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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru v oblasti výstavby 

provozní budovy, sloužící k pronájmu volných prostor, ke skladování a dále ke zřízení 

zámečnické a kovoobráběcí dílny.  

Práce obsahuje teoretický popis podnikatelského záměru a potřebných analýz. Praktická 

část se zaměřuje na samotný podnikatelský záměr skládající se z výstavby nové budovy 

a přesunu stávající zámečnické výroby do vlastních prostor podnikání a rozšíření 

nabízených služeb o kovoobráběcí činnost. 

Závěrem je vyhodnocen podnikatelský záměr se zvážením jeho proveditelnosti 

v reálných podmínkách a stanovením bodu zvratu při realizaci podnikatelského záměru. 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský záměr, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil, podnikání, finanční analýza, bod zvratu, marketing. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the creation of a business plan in the field of construction 

of an operational building used for renting free space for storage and also for the 

establishment of locksmith and metalworking workshop. 

The thesis contains a theoretical description of the business plan and the necessary 

analyzes. The practical part focuses on the business plan itself consisting of the 

construction of a new building and the transfer of existing locksmiths' production into 

their own business premises and the extension of the offered services of metalworking. 

In conclusion, the business plan is assessed, considering its feasibility in real conditions 

and determining the point of reversal in the realization of the business plan. 

 

Key words 

Business Intelligence, SWOT Analysis, SLEPTE Analysis, Porter Analysis of Five 

Competitive Forces, Business, Financial Analysis, Reversal Point, Marketing. 
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Úvod 

Podnikání, činnost, kterou může v České republice vykonávat každý, kdo splní 

zákonem stanovené podmínky. Podnikat lze v různých oborech, můžete nabízet služby, 

výrobky, nebo prodávat zboží. Začít podnikat, ač je to jednoduší než kdy dříve, chce 

kus odvahy, dobrou myšlenku a stanovený cíl, kterého chceme dosáhnout.  

Pokud se jedná o takto jednoduchou záležitost, proč nejsme všichni podnikatelé, proč 

někteří své činnosti ukončili a dále již nepodnikají, nebo balancují na hraně kdy si 

podnikáním ani sami na sebe nevydělají? Bohužel ne každý je úspěšný. Neúspěch je 

většinou výsledkem podcenění situace, rychlých a bezhlavých rozhodnutí, neuvážlivého 

jednání. 

Aspektů vedoucích k úspěchu může být hodně, ale základem všeho je dobře promyšlený 

plán, který vychází z podnikatelského záměru. Mít plán, jakou si pomyslnou kuchařku, 

kde si určíme své cíle, vizi, strategii, kde se zamýšlíme nad finanční stránkou své 

myšlenky a plánujeme, jak jí na trh umístíme, komu ji nabídneme a hlavně hledáme 

odpověď, zda někdo nemá, nebo neměl podobný nápad, jako máme právě my. 

U samotné realizace, je pak důležitá kontrola, zda to co jsme si vymysleli a podle čeho 

postupujeme, plní naše očekávání a my se cítíme být úspěšní. 

K úspěchu vede dlouhá a trnitá cesta plná nástrah a překážek, které je potřeba 

překonávat a přizpůsobovat se potřebám trhu. Proto je nutné k správnému podnikání si 

sestavit takový podnikatelský záměr, který je podložen nejen našimi domněnkami, ale 

i fakty a analýzami všeho co by mohlo jakkoliv naši činnost ovlivňovat.  

Diplomová práce byla sestavena pro vybranou firmu, která má jednu podnikatelskou 

myšlenku, a chce ji zrealizovat. Dříve než se definitivně rozhodně, je pro ni sestaven 

tento podnikatelský plán, ve kterém budou uvedeny všechny potřebné informace 

o zamýšleném kroku, analýzy zkoumající prostředí firmy, ale hlavně finanční pohled na 

celou situaci, s výpočtem minimálních budoucích měsíčních tržeb, kterých bude muset 

firma do budoucna dosáhnout, tak aby vykazovala kladný výsledek hospodaření. To pak 

bude ta správná odměna, za své rozhodnutí. 

Firma KOVO, s.r.o., je podnikatelským subjektem, který na trhu působí již třetím 

rokem. Majitel firmy, šikovný řemeslník ve svém oboru, ač má šikovné ruce a nápad na 

rozšíření podnikatelské činnosti, tak mu chybí komplexnější pohled na samotnou 

problematiku a jelikož si uvědomuje tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěchem, 
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rozhodl se pro vypracování podnikatelského plánu, tak aby zjistil, zda jeho plánované 

kroky jsou správné či nikoliv.  

