ve kterém dotazování bydlí. Obyvatelé 

domů mají obecně větší náklady spojené s údržbou a investováním do mírných úprav a 

rekonstrukcí. Pozitivním zjištěním je, že 45% respondentů bydlí právě v domě. 

 

Graf 4: Grafické znázornění výsledku položené otázky85. 

 

                                                 
84 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
85 Tamtéž. 
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Jelikož plánuji založit prodejnu se stavebním materiálem na území Brna, bylo pozitivním 

zjištěním, že většina respondentů ve výši zhruba 74% žije právě na jeho území a tím pádem 

patří do spádové oblasti. ¨ 

 

 

Graf 5: Grafické znázornění výsledku položené otázky86. 

 

Zařízení svého bytu řeším pomocí:  

 návštěvy kamenných obchodů, kde si zboží prohlédnu a koupím, 

 návštěvy kamenných obchodů, kde si zboží prohlédnu a vyhledám pomocí 

internetu nejnižší cenu a zboží objednám tam, 

 pomocí internetových e-shopů, 

 zakázkové výroby, 

 ostatní. 

 

Na základě dotazníkového průzkumu, bylo zjištěno, že 43,6 % dotázaných zařízení svého 

bytu realizuje pomocí návštěvy kamenných prodejen a poté co si zboží odzkouší, vyhledají na 

internetu nejlevnější cenu a objednají zboží tam. Touto cestou jsme zjistili obchodní návyky 

našich potencionálních zákazníků v soukromí, které se budeme k jejich spokojenosti snažit 

převést do praxe, z čehož plyne, že bychom k naší prodejně měli zavést i e-shop, nebo při 

nejmenším elektronické objednávky zboží pro naše zákazníky.  

 

                                                 
86 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
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Graf 6: Grafické znázornění výsledku položené otázky87. 

 

U sedmé otázky jsme došli ke zjištění, že 53% respondentů nakupuje stavební materiál za 

účelem výkonu svého povolání, bude se tudíž v drtivé většině jednat o OSVČ a stavební 

firmy. Přibližně to odpovídá i zkoumanému vzorku osob, ve kterých bylo živnostníků a firem 

60%.   

 

 

Graf 7: Grafické znázornění výsledku položené otázky88. 

 

 

                                                 
87Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
88 Tamtéž. 
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Když sečteme respondenty, kteří chodí do prodejen se stavebním materiálem pravidelně, to 

znamená minimálně 1x týdně a 1x měsíčně, dostaneme, že ze zkoumaného vzorku navštěvuje 

pravidelně prodejny 75% dotázaných, což hodnotím velmi kladně. 

 

 

Graf 8: Grafické znázornění výsledku položené otázky89. 

 

V otázce číslo devět, dotazovaní nejčastěji utrácí od 10-50tis. Kč ročně, nejčastěji se jedná o 

drobný stavební materiál, nebo stavební nářadí a příslušenství, jedná se spíše o fyzické osoby 

a drobné živnostníky. V hladině od 50-250tis. Kč zde nalezneme většinou živnostníky, kteří 

nakupují sortiment různého portfolia. V hladině více než 250tis. Kč najdeme většinou menší 

stavební firmy, které mají oproti živnostníkům daleko větší odběr stavebního materiálu.  

 

Graf 9: Grafické znázornění výsledku položené otázky90. 

 

                                                 
89 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
90 Tamtéž. 
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V desáté otázce respondenti zodpověděli, jaké zboží nejvíce nakupují, z čehož můžeme 

usoudit jaký druh zboží držet na skladě v největším počtu a uzpůsobit tomu uspořádání 

skladu.  

 

 

Graf 10: Grafické znázornění výsledku položené otázky91. 

 

U této otázky číslo 11 se projevilo, že zákaznici ve stavebnictví nakupují většinou (53,8%) na 

fakturu, což se ze začátku velmi projeví na množství potřebného kapitálu a riziku dostání 

pohledávek od našich zákazníků.  

 

 

Graf 11: Grafické znázornění výsledku položené otázky92. 

 

 

                                                 
91 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
92 Tamtéž. 
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U otázky č. 12 se většina respondentů vyjádřila, že v případě nákupu objemného zboží by si 

přáli doručit zboží na místo určení. Z toho vyvodíme, že potřebujeme zakoupit nákladní 

automobil, kterým bychom mohli objemné zboží odvést zákazníkům na místo určení. 

 

Graf 12: Grafické znázornění výsledku položené otázky93. 

Respondenti hodnotili známkami jako ve škole jednotlivé faktory. Z toho vyplývá, že jsou 

velmi citlivý na cenu, kterou hodnotili známkou 1 v drtivé většině. Co se kvality týče, ta je 

pro ně také důležitá, ovšem ne jak cena, to znamená, že by se v poměru cena a kvalita více 

přikláněli k ceně. Design hodnotili spíše v průměru kladně. Design hodnotíme spíše u 

pohledových úprav, které si vybírá sám zákazník, tudíž nemůžeme sami rozhodnout a jeho 

kvalitě. Co se užitnosti týče, hodnotili je respondenti průměrně za 1-, to znamená, že chtějí 

užitné zboží, se kterým se jim dobře pracuje. Dobrým zjištěním je, že respondenti dbají i na 

to, aby zboží bylo vytvářené s ohledem na životní prostředí.  

Graf 13: Grafické znázornění výsledku položené otázky94. 

                                                 
93 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
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U otázky číslo 147, respondenti zodpověděli, že by spíše raději realizovali přeměnu své 

domácnosti pomocí odborné firmy, což bude mít za následek, že se pokusíme navázat kontakt 

a vybudovat si přátelský vztah s nějakou firmou, kterou bychom mohli našim zákazníkům 

doporučovat. 

 

Graf 14: Grafické znázornění výsledku položené otázky95. 

U otázky patnáct, vyjádřili respondenti nespokojenost s četností prodejen se stavebním 

materiálem. Výsledky jsou zobrazeny na následujícím grafickém znázornění č. 20. Ztěžovali 

se na lokality severní části Brna, jako jsou například Řečkovice, Medlánky, Kr. Pole, Líšeň a 

Vinohrady. Tyto lokality by stály za pozornost pro případné zřízení naší prodejny. 

  

Graf 15: Grafické znázornění výsledku položené otázky96. 

 

                                                                                                                                                         
94 Vlastní zpracování. Graf dotazníku  [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
95 Tamtéž. 
96 Vlastní zpracování. Graf dotazníku [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
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Vyhodnocení otázky 16 bude složitější v tom, že respondenti se poměrně rovnoměrně 

vyjadřovali v tom, jakými způsoby by chtěli mít doručované informace o novinkách a 

slevových akcích doručovat, na zvážení máme e-maily a letáky do schránky, pro které se 

vyjádřilo nejvíce dotazovaných.  

 

Graf 16: Grafické znázornění výsledku položené otázky97. 

U otázky číslo 17 respondenti hodnotili, jaké věrnostní odměny by nejraději dostávali, nejvíce 

jich hlasovalo pro slevy na zboží, tyto slevy by se museli blíže specifikovat a propočítat, jak 

velkou slevu bychom mohli poskytnout. Dalším z oblíbených benefitů by byl odvoz zboží 

dom zdarma. Ovšem všechny tyto výhody by se musely předem důkladně propočítat, 

abychom na tom nebyli ztrátoví. 