V této fázi je ovšem nutné popřemýšlet a vyhledat informace o potencionálních 

zákaznících, konkurenci, samotné nabízené službě, o možnostech financování 

a reálnosti myšlenky. Zpracováním podnikatelského záměru dojde nejen k pozitivnímu 

nahlížení na věc, ale také ke kritice a odhalení negativ, která by v budoucnu mohla vést 

ke konci podnikatelské činnosti.  

To co se na první pohled zdá, jako výborná příležitost v samotném závěru může vést 

k upouštění od myšlenky rozšíření svých činností, anebo vést k realizaci, k širší nabídce 

služeb a k úspěšnému podnikání. Zpracovaný záměr, i když bude primárně sloužit 

vedení firmy, je možné předložit finančním institucím, které na jeho základě mohou 

poskytnout firmě potřebné finanční prostředky pro zahájení realizace plánu.  
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1 Cíl a metodika práce 

 

Cílem diplomové práce je sestavit podnikatelský plán pro firmu KOVO, s.r.o., na 

základě  kterého dojde k výstavbě nové provozní budovy, která se částečně využije jako 

skladovací prostory k pronájmu a část budovy bude sloužit k výrobní činnosti firmy. 

Dříve než bude podnikatelský plán sestaven, je nutné prostudovat odbornou literaturu 

a vytvořit tak teoretický rámec, získat informace o problematice podnikání a samotném 

podnikatelském záměru včetně všech náležitostí, které musí splňovat.  

V praktické části pak bude blíže popsán samotný problém vybrané firmy, a dále budou 

do reálných podmínek firmy aplikovány teoretické poznatky. Tato část je rozdělena do 

dvou částí. Jedna část, kde budou provedeny potřebné analýzy a jejich vyhodnocení 

v rámci podnikatelského záměru. V poslední řadě analytické části se provede finanční 

analýza, která poskytne informace o hospodaření ve firmě a dále dotazníkové šetření, 

kterým byli osloveni potenciální zákaznici a na základě kterého vedení firmy rozhodlo 

o realizaci podnikatelského plánu. 

Poslední část diplomové práce je věnována samotnému podnikatelskému plánu, na 

základě kterého dojde k rozšíření nabízených služeb firmy KOVO, s.r.o. a který přinese 

do firmy nové možnosti v rámci podnikatelské činnosti a posílí jeho postavení na trhu.  

Výstupem diplomové práce je určení, po zvážení všech možných aspektů, které by 

mohly působit na podnikatelský subjekt, zda podnikatelský záměr by bylo vhodné 

realizovat či nikoliv. 
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2 Teoretická východiska práce 

Následující část diplomové práce obsahuje informace získané z odborné literatury, která 

se zabývá problematikou podnikání a podnikatelského záměru.  

Nejdříve se musí teoreticky objasnit základní pojmy týkající problematiky, vymezit 

pojem podnikatelský plán a co vše zahrnuje včetně samotné struktury plánu a dále 

nesmí chybět popis základních analýz, které bude nutné před sestavení plánu provést.   

2.1 Podnikání, podnikatel 

Podle občanského zákoníku, který je nově v účinnosti od 1. 1. 2014 je definován pojem 

podnikatel jako osoba vykonávající samostatně, na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost. Tato činnost musí být provozována soustavně a za účelem dosažení 

zisku. Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. V takovém případě se jedná 

o podnikatele, který ovšem i přes splnění všech podmínek nemůže ještě vykonávat 

podnikatelskou činnost. K výkonu podnikatelské činnosti potřebuje oprávnění vydané 

živnostenským úřadem, nebo profesní komorou, záleží na podstatě činnosti, kterou 

bude vykonávat. 1 

2.2 Obchodní korporace 

Obchodní korporace upravuje Zákon č. 90/2012 o obchodních korporací, který nabyl 

účinnosti také 1. 1. 2014. Dle zákona je možné podnikat v několika právních formách. 

Je na zvážení každého podnikatele, kterou formu zvolí, protože každá forma s sebou 

nese odlišná práva a povinnosti a je tedy nutné uvědomit si důležitost tohoto 

rozhodnutí.2 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na firmu, která je společností s ručeným 

omezeným, je v následujícím textu blíže charakterizována pouze tato forma obchodní 

korporace. 