 

 

Graf 17: Grafické znázornění výsledku položené otázky98. 

                                                 
97 Tamtéž. 
98 Vlastní zpracování. Graf dotazníku [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: https://docs.google.com 
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3.3.2 Shrnutí relevantních výsledků výzkumu  

Z dotazníkového šetření vyplynuly následující závěry, kterými se budu řídit a brát na ně zřetel 

v následujících částech bakalářské práce. Jsou to zejména: 

 segment zákazníků se bude převážně skládat z fyzických osob (39,9%) a živnostníků 

(40,5%), 

 většina zákazníků 73,5% je z Brna, 

 přibližně 75% dotázaných navštěvuje stavebniny minimálně 1x měsíčně, 

 20% dotázaných utratí ve stavebninách více než 250 000Kč za rok, 

 nejvíce respondenti nakupují materiál určený k výstavbě a k pohledovým úpravám, 

 53% respondentů nakupují „na fakturu“, 

 většina zákazníků 64% by si zboží nechávala dovést na místo určení, 

 zákazníci nejvíce lpí na levném zboží s chvalitebnou kvalitou, 

 malá síť prodejen se stavebním materiálem na severu Brna, 

 věrní zákazníci by nejraději očekávali slevy na zboží. 

 

3.4 SWOT analýza  

Pomocí SWOT analýzy můžeme přehledně pojmenovat interní silné a slabé stránky podniku a 

zároveň okolí podniku pomocí hrozeb a příležitostí. 

 

Silné stránky 

Mezi hlavní silné stránky patří umístění prodejny. Je tím myšleno samotné město Brno, které 

je druhé největší město v České republice a tudíž představuje obrovský potenciál v získání 

klientely a samotného růstu a vývoje prodejny. A také samotná poloha prodejny na severu 

Brna, kde konkurence není tak vysoká a navíc potencionální zákazníci, v dotazníkovém 

šetření, vyjádřili zájem o pokrytí této oblasti. Další z předností bude individuální přístup 

k zákazníkům, kterým se budeme snažit poskytovat nadstandartní péči, mezi to lze zařadit i 

platbu za zboží, která bude možná jak platbou v hotovosti, tak bezhotovostní platbou ihned na 

pobočce nebo později platbou na fakturu a dále také odměny za věrnost. Za silnou stránku lze 

také považovat mé dosavadní nasbírané zkušenosti při působení ve stavebnictví a mimo jiné 

také získané kontakty, které využijí pro budování a navazovaní obchodních vztahů. 
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Slabé stránky 

Jako slabou stránku lze označit nově vznikající podnik, který si musí své místo na trhu 

vydobýt – bude třeba najít vhodné dodavatele, kteří budou odpovídat našim požadavkům 

v oblasti cen a kvality a také věrné zákazníky. K nejslabším stránkám patří velká kapitálová 

náročnost pro vstup na trh, kterou budeme muset částečně řešit úvěrem. Podnik bude spoléhat 

na jednoho člověka, který bude řídit celý chod firmy. Nezaplacení pohledávek od odběratelů 

může mít za následek úpadek začínající společnosti, protože firma nebude mít na začátku 

podnikání dostatečné finanční rezervy.  

 

Hrozby 

Velké množství zavedených prodejen se stavebním materiálem, které disponují velkými 

obraty zboží, z čehož vyplývá, že mají nízké nákupní ceny produktů, které dále prodávají. 

Ceny u výrobců mohou být pro náš začínající podnik vyšší, než prodejní cena u konkurence. 

Pro respondenty z dotazníku je klíčovým prvkem produktu cena, kterou se budeme muset 

držet oproti konkurenci na přijatelné úrovni. Mezi další hrozby patří sezónnost našeho oboru 

podnikání, jak již bylo zmíněno výše, hrozí nedostatečný příliv kapitálu především v zimních 

měsících, je to dáno tím, že stavební firmy či živnostníci mají méně zakázek a tudíž potřebují 

méně materiálu a zboží, což může ohrozit náš podnik ve schopnosti dostát svým závazkům. 

Díky sezónnosti jsou i možné prodlevy placení faktur ze strany odběratelů, což našemu 

podniku může způsobit finanční tíseň a opět nemožnost dostát svým závazkům. 

 

Příležitosti 

Rozvoj stavebnictví, který má za následek zvýšenou bytovou výstavbu, což povede ke 

zvýšené poptávce po stavebních materiálech. Počet živnostníků v oboru stavebnictví vzrostl, 

tato cílová skupina je našimi potencionálními zákazníky a proto se musíme zacílit na 

navazování obchodních příležitostí s těmito subjekty. Možnost nabízet novější produkty díky 

rozvoji a inovacím v tomto oboru, které konkurence nenabízí a tím zvýšit své tržby i příliv 

nových zákazníků.  
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Tab. 8: SWOT matice99. 

 

Pomocí SWOT analýzy vyvodím matici strategií (silné stránky – hrozby, silné stránky – 

příležitosti, slabé stránky – hrozby, slabé stránky – příležitosti) podle preferencí jednotlivých 

faktorů. 

Tab. 9: SWOT-matice100. 

Strategie S – T 

 Vyjednávací sílu dodavatelů 

usměrnit nabídnutím kontaktů 

získaných z dřívějších dob, 

 nabídnout oproti konkurenci 

komplexnějších a individuálních 

podmínek se zákazníky. 

 

Strategie W – T  

 Smluvní ošetření plateb, aby 

nedocházelo k platební neschopnosti, 

 vstoupení na trh v době, kdy je 

zakázek nejvíce, že je konkurence 

nedokáže pokrýt a nestihne tak ani 

cenově reagovat. 

Strategie S – O  

 Nabízení kvalitního a technologicky 

i finančně vyspělejšího zboží 

zákazníkům, 

 uplatnění zkušeností, kontaktů a 

osobního přístupu přiláká i 

zákazníky mimo severní část Brna. 

 

Strategie W – O  

 Využití své „novosti“ v části, kde je 

menší pokrytí ze strany konkurence, 

 díky zvětšení oborově podnikajících 

subjektů příliv kapitálu.  

 

                                                 
99 Vlastní zpracování. 
100 Vlastní zpracování. 

Silné stránky 

 Osobitý přístup k zákazníkům, 

 možnost domluvy individuálních, 

podmínek se zákazníky 

 kvalitní zboží, 

 odměny pro věrné zákazníky, 

 umístění prodejny, 

 zkušenosti a kontakty, 

 platba hotovostně, kartou i na 

fakturu. 

Slabé stránky 

 Nezaplacení faktur od odběratelů 

může ochromit platební schopnost 

podniku, 

 nově začínající společnost,  

 kapitálová náročnost.  

 

Hrozby 

 Možnost reakce konkurenčních 

společností, 

 cenová politika ostatních 

společností, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 sezónnost oboru podnikání. 

 

Příležitosti 

 Prosperující obor podnikání,  

 menší pokrytí v severních částech 

Brna,  

 zvětšení objemu subjektů 

podnikajících ve stavebnictví,  

 nabízení inovovaného zboží → 

možná konkurenční výhoda. 
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Návrh strategie na základě SWOT matice  

Na základě SWOT strategie, která je zobrazena v tabulce č. 10 zvolíme strategií podniku, 

která bude založena na kombinaci výsledků zobrazených ve SWOT matici. Pro můj podnik 

bude stěžejní ze strategie S-O nabízet kvalitní a technologicky vyspělé zboží zákazníkům, 

jelikož produkt, který budeme prodávat je stěžejní pro udržení podniku na trhu. Z této 

strategie pro mne bude též stěžejní uplatnění osobních kontaktů, které by mělo za cíl rozšířit 

spektrum zákazníků podniku. Stěžejní záležitostí v oboru stavebnictví je ze strategie W-T 

smluvní ošetření plateb, aby naše pohledávky byly včasně zaplaceny a peníze nechyběly 

v peněžních tocích. Ze strategie S-T bych zdůraznil individuální přístup k našim zákazníkům, 

se kterými budu osobně v kontaktu a dohlížet na to, aby jim bylo možno poskytnout co 

nejkvalitnější služby. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Cílem návrhové části je navrhnout optimální řešení, které bude vést k prosperitě mého 

podniku. Návrhová část bude řešit parametry podniku, upřesní prodej zboží a naznačí finanční 

plán společnosti, všechny kroky budou zobrazeny v harmonogramu realizace.  

4.1 Popis podniku  

Jako právní formu pro tento druh podnikání jsem zvolil společnost s ručením omezeným 

(s.r.o). Důvody pro výběr této právní formy jsou ručení jen do výše nesplaceného základního 

kapitálu, změna náročnosti počátečního vkladu z 200 000Kč na 1Kč, do firmy lze přivést další 

společníky a povinné odvody za zaměstnance jsou daňově uznatelným nákladem. 

Do názvu společnosti jsem se rozhodl vložit svoje vlastní jméno, které mě bude v rámci 

podnikání motivovat k tomu, abych udržoval dobré jméno podniku a lišilo se od ostatních 

názvů stavebnin, které využívají „anonymní názvy“. Do názvu bude též vložen prvek 

odkazující na zaměření společnosti, která se bude zabývat prodejem stavebních materiálu. 

Celý název bude STAVEBNINY ŠIMÁČEK s.r.o. 

Prodejna by se nacházela v Brně-Řečkovicích na ulici Ječná 29a v areálu…, kde se nachází 

skladovací prostory k pronájmu, včetně bezprostředně přilehlé kanceláře s dvěma kancelářemi 

a sociálním zařízením. Areál má dobrou dopravní dostupnost a je dostatečně zařízen na 

zřízení takovéto pobočky. Tento areál je situovaný v severní části Brna, jelikož na základě 

dotazníkového šetření byly výtky k menší koncentraci prodejen se materiálů v této lokalitě.  

 

Obr. 7: Umístění prodejny101. 

                                                 
101 Google maps. Mapy [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/@49.241,16.5815858,190m/data=!3m1!1e3?hl=cs 
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 Název: STAVEBNINY ŠIMÁČEK s.r.o. 

 Jednatel: Adam Šimáček 

 Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

 Základní vklad: 100 000 Kč 

 Kontakt:  

STAVEBNINY ŠIMÁČEK s.r.o. 

Ječná 29a 621 00 Brno-Řečkovice 

simacek@stavebniny.cz tel: 732356666 

Otvírací doba: Po-Pá: 7:00-15:30 

 Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

4.2 Marketingový plán  

Moje firma se bude zabývat prodejem stavebního materiálu, do něhož se řadí velké množství 

zboží spojené s výstavbou domů, či bytů.  

Produkt 

Mezi základní stavební prvky ve stavebnictví patří zdící materiály a spojovací materiály, co 

se týče zdících materiálu, do této kategorie spadají jak cihlové bloky, tak pórobetonové bloky, 

ze kterých se tvoří nosné stavební konstrukce a jsou základním stavebním prvkem. Toho 

zboží se prodává v různých specifikacích a velikostech, my bychom měli mít na skladu 

nejběžněji používaný materiál, to znamená cihelné bloky šířky 30cm označení: Wienerberger 

cihla POROTHERM 30 Profi P15. Tyto zdící prvky se mohou skladovat v nezastřešené části 

prodejny. A další zdící materiál nejběžněji používaný.  

Na základě dotazníkového šetření jsem zjistil, že cílovým zákazníkům jde v největší míře o 

poměr cena/kvalita/užitnost, budeme se snažit nakupovat zboží, které tato kritéria splňují. 

V dotazníkovém šetření se vyjádřilo 45,5%, že nejčastěji nakupuje právě zdící materiál. 

Ovšem pořizovací hodnota, vzhledem k předpokládanému objemu prodeje je vyšší, než u 

ostatního sortimentu.  

mailto:simacek@stavebniny.cz
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Obr. 8: Foto nezastřešené části prodejny102 

Další co patří k základním stavebním prvkům je tzv. stavební chemie, což je kombinace 

různých pytlovaných produktů, které slouží jak ke zdění, tak k omítání, pohledovým úpravám 

a různým dalším stavebním činnostem, tyto produkty bychom měli skladovat v zastřešené 

části naší prodejny, jelikož při styku s vodou ztvrdnou a jsou již poté nepoužitelné. Přístřešek 

nemusí být temperován, tudíž nejsou tak vysoké náklady na skladování. Objekt musí být 

dobře zabezpečen, aby nedocházelo k odcizování. Toto zboží dle dotazníkového šetření 

odebírá 60,6 % potencionálních zákazníků. 

 

Obr. 9: Zastřešená část prodejny103 

 

                                                 
102Stavebniny Pertl. Foto prodejny [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://www.stavebniny-

pertl.cz/img/photos/stavebniny2.jpg. 
103Stavebniny Wachal. Foto prodejny [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: 

http://stavebniny.wachal.cz/foto/galerie/38.jpg. 
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K dalším nezbytným produktům můžeme přiřadit stavební příslušenství, které můžeme 

nazvat jako pracovní nástroje k výrobě, jedná se o kladiva, lopaty, kropáče, hladítka a další. 

Toto zboží bude k prodeji přímo na prodejně v různých specifikacích. Pro toto zboží se 

vyjádřilo v dotazníku 43% respondentů. 

 

Obr. 10: Vnitřní prodejna104. 

Cena 

Cenová politika je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného podnikání. Cena bude záviset 

na více aspektech: 

 Kusový odběr- u kusového odběru bude cena jednotlivého výrobku mírně vyšší, než u 

prodeje paletového, u kterého po přepočtení ceny na kus bude cena výhodnější a to 

z důvodu, že prodej výrobků zabalených na paletě neobnáší další úkony spojené 

s vydáváním zboží, časové náročnosti a narušení kompletní palety, která by se mohla 

prodat jako celek. 

 Paletový odběr- u paletového odběru je zvýhodněná cena z důvodu odběru většího 

množství materiálu najednou, pomocí vysokozdvižného vozíku je jednodušší 

manipulace a zboží se nepoškozuje.  

 Množství materiálu- pokud zákazník objedná velké množství materiálu, což může 

být například plný kamion cihel (18 palet, což je běžné na stavbu menšího rodinného 

domu) můžeme objednat dovoz přímo od výrobce na místo určení a odpadá nám 

nutnost složení zboží na pobočce a opětovné nakládání na nákladní automobil, u 

                                                 
104LS Stavebniny. Foto prodejny [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://ls-stavebniny.cz/profil/. 
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takové operace se dá ušetřit přibližně 5000Kč na našich nákladech, z čehož plyne, že 

našemu zákazníkovi můžeme poskytnout slevu.  