2.2.1 Společnost s ručením omezeným 

Řadíme ji do společností kapitálových, tzn. v popředí je vklad společníka a jeho 

odborné kvality by neměly být tolik podstatné. Bohužel v praxi je nutné kromě kapitálu 

při každém podnikání brát v potaz kvality podnikatele, jeho schopnosti a dovednosti, 

                                                 
1 Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. [online]. [2017-01-15]. Dostupný z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 
2 Zdroj: SYNEK, M.: Manažerská ekonomika. 2011. s. 26. 
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neboť ty jsou pro něj základním kamenem úspěšného podnikání. Tato forma kapitálové 

společnosti se více podobá osobním formám podnikání. Nově od roku 2014 je snížená 

výše základního kapitálu na minimálně 1 Kč.3 

V současné době se jedná o nejrozšířenější právní formu podnikání v České republice. 

Pro posílení úrovně podnikání se jeví, jako vhodná úroveň a posouvá osobu podnikající 

na základě živnostenského podnikání k profesionálnějšímu přístupu, i když s sebou nese 

administrativní náročnost a vyšší komunikaci s úřady.4 

2.3 Podnikatelský záměr 

Každá obchodní korporace i podnikatelé by měly mít pro své činnosti sestavený 

podnikatelský záměr. Management firmy by se měl zamyslet nad samotným 

podnikatelským záměrem, nad tím co má firmě vydělávat peníze. Podstatou je utvoření 

konkrétní myšlenky, která slouží jako základ pro budoucí zaměření podniku.  

V rámci podnikatelského záměru by se měl podnikatel zabývat samotným výrobkem, 

nebo službou, přes distribuční cesty až ke koncovému zákazníkovi. Důležitost 

podnikatelského záměru spočívá ve zvážení toho, co se bude nabízet a v jaké kvalitě. 

V době, kdy trh je otevřen a je v každém odvětví konkurenční boj, je nutné přijít 

s myšlenkou, která by udělala produkt výjimečný a konkurenceschopný. 5 

2.4 Podnikatelský plán 

Sestavením podnikatelského plánu by se měl zabývat každý podnikatel, který chce do 

budoucna úspěšně podnikat. Jedná se o písemné zpracování vnitřních a vnějších faktorů, 

které do budoucna budou ovlivňovat chod společnosti. Vytvořením podnikatelského 

plánu vznikne průvodce podnikáním v konkrétní firmě. V rámci zpracování by měly být 

provedeny analýzy, které odhalí silné a slabé stránky podnikání, hrozby a příležitosti, 

blíže specifikující konkurenční prostředí, popíší samotný produkt nebo službu a určí 

potenciálního zákazníka. V rámci tohoto plánu by měla být zpracována finanční 

náročnost podnikání a navrženo řešení v případě nedostatku vlastních finančních 

prostředků.6 

                                                 
3 Zdroj: JOSKOVÁ, L. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 2014. s. 26. 
4 Zdroj: VOCHOZKA, M a MULAČ, P. Podniková ekonomika. 2012. s. 43. 
5 Zdroj: VEBER, J, SRPOVÁ, J. a kol.. Podnikání malé a střední firmy. 2012. s. 48. 
6 Zdroj: SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 14 
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Pomocí podnikatelského plánu si můžeme ověřit životaschopnost a reálnost myšlenky, 

která nás vede k záměru podnikat a v některých případech nás může uchránit před 

unáhleným rozhodnutím a nepovedeným podnikáním. 7 

Primárně si jej sestavuje podnikatel z důvodu ověření reálnosti své podnikatelské 

myšlenky. Sekundárně slouží pro stakeholdry podniku, např. jako podklad při získávání 

finanční podpory pro podnikatelskou činnost, k zhodnocení záměru, či pro 

informovanost. Vzhledem k širokému spektru stakeholderů, kteří podnikatelský plán 

využívají ke své informovanosti, a k rozhodovacím účelům je nutné, aby byl zpracován 

co nejkomplexněji, tak aby uspokojil jejich požadavky a zároveň poskytl důvěryhodný 

obraz podnikání. Za stakeholdry se považují zainteresované osoby, mající zájem na 

činnosti podniku např. dodavatelé, odběratelé, banky, státní organizace atd. 8 

2.4.1 Typ podnikatelského plánu 

Jak již bylo zmíněno, podnikatelský plán netvoří pouze začínajíc podnikatel, ale také 

stávající podnikatelé, kteří se rozhodli pro rozšíření své činnosti. Dále se plány netvoří 

jen pro podnikatele, ale také pro zainteresované další osoby, proto se uvádí několik 

variant podnikatelských plánů, podle toho komu jsou určeny a pro jaký účel. Rozlišují 

se následující typy: 9 

− Prezentace ve výtahu (Elevator Pitch) – rychlé představení myšlenky 

(minutová prezentace) 