Přehled nejběžněji používaného zdícího materiálu Porotherm 30 u konkurence: 

Tab. 10: Srovnání cen konkurenčních firem105 

 

 

 

 

 

 

Tabulka nám ukazuje, že oproti katalogové ceně 63Kč za kus se všechny konkurenční 

prodejny dostaly pod tuto cenu. Nejlevněji se tato cihla dá pořídit ve stavebninách DEK, které 

mají oproti katalogové ceně běžnou cenu o téměř 40% nižší. Tento jev bude zapříčiněn tím, že 

DEK jsou největší stavebniny v ČR, které mají velké odběry materiálu a vyjednali s největší 

pravděpodobností nejnižší nákupní cenu na trhu.  

Stanovení ceny výrobku bude záležet na našich vyjednávacích pákách a ochotě prodejců pro 

naši firmu zlevnit katalogovou cenu výrobku na takovou cenu, abychom mohli s tímto 

konkrétním kusem zboží být konkurence schopní na trhu. Jelikož katalogová cena tohoto 

konkrétního výrobku je 63Kč/ks budeme naléhat, aby nám nákupní cena tohoto výrobku byla 

stlačena minimálně pod 38Kč/ks, což je cena za kterou prodává DEK tento výrobek i s marží. 

Zde nastávají dvě varianty: 

 s dodavatelem firmou Wienerberger vyjednat nákupní cenu nižší než je prodejní cena 

u firmy DEK. Pokud by se nám to podařilo prodávali bychom s marží větší než 20% a 

s pevnou 45 Kč/ks, 

 pokud bychom s dodavatelem cihel vyjednali nákupní cenu vyšší, než je prodejní u 

firmy DEK, odkupovali bychom tento materiál přímo u firmy DEK, která není přímo 

výrobce, ale disponovala by nejlepší prodejní cenou na trhu. U této varianty bychom 

kalkulovali s marží 20% a a toto konkrétní zboží prodávali za cenu 45Kč/ks, stejnou 

jek v předchozí variantě, ovšem s menší marží.  

                                                 
105 Vlastní zpracování. 

 (Ceny s DPH) Cena za kus Cena za paletu 

Katalogová cena  63,00 Kč 5 040 Kč 

DEK stavebniny 38,06 Kč 3 044 Kč 

STAVMACHEM  47,00 Kč 3 760 Kč 

Pro-doma  45,00 Kč 3 600 Kč 

Raab-Karcher 50,57 Kč 4 045 Kč 
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Když si vezmeme další výrobky, které budeme prodávat, budeme postupovat naprosto stejně, 

nejprve oslovíme výrobce zboží, kteří nám udělají návrh cen na jejich zboží, které poté 

porovnáme s tržní cenou na trhu. Vždy se budeme snažit nakupovat zboží nejvýhodněji. 

Jelikož výrobků bude na prodejně přibližně 300 druhů. U každého druhu výrobku prověříme 

cenu oproti konkurenci a budeme se stažit udržovat přibližně stejnou cenovou hladinu.  

Potencionální zákazníci se vyslovili v dotazníků, že by jako věrnostní odměny uvítali slevy na 

zboží. Tímto vyhovíme, jelikož se bude uplatňovat sleva pro stálé zákazníky (kdo u nás min. 

10x nakoupil zboží v jakémkoliv cenovém objemu) 6% z ceny nákupu.  

 

Distribuce výrobků 

Distribuce výrobků přímo ke koncovému zákazníkovi může probíhat dvěma způsoby, tím 

prvním je že si zákazník přijede zboží vyzvednout přímo na naši pobočku, kde si zboží může 

prohlédnout, naši prodejci mu budou nápomocni při výběru a po zakoupení zboží mu ho 

pomůžeme naložit do jeho přepravního prostředku.  

Další možností je nechat si zboží přivést na místo určení, což je z pravidla stavba, kde po 

předchozí objednávce a upřesnění termínu náš nákladní automobil přijede na místo určení a 

dohodnuté zboží vyloží, toto se praktikuje při větším paletovém odběru, kdy zákazník ušetří 

vlastní náklady na dopravu, nebo nemá vhodné prostředky k přepravě. Cena za dopravu bude 

řešena individuálně s každým zákazníkem s ohledem na množství odběru a vzdálenosti 

dopravy. Základní cena rozvozu bude 10kč/km, přičemž mzda řidiče je již započtena ve 

mzdách zaměstnanců a tudíž není závislá od toho, zda nákladní automobil jezdí či ne. Přičemž 

odměna za ujetý kilometr uhradí náklady na PHM a ostatní náklady spojené s provozem vozu, 

jako je například opotřebení pneumatik a základní servisní úkony.  
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Tab. 11: Přehled nákladů na nákladní automobil106. 

Popis položky  Jednotka  

Mzda řidiče  31 100 Kč 

Spotřeba  20L/100km 

Cena PHM 27 Kč/L 

Náklady na 1km  5,40 Kč 

Opotřebení na 1km 1,50 Kč 

Náklady automobilu  6,9 Kč/km 

 

V tabulce můžeme vidět, že náklady na jeden ujetý kilometr jsou 6,9 Kč/km při ceně 

10Kč/km bude zisk 3,1 Kč/km tento zisk bude brán jako příspěvek na mzdu řidiče, přípravné 

opravy nákladního automobilu. Jelikož 64% respondentů v dotazníku se vyjádřilo, že by si 

zboží nechalo dovést, to znamená, že vytíženost automobilu bude velká. V realistické variantě 

jsme určili 120 zákazníků, z čehož plyne, že 64% je 77 zákazníků. Můžeme tedy konstatovat, 

že 77 zákazníků by si nechalo měsíčně dovést zboží. Při průměrném nájezdu 40km na 

zakázku to dělá 3080 Km 

Tab. 12: Předpokládaná vytíženost dopravy107 

Počet zákazníků 120 

Zákazníci-dovoz 77 

Průměrný nájezd 40 km 

Najeté kilometry 3 080 km 

Zisk  9 548 Kč 

 

Propagace 

Propagace nově vznikající firmy je velmi důležitá. Čtrnáct dnů před otevřením prodejny, 

pronajmeme v Řečkovicích a jeho okolí 2 bilboardy, které budou lákat potencionální 

zákazníky na zaváděcí slevy a akce, které chystáme se vstupem na trh. Další propagací by 

měla být cílená reklama prostřednictvím internetu, kde na stránky zabývající se stavební 

problematikou umístíme reklamu na naši nově vznikající prodejnu. Naše firma bude mít také 

                                                 
106 Vlastní zpracování. 
107 Vlastní zpracování. 
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na internetové stránky, na kterých budou základní informace o firmě a nabídka sortimentu 

prodejny. Na hlavní ulici Banskobystrická umístíme na lampy veřejného osvětlení dva 

reklamní poutače odkazující na umístění prodejny, pro lepší navigaci zákazníků. Prodejna 

bude při vjezdu do areálu označena reklamním poutačem s názvem firmy. Na všech 

reklamních poutačích bude uveden název společnosti, otvírací doba, internetové stránky a 

telefonní číslo do prodejny.  

Prezentování nově vzniklé firmy bude též prováděno na základě ústní komunikace s mými 

stávajícími známými a kamarády, kde budu představovat nově vzniklou společnost, její 

zaměření a sortiment s cílem přilákat nové zákazníky.  