− Executive summary – shrnutí záměru cca na jednostránkový dokument 

− Zkrácený podnikatelský plán 

− Plný podnikatelský plán 

− Internetová verze – slouží při prezentaci na internetu 

Plány můžeme dělit také podle životnosti podniku, podle toho v jaké fázi podnikatelský 

plán vzniká. V případě zahájení podnikatelské činnosti, se jedná o podnikatelský záměr, 

na který jsou kladeny vyšší nároky, než na plán který slouží jako rozšíření již 

nabízených služeb zaběhlého podniku na trhu.10 

Pro účely diplomové práce se dále budeme zabývat plným podnikatelským plánem. 

                                                 
7 Zdroj: SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 14 
8 Zdroj: HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1996. 
9 Zdroj: Typy podnikatelského záměru. [online]. [2017-01-15]. Dostupný z: 

http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/typy-podnikatelskeho-zameru.html 
10 Zdroj: STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou- 2007. s. 99 -102. 
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2.4.2 Zásady podnikatelského plánu 

K tomu, aby měl podnikatelský plán vypovídající hodnotu a plnil funkci, pro kterou je 

sestavován, musí splňovat určité zásady. V prvé řadě se jedná o zásadu srozumitelnosti 

(jednoduché výstižné věty) a stručnosti (zaměření se na podstatné skutečnosti). Dalšími 

zásadami jsou reálnost a věrohodnost, zájem o budoucnost, logičnost, přesvědčivost 

a kvalita zpracování. Tyto zásady by se neměly podceňovat a to už jen z toho důvodu, 

že při předložení podnikatelského plánu třetí osobě by na ni měl zapůsobit. Vzhledem 

k tomu, že v převážné většině případů se jedná o investory, kterým denně rukama 

projde několik takovýchto plánů, a oni se rozhodují o vhodnosti investice, přispívá 

dodržení těchto zásad k lepšímu pochopení a snazšímu porovnání předložených plánů.11 

2.5 Struktura podnikatelského plánu 

Vzhledem k tomu, že nikde není striktně zadaná struktura podnikatelského plánu, je 

tedy na každém podnikateli, jak si jej vytvoří. Měl by ovšem brát ohled na to, že tento 

dokument slouží nejen pro jeho účely, ale také pro účely investiční, kdy se dostává do 

rukou investora – banky, nebo také k zákazníkovi. V odborných publikacích je uvedena 

vzorová struktura, která se víceméně od sebe neliší. Nicméně je vhodné doporučenou 

strukturu dodržovat. Dále se doporučuje, aby byl kladen důraz na tu oblast 

podnikatelského plánu, která je stěžejní pro příjemce plánu. V některých případech 

u výše zmíněných bank může být struktura podnikatelského plánu předepsaná 

na vlastních formulářích.12 

2.5.1 Titulní strana 

Titulní strana identifikuje samotný dokument, neměly by zde chybět základní informace 

o podnikatelském subjektu, název dokumentu, datum vzniku, informace o autorovi 

atd.13 

2.5.2 Exekutivní souhrn 

Paradoxně se jedná o část podnikatelského plánu, která by měla být sepisována až na 

konec. Jedná se o celkový sumář, kde by mělo být stručně popsáno, o co se v plánu 

jedná, měly by zde být charakterizovány stěžejní myšlenky, záměr podnikání a finanční 

data. Této části by měla být věnována maximální pozornost při zpracování, a to 

                                                 
11 Zdroj: HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1996. 
12 Zdroj: SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 14-15 
13 Zdroj: SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 14-15 
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z důvodu toho, že by měl obsahovat takové informace, které by motivovaly 

a přesvědčily potenciální investory k další spolupráci.14 

V tomto souhrnu nesmí chybět informace o výrobku, především se zde musí 

vyzdvihnout významnost pro trh, co vede ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti 

výrobku, či služby na trhu. Charakteristika trhu, na který chce podnikatel vstoupit 

i s příležitostmi, které nabízí. Strategické plány k dosažení úspěchu a informace 

o finanční situaci, tj. zejména bod zvratu a prognóza do příštích let.15 

2.5.3 Vymezení poskytovaných služeb a výrobku 

Každý podnikatel před zahájením své činnosti by měl přesně vědět, co všechno v rámci 

nabídky bude zákazníkům poskytovat. V této části podnikatelského plánu by měl být 

popsán konkrétní výrobek či služba, jeho umístění na trhu, a vyzdvihnoutí konkurenční 

výhody oproti ostatním poskytovatelům téhož výrobku či služby. Primárně by měla být 

věnována pozornost na konkurenční výhodu.16 

2.5.4 Charakteristika podniku 

V této části podnikatelského plánu by se měla věnovat pozornost samotnému 

podnikatelskému subjektu. Měly by zde být zahrnuty základní informace o formě 

podnikání, vlastnictví, organizační struktuře, umístění, vybavení a jiných důležitých 

informacích, týkajících se samotného podniku. Pokud je to možné měla by zde být 

zmíněná minulost, současnost, ale i budoucnost. V rámci budoucnosti by měla být 

nadefinovaná vize o tom, jakým směrem se bude v určitém časovém horizontu podnik 

dále vyvíjet. Měly by být stanoveny cíle, kterých by mělo být dosaženo. Při stanovování 

cílů by se měly určit jak cíle strategické, které tvoří podstatu podnikání, tak i cíle dílčí 

jako je finanční stabilita, inovace výroby aj.17 

2.5.5 Technologie a technické vybavení 

Neměl by být opomenut bod, ve kterém bude určeno pomocí jakých technologií a 

technického vybavení bude podnikatelský plán realizován. 

                                                 
14 Zdroj: SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 15 
15 Zdroj: FOTR, J. a SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a 

hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 2011. 
16 Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 
17 Zdroj: FOTR, J. a SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a 

hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 2011. 
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2.5.6 Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je definována organizační struktura firmy 

i s uvedením dopadu, který na ni bude mít realizace plánu. Podkapitolou jsou lidské 

zdroje, které jsou nutné k uskutečnění plánu, včetně popisu jednotlivých činností 

uvedených osob. 18 

2.5.7 Realizační plán 

Realizační plán slouží k určení jednotlivých činností v časovém sledu, tak jak se bude 

při realizaci postupovat. Jedná se o časový rámec klíčových činností, s určením 

předpokládaného doby trvání činnosti a označení odpovědné osoby za činnost. Na 

základě tohoto plánu se odhalí situace, které jsou nejvíce rizikové z důvodu dlouhé 

realizace.19  

2.5.8 Marketingový plán 

V rámci marketingového plánu dochází k určení marketingového mixu a popisu 

jednotlivých činností v oblasti marketingu, tak aby byl podnikatelský plán úspěšný. 

Jedná se o strategické kroky, kterými se firma prosazuje na trhu a získává tak 

konkurenční výhodu. Popisuje se zde samotný trh, na kterém firma působí, koncoví 

zákazníci a dodavatelé. Musí zde být rozebrán marketingový mix, tj. produkt, cena, 

místo a propagace vč. všech použitých nástrojů, které bude firma využívat k lepšímu 

prosazení se na trhu. 20 

2.5.9 Hodnocení rizik 

Každá činnost, i podnikatelská s sebou nese i při nejlepším plánování, určitou míru 

rizika, kdy mohou nastat situace, které by mohly ovlivnit úspěšnost plánu. V rámci této 

oblasti plánování je nutné možná rizika definovat a stanovit si, jak postupovat v případě, 

že se riziko stalo aktuální hrozbou.21 

2.5.10 Finanční a ekonomický plán 

Nejprve se vypracovává rozvaha na následující roky a poté výkaz zisku a ztrát. 

Plánované výkazy vychází z dosavadního hospodaření firmy a sestavují se alespoň na 

rok dopředu. Stěžejní je určení předpokládaných výnosů a provozních nákladů. 

                                                 
18 Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 
19 Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 
20 Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 
21 Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 
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Finanční plán se zpracovává ve více variantách a to optimistické, reálné a pesimistické, 

tím se eliminuje riziko chybné předpovědi budoucích finančních ukazatelů.  

Plán je dále doplněn o analýzu bodu zvratu (Break Even Point Analysis), na základě 

výpočtu tohoto bodu se určí taková produkce, při které je firma zisková anebo taková 

výše tržeb, které musí být dosaženo, tak aby na konci účetního období měla firma 

kladný výsledek hospodaření 22 

Na následujícím obrázku je znázorněn graficky bod zvratu. 

 
Obrázek 1: Grafické znázornění bodu zvratu – vlastní zpracování 

 

Než bude samotný podnikatelský plán sestaven, je nutné získat informace o prostředí, 

ve kterém se firma nachází, k tomu slouží následující analýzy. 