Výdaje na propagaci budou jednorázové na začátku podnikání, kdy budou vyrobeny reklamní 

poutače a umístěny billboardy. Další z výdajů je cílená reklama na internetu na stránce 

http://www.stavmedia.cz/ 

Tab. 13: Marketingové náklady108. 

Internetová reklama na 1 měsíc 3 870 Kč 

Pronájem dvou billboardů na 2 měsíce 35 000 Kč 

Výroba reklamních poutačů  13 000 Kč 

Instalace  2 000 Kč 

Cena za propagaci  50 000 Kč 

 

 

4.3 Personální zdroje 

Počet personálu bude při vstupu podniku na trh v takové míře, aby zvládal veškeré své úkoly 

a povinnosti, ovšem musíme myslet i na druhou stránku věci a tou je vysoké náklady spojené 

se zaměstnáváním osob.  

Hlavní rozhodovací úlohu ve firmě bude mít majitel Adam Šimáček, ten bude zodpovídat za 

celý chod firmy, bude zadávat úkoly a hlídat jejich dodržování. Je zodpovědný za úspěch či 

neúspěch podniku a bere na sebe riziko podnikání. Celá organizační struktura je zobrazena na 

následujícím obrázku 

                                                 
108 Vlastní zpracování. 

http://www.stavmedia.cz/
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Obr. 11: Schéma organizační struktury109. 

 

Další ze zaměstnanců prodejny bude prodejce, který bude pracovat na prodejně, starat o 

prodej zboží v prodejně, vyřizovat telefonické objednávky a řídit sklady a zásoby. Pro tento 

post požaduji minimálně dvou letou praxi v oboru stavebnictví a reprezentativní vystupování. 

Bude zaměstnán na HPP se smlouvou na dobu neurčitou. Účetní firmy bude najata externě, 

což znamená, že by do prodejny chodila 2x týdně a vedla účetnictví společnosti. Skladník 

bude vydávat prodané zboží, obsluhovat vysokozdvižný vozík a udržovat pořádek na 

skladech. Bude požadováno osvědčení k řízení vysokozdvižného vozíku a minimálně roční 

praxe. Na tuto pracovní pozici budu zaměstnávat na HPP se smlouvou na dobu neurčitou.  

Pracovní pozice skladník je vzhledem k fyzické náročnosti vhodná pro muže. Řidič 

nákladního vozidla bude mít za úkol rozvoz materiálu, který si zákazníci objednají, nebo 

zavážení materiálu na sklad. Pracovní poměr zde bude HPP a nutnost praxe 1rok. Brigádník 

bude mít za úkol pomáhat skladníkovi a udržovat pořádek na prodejně. Bude zaměstnán na 

základě dohody o provedení práce se mzdou do 10000Kč měsíčně. Zaměstnanci budou 

pracovat maximálně 40 hodin týdně dle zákoníku práce.  Náklady na zaměstnance na 

zaměstnance jsou zobrazeny v následující tabulce. 

 

 

                                                 
109 Vlastní zpracování. 

Majitel

Prodejce

Skladník Řidič Brigádník

Účetní
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Tab. 14: Mzdové náklady110. 

  Čistá mzda/měs Hrubá mzda/měs 

Super-hrubá 

mzda/měs 

Majitel 10 000 Kč 11 600 Kč 15 600 Kč 

Prodejce 18 000 Kč 23 200 Kč 31 100 Kč 

Účetní     10 000 Kč 

Skladník 15 000 Kč 18 800 Kč 25 200 Kč 

Řidič 18 000 Kč 23 200 Kč 31 100 Kč 

Brigádník     10 000 Kč 

Měsíční náklady celkem  123 000 Kč 

Roční náklady celkem  1 476 000 Kč 

 

4.4 Finanční plán 

Ve finančním plánu společnosti bude názorně zobrazen finanční tok peněz, včetně 

přehledných údajů o výnosech a nákladech spojených s podnikatelskou činností.  

Zahajovací výdaje se založením společnosti jsou spojeny s administrativními úkony, které 

jsou zpoplatněny. Tyto úkony vyžadují i časovou náročnost, přibližně 40hod, které nejsou 

v našem případě zohledněny.  

 

Tab. 15: Okamžité výdaje na založení společnosti111. 

Sepsání zakladatelského dokumentu. 5 000 Kč 

Provedení přímého zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku 1 500 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí  100 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 100 Kč 

Ověření podpisů 90 Kč 

Cena s DPH 21% 6 790 Kč 

Poplatek za živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

 Soudní poplatek při přímém zápisu notářem  2 700 Kč 

Cena s DPH- nelze uplatnit  3 700 Kč 

Úkony spojené se založením společnosti celkem  10 490 Kč 

                                                 
110 Vlastní zpracování. 
111 Vlastní zpracování. 
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Ve zjednodušené zahajovací rozvaze jsou finančně vyjádřeny prostředky vložené do 

podnikání na straně aktiv, tak kde jsem tyto peníze vzal, na straně pasiv. Co se týče vlastního 

kapitálu, tak se jedná o peníze, které jsem naspořil v průběhu chození na brigády a do 

zaměstnání.  

Tab. 16: Zahajovací rozvaha112. 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 850 000 Kč Vlastní kapitál 450 000 Kč 

Zásoby 600 000 Kč Úvěr 1 000 000 Kč 

Aktiva celkem  1 450 000 Kč Pasiva celkem 1 450 000 Kč 

A=P 

 

Náklady na vybavení prodejny spojené se začátkem podnikání jsou přehledně zobrazeny 

v následující tabulce. 

Tab. 17: Náklady na vybavení prodejny113. 

Vybavení kanceláře Kč 

Psací stůl 3x 10 000 

Kancelářská židle 5x 5 000 

Koberec 5 000 

Notebook 3x 25 000 

Automat na kávu  15 000 

Regály a pořadače 10 000 

Kancelářské doplňky 20 000 

Vybavení skladovacích prostor   

Vysokozdvižný vozík  100 000 

Drobné opravy 10 000 

Ostatní vybavení    

Nákladní automobil  500 000 

Osobní automobil  100 000 

Neplánované výdaje 50 000 

Náklady na vybavení prodejny celkem 850 000 

 

 

 

 

                                                 
112 Vlastní zpracování. 
113 Vlastní zpracování. 
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Nákup zásob  

Přesný výpočet druhů zboží a jejich pořizovacích nákladů by byl velmi obsáhlý, proto jsem 

kontaktoval telefonicky prodejce stavebních materiálů, kterého jsem se ptal na otázku, na 

kolik vyjde přibližně pořízení zboží dle mého obchodního plánu, do čehož spadá zdící prvky, 

stavební chemie a příslušenství pro malou prodejnu stavebního materiálu, tak aby bylo 

veškeré nejběžněji používané zboží skladem v běžném objemu. Bylo mi zodpovězeno, že se 

jedná o částku přibližně 500 000Kč. Z tohoto čísla jsem vycházel a po připočtení rezervy jsem 

stanovil částku 600 000Kč na nákup zásob. 

 Tab. 18: Pořizovací náklady materiálu114 

Popis Nákupní cena 

Základní zdící prvky 400 000 Kč 

Stavební chemie 100 000 Kč 

Stavební příslušenství  100 000 Kč 

Celkem  600 000 Kč 

 

 Na základě dotazníkového šetření jsme zjistili, že zákazníci utratí v prodejně ses stavebním 

materiálem průměrně něco kolem 112 000 Kč/rok, což za měsíc vychází 93 500Kč: Přesných 

výsledků se nelze dopočítat, jelikož 21,8 % dotázaných uvedlo, že nakoupí za více než 

250 000Kč ročně, z čehož může vyplývat, že to může být 251 000 nebo také milion korun. 