2.6 Analýza prostředí firmy 

Firma je během svého působení na trhu ovlivněna jak vnitřním tak i vnějším prostředím, 

které je společné pro více podnikatelských subjektů. Ke správnému rozhodnutí 

a sestavení vhodného podnikatelského plánu je nutné nejprve provést analýzu firmy.  

Nejdříve se provádí analýza makroekonomického prostředí, které je společné pro 

všechny podniky provozující stejnou činnost. Vnější prostředí je jen těžko ovlivnitelné 

samotnou firmou. Každý podnik by měl vývoj v tomto prostředí sledovat, mít přehled 

a adaptovat se na změny, které v něm nastávají, tak aby zvýšil svoji 

konkurenceschopnost.23 

                                                 
22 Zdroj: FOTR, Jiří. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. 
23 Zdroj: FORET, M.: Marketing pro začátečníky. 2010. s. 47 – 48. 
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2.6.1 SLEPTE analýza 

Nejběžněji využívanou analýzou makroekonomického prostředí, je SLEPTE analýza, 

která slouží k analyzování jednotlivých faktorů, které ovlivňují širší okolí podniku. 

Úspěšný podnikatel by měl správně zpracovávat a vyhodnocovat jak historická, tak 

i současná data a dělat si prognózu dalšího vývoje prostředí a zvyšovat tak 

konkurenceschopnost podniku. 24 

Na následujícím obrázku je graficky znázorněno působení sledovaných prostředí, které 

působí na okolí podniku. Jednotlivá prostředí jsou společná pro všechny podniky 

působící ve stejném oboru podnikání. Jedná se o vlastní zpracování na základě uvedené 

literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: SLEPTE analýza25 

 

Název této analýzy je odvozen od počátečních písmen sledovaných oblastí: 

− Sociální oblast – zahrnuje vyhodnocení sociálních ukazatelů např. průměrná 

mzda, nezaměstnanost, demografické faktory 

− Legislativní oblast – zabývá se legislativou ovlivňující prostředí a obor 

podnikání 

− Ekonomická oblast – provádí se analýza makroekonomických ukazatelů: hrubý 

domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, úroková míra a devizový kurz 

− Politická oblast – zabývá se analýzou stabilit politických poměrů a politickými 

zájmy stran 

                                                 
24 Zdroj: BLAŽKOVÁ, M.: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007. s. 53 
25 Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K.: Strategická analýza. 2006. s. 92 - 93 
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− Technologická oblast – vývoj a rozvoj technologie 

− Ekologická oblast – analyzování působení podnikání na životní prostředí a jeho 

ochranu 

 

Prostřednictvím SLEPTE analýzy se získávají informace o vývoji sledovaných oblastí. 

Každý podnikatel by se měl zaměřit na ty ukazatele v rámci jednotlivých oblastí, které 

jsou podstatné pro jeho podnikání a jeho budoucí rozhodování. Vyhodnocení 

historických a současných dat a následná predikce do budoucnosti ovlivní další vývoj 

podnikání při využití příležitosti, nebo vyhnutí se hrozeb. 

 

2.6.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

V rámci mikroekonomického prostředí se provádí analýzy faktorů, které působí uvnitř 

podniku. Důraz je kladen na analyzování konkurence, zákazníků, dodavatelů. 

K prozkoumání tohoto prostředí slouží Porterův model konkurenčních sil.26 

Konkurencí a její analýzou je spjato jméno Michael Porter, který sestavil model pěti 

konkurenčních sil. Ty určují intenzitu konkurence a tím utváří konkurenční prostředí 

podniku. Každý úspěšný podnikatel by měl s pečlivostí této analýze a jejím výsledkům 

věnovat svoji pozornost, neboť tak získá přehled o dění v podnikatelském odvětví, 

o stávající konkurenci, substitučních výrobcích - službách, které by mohly nahradit 

nabízený výrobek či službu, o vstupu na trh potenciálních konkurentů. Podnikatelská 

rozhodnutí by se neměla dělat bez provedení této analýzy. Svůj velký význam má také 

před založením podniku, neboť může odhalit další vývoj činnosti, úspěšnosti 

a udržitelnosti podniku na trhu. 27 

Na následujícím obrázku je znázorněno konkurenční prostředí podniku vč. jednotlivých 

konkurenčních sil, které na podnik působí. Jedná se o vlastní zpracování dle odborné 

literatury. 

                                                 
26 Zdroj: FORET, M.: Marketing pro začátečníky. 2010. s. 45. 
27 Zdroj: PORTER, M. E.: Konkurenční strategie. 1994. s. 3 – 6. 
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Obrázek 3: Porterův model pěti konkurenčních sil28 

− Stávající konkurence – jedná se o vymezení současných konkurentů ve stejném 

oboru podnikání, využití konkurenčních nástrojů ke strategickému rozhodování 

− Nové firmy – vyhodnocení bariér vstupu nových podnikatelů na trh, a tím 

i zhodnocení potenciálních konkurentů 

− Substituční výrobky – zhodnocení alternativních výrobků a služeb 

− Odběratelé – analýza vyjednávající síly odběratelů vůči ceně, a jejich zájmu 

o výrobek  

− Dodavatelé – analýza vstupních faktorů do podnikání a vliv samotných 

dodavatelů na cenu potřebných komponentů k výrobě 

2.6.3 Finanční analýza 

Provádí se k analyzování finanční situace podniku a to prostřednictvím výpočtu 

jednotlivých finančních i nefinančních ukazatelů. V případě podnikatelského záměru, 

který je sestavován již pro fungující firmu a jeho cílem je rozšíření nabízených služeb, 

je téměř nepostradatelné sestavení právě finanční analýzy. Pokud by se firma potýkala 

delší dobu v existenčních problémech a vykazovala by nízké nebo záporné hodnoty 

např. ukazatelů rentability, nebo zadluženosti bylo by bezpředmětné takovému to 

subjektu plán na rozšíření služeb sestavovat. Finanční data jsou čerpány z ročních 

výkazů, které účetní jednotky musí ze zákona sestavovat. Jedná se o rozvahu, výkaz 

zisku a ztrát a dalších příloh. Primárně se vychází z výše uvedených dvou výkazů.29 

 

 

 

                                                 
28 Zdroj: PORTER, M. E.: Konkurenční strategie. 1994. s. 4. 
29 Zdroj: GRASSEOVÁ,M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D.: Analýza v rukou manažera. 2010. s. 295 -296. 
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Horizontální a vertikální analýza výkazů 

Horizontální analýza slouží k porovnání jednotlivých položek uvedených v účetních 

výkazech v čase. Získává se tímto informace o změně a to buď nárůstu anebo poklesu 

ve srovnání s předešlým účetním obdobím.30 

Vertikální analýzou se zjišťuje poměr položky vůči buď celku anebo nadřazené 

skupiny, jedná se o procentní vyhodnocení složení např. majetku, nebo vlastních či 

cizích zdrojích financování.31 

Dalším krokem finanční analýzy je výpočet poměrových ukazatelů. Pro účely finanční 

analýzy byly zvoleny ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity. 

Rentabilita 

Ukazatelé rentability určují výnosnost firmy. Dávají se zde do poměru požadované 

vstupy s výsledkem hospodaření. Nejdůležitějším ukazatelem je pro vedení firmy 

rentabilita vloženého kapitálu, která určuje efektivnost investovaných aktiv. 32  

Ukazatelé rentability 

ROI – vloženého kapitálu 
měří efektivnost vložených aktiv 
zisk před zdaněním /aktiva 

ROE – vlastního kapitálu 
měří efektivitu vlastního kapitálu 
zisk / vlastní kapitál 

ROS – tržeb 
udává do poměru zisk a tržby 
zisk / tržby 

ROCE – dlouhodobých zdrojů 

měří efektivitu vlastního kapitálu 
a dlouhodobých závazků 
zisk před zdaněním / vlastní kapitál 
a dlouhodobé závazky 

Tabulka 1: Ukazatelé rentability 

Likvidita 

Ukazatelé likvidity určují schopnost firmy splácet své závazky. Likvidita dává do 

poměru oběžný majetek a určuje jeho schopnost přeměny na finanční prostředky, 

kterými se splatí závazky. Nejpřísnějším ukazatelem je okamžitá likvidita, která značí, 

zda je firma schopna okamžitě splatit všechny své krátkodobé závazky. Nejčastěji 

využívaným ukazatelem je běžná likvidita, která se porovnává s oborovým průměrem.33 

                                                 
30 Zdroj: MAŘÍK, M. a kolektiv. Metody oceňování podniku. 2007. s 99. 
31 Zdroj: MAŘÍK, M. a kolektiv. Metody oceňování podniku. 2007. s 99 – 101. 
32 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 2006. s. 80 – 85. 
33 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 2006. s. 85 – 87. 
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Ukazatelé likvidity 