Proto zvolím tři varianty, že kterých budu vycházet.  

V dotazníku jsme vypozorovali, že 75% dotázaných, navštěvuje prodejny se stavebním 

materiálem pravidelně minimálně 1x za měsíc. Většina osob nakupuje ve stavebninách ve své 

spádové oblasti, kde žije, nebo kde aktuálně pracuje. Odhad počtu zákazníků je zobrazen 

v následující tabulce 19 a tržby v podniku za první rok v tabulce 20. 

. Tab. 19: Odhad tržeb společnosti115. 

  

Průměrná 

roční útrata  

Průměrná 

měsíční útrata  

Počet 

zákazníků 

Odhadovaná 

tržba roční 

Odhadovaná 

tržba měsíční 

Optimistická 140 000 Kč 11 667 Kč 140 19 600 000 Kč 1 633 380 Kč 

Pesimistická  100 000 Kč 8 333 Kč 90  9 000 000 Kč 749 970 Kč 

Realistická  112 000 Kč 9 333 Kč 120  13 440 000 Kč 1 119 960 Kč 

 

                                                 
114 Vlastní zpracování. 
115 Vlastní zpracování. 
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Tab. 20: Měsíční odhad tržeb116. 

  Počet zákazníků Průměrná útrata (Kč) Měsíční tržba (Kč) 

Leden  3 9 333 27 999 

Únor 10 9 333 93 330 

Březen 31 9 333 289 323 

Duben 35 9 333 326 655 

Květen 52 9 333 485 316 

Červen 78 9 333 727 974 

Červenec 98 9 333 914 634 

Srpen 120 9 333 1 119 960 

Září 120 9 333 1 119 960 

Říjen 120 9 333 1 119 960 

Listopad 120 9 333 1 119 960 

Prosinec 120 9 333 1 119 960 

Celkem 2017    112 000 8 465 031 

 

Odpisy 

K odpisům přiřadíme osobní automobil, který má pořizovací cenu 100 000Kč a nákladní 

automobil s pořizovací cenou 500 000Kč, oba tyto automobily patří do druhé odpisové 

skupiny, jejíž odpisová doba je 5 let. Rozhodl jsem se pro rovnoměrné odpisování s tím, že 

v prvním roce budu odpisovat na osobní automobil 11 000Kč a na nákladní automobil 55 

000Kč, obě tyto položky se mi promítnou do nákladů. 

Peněžní toky 

Do začátku podnikání bylo vloženo mých 450 000,- Kč, které jsem v průběhu let naspořil, 

ovšem na založení podniku bude potřeba peněz více, tak musím využít firemních úvěrů. 

Kapitál potřebný k založení společnosti je roven 1 450 000,- Kč, z čehož 1 000 000,- Kč tvoří 

právě úvěr. Začátek podnikání v tomto oboru bude složitý, jelikož se budu snažit přetáhnout 

zákazníky od konkurence do mé prodejny a tržby v prvních měsících podnikání nebude 

podnik generovat takový zisk, abychom mohli z něho financovat svoje závazky.  

 

                                                 
116 Vlastní zpracování. 
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Tab. 21: Měsíční cash-flow v roce 2017 pro úvěr 1M Kč

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2017 

Příjmy celkem 1488489 93330 289323 326655 485316 727974 914634 1119960 1119960 1119960 1119960 1119960 9925521 

Tržby 27999 93330 289323 326655 485316 727974 914634 1119960 1119960 1119960 1119960 1119960 8465031 

VK 450490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460490 

Úvěr 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 

Výdaje celkem 1618920 223627,5 370622,25 398621,25 517617 699610,5 839606 993600 993600 993600 993600 1313875,4 9956899,35 

Výdaje na vznik 10490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10490 

Vybavení prodejny 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 

Nájem a energie 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000 

Pojištění 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 41160 

Super hrubé mzdy 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 1476000 

Zásoby 600000 69997,5 216992,25 244991,25 363987 545980,5 685976 839970 839970 839970 839970 839970 6927774 

Splátka půjčky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 375 277375,35 

Odpisy 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 

Úrok z úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 900,00 42900 

Reklama  5000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7200 

Internet+Telefon 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

Rozdíl příjmů a 

výdaj -130431 -130297 -81299,25 -71966,25 -32301 28363,5 75028,5 126360 126360 126360 126360 -193915 -31378,35 

Zůstatek peněz -130431 -260728 -342027,8 -413994 -446295 -417931 -342903 -216543 -90183 36177 162537 -31378,35 -2493701,1 
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Tab. 22: Měsíční cash-flow za rok 2017 pro úvěr 1,45M 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2017 

Příjmy celkem 1938489 93330 289323 326655 485316 727974 914634 1119960 1119960 1119960 1119960 1119960 10375521 

Tržby 27999 93330 289323 326655 485316 727974 914634 1119960 1119960 1119960 1119960 1119960 8465031 

VK 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460490 

Úvěr 1450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450000 

Výdaje celkem 1618920 223628 370622 398621 517617 699611 839606 993600 993600 993600 993600 1395794 10038818 

Výdaje na vznik 

podniku 10490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10490 

Vybavení prodejny 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 

Nájem a energie 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000 

Pojištění 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 41160 

Super hrubé mzdy 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 1476000 

Zásoby 600000 69997,5 216992 244991 363987 545981 685976 839970 839970 839970 839970 839970 6927774 

Splátka půjčky                       402 194 402194 

Odpisy 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000 

Reklama  5000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7200 

Internet+Telefon 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

Rozdíl příjmů a výdajů 319569 -130298 -81299 -71966 -32301 28363,5 75028,5 126360 126360 126360 126360 -275834 336703 

Zůstatek peněz 319569 189272 107972 36006 3705 32068,5 107097 233457 359817 486177 612537 336703 2824380,25 
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Při výpočtu cash-flow v roce 2017 bylo zjištěno, že pokud společnost vezme úvěr ve výši 

1000 000,- Kč, poté při realistickém pojetí ve firmě nastane platební neschopnost, z čehož 

plyne, že nebude moci dosáhnout svých závazků vůči další společnosti, či věřitelovi.  

Dále bylo zjištěno, že v prvních 9 měsících by finanční toky společnosti dosahovali 

záporných hodnot, což můžeme vidět v tabulce č. 13 úplně ve spodním řádku. Proto jsem 

rozhodl, že je potřeba navýšit úvěr na 1 450 000,- Kč, aby byla firma byla schopna 

v jakémkoli průběhu doby podnikání platiti svoje závazky a nedostala se do platební 

neschopnosti, což by mohlo vést k ztrátě likvidity a ukončení podnikatelské činnosti 

s neúspěchem. 

Odhad výnosů a nákladů ve třech letech podnikání 

V tabulce jsou vyjádřeny předpokládané příjmy a výdaje následujících let, je vidět že podnik 

pozvolna zvyšuje svůj zisk, z čehož vyplývá, že peníze investované do společnosti se 

zhodnotí a přinesou zisk. V roce 2020 by mělo dojít ke splacení úvěru a poté se bude jednat o 

případném rozšíření podniku, přičemž už by měl být podnik soběstačný, bez žádného cizího 

kapitálu.  

Tab. 23: Kumulativní vyjádření následujících dvou let117. 

 ROK 2017 2018 2019 

Tržby 9 925 521 13 439 520 13 439 520 

Náklady na zboží -6 927 774 -9 531 574 -9 531 574 

Mzdové náklady -1 476 000 -1 476 000 -1 476 000 

Propagace -50 000 -46 440 -46 440 

Ostatní náklady -1 215 160 -365 160 -365 160 

Úroky -62 205 -47 617 -32 408 

Odpisy -66 000 -66 000 -66 000 

EBT 128 382 1 906 729 1 921 938 

Daň z příjmu (19%) 24 393 362 279 365 168 

EAT 103 989 1 544 450 1 556 770 

 

  

                                                 
117 Vlastní zpracování 



72 

 

Tab. 24: Čistý ekonomický zisk118. 

ROK 2017 2018 2019 

EAT 103 989 1 544 450 1556770 

Odpisy 66 000 66 000 66000 

Úmor -339 989 -354 574 -369 786 

Čistý ekonomický zisk -170 000 1 255 876 1 252 984 

 

Čistý ekonomický zisk dosahuje v prvním roce podnikání záporné hodnoty, ovšem 

v následujících letech je hodnota v kladných číslech.   

Úvěr 

Jelikož nedisponuji tak velkými finančními prostředky, abych mohl financovat založení 

hotově, musím využít cizího kapitálu. Úvěr společnosti bude sloužit k pořízení hmotného 

majetku do začátku podnikání a financování peněžních toků, aby se společnost nedostala do 

platební neschopnosti vůči svým věřitelům. Úvěr bude poskytnut od banky Raiffeisenbank, 

která financuje podnikatelské záměry s úrokovou mírou 4,29 % p.a. Splátka úvěru bude 

jednou ročně, ve 12. měsíci. Úvěr bude částečně zajištěn hmotným majetkem společnosti. 

Bude splácen konstantní anuitou, to znamená, že ročně je placena stejná částka, ovšem 

v každém roce, je úmor a úrok v jiném poměru.  

Tab. 25: Úvěr119. 

Rok Měsíc Splátka  Úrok  Úmor Úvěr  

2017 12 402 194,26 Kč 62 205,00 Kč 339 989,26 Kč 1 110 010,74 Kč 

2018 12 402 194,26 Kč 47 619,46 Kč 354 574,80 Kč 755 435,94 Kč 

2019 12 402 194,26 Kč 32 408,20 Kč 369 786,06 Kč 385 649,88 Kč 

2020 12 402 194,26 Kč 16 544,38 Kč 385 649,88 Kč 0,00 Kč 

  

                                                 
118 Vlastní zpracování 
119 Vlastní zpracování. 
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4.5 Časový harmonogram  

Časový harmonogram určuje časovou posloupnost úkonů nezbytně nutných k založení 

podniku. Úkony v mém podniku započnou 18.9.2016, kdy pečlivě projdu podnikatelský plán, 

zda neobsahuje nějaké chyby, které by se promítly do činnosti podniku a mohly by ohrozit 

jeho existenci. Další činnosti jsou zobrazeny v přehledné tabulce pod tímto odstavcem. 

Tab. 26: Časový harmonogram120. 

 Popis činnosti Zahájení  Časová náročnost Poznámka 

Příprava k podnikaní 18.9.2016 1 měsíc Nastudování podkladů 

Založení společnosti 18.10.2016 2 dny   

Pronájem prodejny 20.10.2016 2 dny    

Výběr zaměstnanců 
22.10.2016 14 dní 

S pracovní smlouvou 

od 1.1.2017 

Zařízení prodejny 6.11.2016 1 měsíc   

Vyřízení marketingových aktivit 6.12.2016 4 dny   

Naskladňování zboží  10.12.2016 10 dnů   

Příprava prodejny na zahájení 

prodeje  20.12.2016 14 dní   

Zahájení prodeje 4.1.2017     

 

Pro přehledné zobrazení je v Ganttově diagramu graficky znázorněna návaznost činností 

s časovou osou, které vedou k zahájení prodeje společnosti. 

Tab. 27: Ganttův diagram121. 

 Popis činnosti/termín 18.9 2.10 16.10 30.10 13.11 27.11 11.12 25.12 8.1 

Příprava k podnikaní                                     

Založení společnosti                                     

Pronájem prodejny                                     

Výběr zaměstnanců                                     

Zařízení prodejny                                     

Vyřízení marketingových                                      

Naskladňování zboží                                      

Příprava na zahájení prodeje                                      

Zahájení prodeje                                     

 

                                                 
120 Vlastní zpracování. 
121 Vlastní zpracování. 
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4.6 Hodnocení rizik  

Jak bylo zmíněno v analýze SWOT, tak s tímto podnikáním jsou spojená rizika ohrožující 

chod podniku. Náš cíl v této části je tyto rizika ohodnotit, s ohledem na pravděpodobnost 

výskytu, tak dopadem tedy škodou, kterou tato rizika mohou způsobit. Tyto hodnoty jsou 

vymezeny v následující tabulce číslo 28 a 29. 

Tab. 28: Pravděpodobnost výskytu122. 

Zkratka Pravděpodobnost výskytu (PV) Hodnota 

MP Malá  Do 33% 

 SP Střední 33 % - 66 % 

VP Velká Více než 66% 

   

Tab. 29: Dopad na tržbu123. 

Zkratka Dopad Snížení tržby  

MD Malý  5%  

SD Střední 10% 

VD Velký  15% 

 

Kombinací těchto tabulek, získáme výslednou hodnotu rizika (Malá hodnota rizika, střední 

hodnota rizika, velká hodnota rizika), kterou daný problém představuje. Tyto kombinace jsou 

uvedeny v tabulce číslo 30. 

Tab. 30: Kombinace124. 

 MP SP VP 

MP MHR MHR SHR 

SP MHR SHR VHR 

VP SHR VHR VHR 

 

  

                                                 
122 Vlastní zpracování. 
123 Vlastní zpracování. 
124 Vlastní zpracování. 
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Tab. 31: Hodnota rizika125. 

 Hrozba PV Dopad Hodnota Scénář Opatření 

1. Reakce 

konkurence 

VP VD VHR Přechod našich 

zákazníků ke 

konkurenci. 

Kvalitní, 

technologicky 

vyspělejší nabídka 

zboží za příznivé 

ceny. 

2. Nezaplacení 

objednávky 

SP VD VHR Hrozba platební 

neschopnosti 

v závislosti na 

velikosti objednávky. 

Kvalitně sepsané 

smlouvy pod 

dohledem právníků. 

Tvrdé postihy 

plynoucí z neplacení 

faktur. 

3. Uplatnění 

vyjednávací 

síly 

dodavatelů 

   Ztráta dodavatele, 

horší vyjednané 

podmínky (vyšší 

ceny). 

Poskytnutí našich 

důležitých kontaktů 

za výhodnější 

smluvní podmínky. 

4. Sezónnost 

oboru-malé 

vytížení 

   Málo objednávek, 

neschopnost držet své 

závazky (splátka 

úvěru, výplaty) 

Vytvořit nabídku i 

pro zimní využití, 

například nástroje na 

odklízení sněhu, atd. 

5. Výpověď 

zaměstnanců 

SP MD MHR Volná pracovní síla na 

rozvoz objednávky. 

Pracovat 

s brigádníky, 

společnostmi 

nabízející pracovní 

síly, které tento 

výpadek pokryjí. 

 

 

  

                                                 
125 Vlastní zpracování. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit podnikatelský plán prodejny se stavebním 

materiálem. Po sestavení plánu lze konstatovat, že podnik je konkurenceschopný a to 

především z výhodné polohy v Brně-Řečkovicích, kde je hustota prodejen s tímto zbožím 

velmi nízká, k tomuto zjištění mně přivedli respondenti v dotazníkovém šetření. Mezi další 

klady tohoto podniku je vzrůstající počet stavební výstavby a počtu řemeslníků, které se budu 

snažit přivést jako zákazníky do nově vzniklé prodejny. 

Důvod pro sestavení podnikatelského plánu na prodej stavebních materiálu je má dlouholetá 

zkušenost ve stavebním oboru, kde jsem si prošel pracovní místa jako brigádník na stavbě, 

pomocník při projektování rodinných domů a technik stavby. K oboru mně přivedlo 

středoškolské vzdělání na SPŠ Stavební v Brně. 

Podnikatelský plán jsem sestavil na základě teoretické části, kde jsem shrnul základní 

poznatky z oboru, které se zaměřovali na problematiku malých a středních podniků v České 

republice a jsou zapotřebí k sestavení podnikatelského plánu, a tyto poznatky se snažil využít 

v dalších částech práce. Součásti teoretické části byla též osnova podnikatelského plánu. 

Analytická část měla za úkol zhodnocení vnějších a vnitřních zdrojů, k čemuž se využívá 

SLEPT analýzy, kterou jsem provedl a na jejím základě zjistil, že se objem stavební produkce 

oproti předchozím rokům mírně zvýšil a stavební produkce v Jihomoravském kraji je druhá 

největší v ČR.   

Další z analýz byl Porterův model pěti síl, který zkoumá okolí našeho podniku, kde jsme 

zhodnotili konkurenty naší společnosti a zhodnotili jejich hlavní výhody a nevýhody. Mezi 

nejsilnější konkurenty vzhledem k velikosti moji provozovny patří firma Stavmachem, 

konkurenční výhody, jsou popsány v analytické části. Závěrem analytické části bylo 

dotazníkové šetření. Při jeho vytváření jsem se částečně setkal s lidmi z oboru, kde jsem  se 

setkal s lidmi, kteří využívají služeb prodejen se stavebním materiálem a dozvěděl jsem se od 

nich mnoho užitečných a cenných rad, které jsem aplikoval v návrhové části a které nás 

povedou k náklonosti našich potencionálních zákazníků. Celkem bylo vyplněno 132 

dotazníků. Nejdůležitější bylo zjištění na slabé pokrytí prodejnami v severní části Brna, 

tohoto zjištění jsem využil v návrhové části a prodejnu založil právě tam. Další zjištění od 

respondentů jsem se snažil aplikovat do návrhové části, aby zákazníci byli spokojeni se 

servisem, který jim budeme poskytovat. 
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Návrhová část práce se opírala o doposud zjištěné informace a měla za úkol blíže specifikovat 

parametry našeho podniku. Strategií jsem zvolil na základě vyhodnocení SWOT matice. 

V návrhové části jsou shrnuty jak základní informace o firmě, tak zboží které nabízí a 

nejdůležitější části návrhové části je finanční plán, který blíže určil náklady a výdaje spojené 

se začátkem podnikání, do začátku podnikání je potřeba úvěr ve výši 1 450 000,- Kč a vlastní 

kapitál ve výši 450 000,- Kč. Dále jsou ve finančním plánu měsíční náklady na provoz firmy 

a peněžní toky naší společnosti, tak abychom se nedostali do platební neschopnosti a mohli 

dostát našich závazků. 

Po zhodnocení celého podnikatelského plánu jsem došel k závěru, že tento podnikatelský plán 

je realizovatelný a navzdory vysokým vstupním nákladům dojde ke zhodnocení vloženého 

kapitálu a bude prosperovat. Provoz bude spuštěn 04.01.2017. Za první rok by měl podnik 

skončit v zisku 103 989,- Kč po zdanění. Pokud vývoj tohoto oboru podnikání bude nadále 

pozitivní, bude se jednat o prosperující podnik.   
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Přílohy 

Dotazníkové šetření 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

 muž 

 žena 

2. Jsem: 

 fyzická osoba 

 živnostník 

 právnická osoba 

3. Věk 

 méně než 18 let 

 18-25 let 

 26-35 let 

 36-45 let 

 46-55 let 

 56 a více let 

4. K bydlení využívám: 

 byt 

 dům 

 jiné 

5. Bydlím na území: 

 Brno 

 Brno-venkov 

 jiném 

6. Zařízení svého bydlení řeším pomoci: 

 návštěvy kamenných obchodů, kde si zboží prohlédnu a koupím 

 návštěvy kamenných obchodů, kde si zboží prohlédnu a vyhledám pomocí 

internetu nejnižší cenu a zboží objednám tam. 

 pomocí internetových e-shop. 

 zakázkové výroby 

 ostatní 

7. Stavební materiál nakupuji za čelem: 

 výkonu svého povolání 

 rekonstrukce/úpravy vlastní domácnosti 

8. Jak často navštěvujete obchod se stavebním materiálem? 

 Minimálně 1x týdně  

 Minimálně 1x měsíčně 

 Minimálně 1x ročně 

 Příležitostně 

9. Kolik peněz průměrně v ochodech se stavebním ročně utratíte? 

 0-10 000Kč 

 10 000- 50 0000Kč 

 50 000-250 000Kč 
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 více 

10. V ochodech se stavebním materiálem nejvíce nakupuji: 

 stavební materiál určený k výstavbě/rekonstrukci (cihly, cement, lepidlo, ..) 

 stavební nářadí a vybavení (lžíce, lopata, kolečka, ….) 

 materiály určené k pohledovým úpravám (obklady, dlažby, barvy,…) 

 ostatní 

11. Zboží, které kupuji, platím: 

 hotovostí 

 kartou 

 na fakturu  

12. Objemné zboží (takové, které neodnesu v rukou), které zakoupím: 

 zboží si osobně vyzvednu a odvezu 

 nechám si ho dovést prodejcem 

 jiné………………………. 

13. Seřaďte faktory, které Vás nejvíc ovlivňují při nákupu zboží: 1-5 

(1=nejdůležitější). 

 cena 

 kvalita 

 design 

 užitnost 

 zboží vytvářené s ohledem na životní prostředí 

14. Přeměnu své domácnosti k obrazu svému bych realizoval:  

 svépomoci  

 pomocí odborné firmy  

 jiné………………………. 

15. Domníváte se, že četnost prodejen se stavebním materiálem na území Brna a 

okolí je dostačující? 

 nedostačující 

 uspokojivé 

 dobré 

 plně dostačující  

16. O jakou formu byste chtěli být informováni o novinkách, nebo slevových akcích? 

 e-maily  

 letáky do domu 

 sms 

 nepřeji si být oslovován/a  

17. Jaké věrnostní odměny byste nejraději očekávali? 

 slevy na zboží 

 dárky nad nákup určité částky zdarma 

 odvoz zboží zdarma  

 nejraději bych………………………………………………………………. 