Okamžitá likvidita 
schopnost firmy okamžitého splacení kr. závazků 
kr. finanční majetek / kr. závazky 

Pohotová likvidita 
schopnost firmy splacení kr. závazků bez prodeje 
zásob 
oběžná aktiva – zásoby / kr. závazky 

Běžná likvidita 
schopnost firmy splatit své kr. závazky při 
přeměně všech oběžných aktiv 
oběžná aktiva / kr. závazky 

Tabulka 2: Ukazatelé likvidity 

Zadluženost 

Využívá se k zjištění struktury financování potřeb firmy a k určení finanční stability.34 

Ukazatelé zadluženosti 

Celková zadluženost 
určuje procento zadlužení firmy 
cizí zdroje / pasiva 

Míra samofinancování 
určuje do jaké míry je majetek firmy financován 
vlastními zdroji 
vlastní zdroje / aktiva 

Krátkodobá zadluženost 
podíl kr. závazků na pasivech 
krátkodobé závazky / pasiva 

Dlouhodobá zadluženost 
podíl dl. závazků na pasivech 
dlouhodobé závazky / pasiva 

Tabulka 3: Ukazatelé zadluženosti 

Aktivita 

Poměrový ukazatel, který se zabývá vázáním kapitálu v aktivech.35 

Ukazatelé zadluženosti 

Obrat aktiv 
určuje intenzitu využití majetku 
tržby / aktiva  

Doba obratu aktiv 
časový údaj obratu aktiv – ve dnech 
obrat aktiv / 360 

Doba obratu zásob udává do poměru zásoby a denní tržby 

Doba obratu pohledávek 
vyjadřuje dobu, za kterou jsou pohledávky 
uhrazeny 
pohledávky / denní tržby 

Doba obratu závazků 
vyjadřuje dobu, kdy jsou hrazeny závazky 
závazky / denní tržby 

Tabulka 4: Ukazatelé aktivity 

                                                 
34 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 2006. s. 72 – 76. 
35 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 2006. s. 72 – 76. 
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Nefinanční ukazatelé 

Z nefinančních ukazatelů pro účely diplomové práce byla zvolena produktivita práce, 

kdy se do poměru dávají tržby z podnikání a průměrný počet zaměstnanců. Zisk na 

zaměstnance, který je dán poměrem výsledku hospodaření a počtem zaměstnanců.36 

2.6.4 SWOT analýza 

Souhrnný pohled na vnější a vnitřní prostředí je vytvořen pomocí SWOT analýzy, která 

v sobě zahrnuje poznatky z jednotlivých analýz a díky tomu dává uživateli možnost 

strukturovaného pohledu na jednotlivé faktory, které firmu ovlivňují.  

Analýza se rozděluje na základě svých počátečních písmen na S – strenghts (silné 

stránky), W – weaknesses (slabé stránky), O – opportunities (příležitosti), T – threats 

(hrozby).37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: SWOT analýza – vlastní zpracování 

 

Obecně platí pravidlo, že by firma měla využívat své silné stránky a příležitosti, které se 

jí nabízejí. Odhalením slabých stránek a hrozeb by mělo dojít ke strategickým 

rozhodnutím na základě, kterých by se eliminovala rizika ohrožující firmu.  

                                                 
36 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 2006. s. 72 – 76. 
37 Zdroj: GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D.: Analýza v rukou manažera. 2010. s. 295- 296. 
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3 Podnikatelský subjekt – KOVO, s.r.o. 

V následující části je zpracován stručný přehled o podnikatelském subjektu, pro který je 

vytvořen podnikatelský plán výstavby provozní budovy a zřízení kovoobráběcí dílny. 

Vzhledem k přání majitele firmy, nejsou zveřejněny pravé identifikační a kontaktní 

údaje. 

3.1 Historie a současnost podnikání 

Zakladatel firmy KOVO, s.r.o. působí v zámečnickém oboru od roku 2010. V roce 2014 

došlo k přeměně právní formy podnikání, kdy z původního živnostenského podnikání 

vznikla nová obchodní korporace KOVO, s.r.o., která svoji výrobní činnost uskutečňuje 

v pronajaté dílně v obci Pustiměř. 

Důvodů, proč došlo ke změně právní formy podnikání, bylo hned několik. 

Nejvýznamnějším byla skutečnost nárůstu objemu zakázek, které s sebou nesly riziko 

neúspěchu ve formě neplatičů a vysokých cen vstupního materiálu, jako živnostník za 

všechny své obchodní transakce ručil zakladatel firmy celým svým majetkem. Rozhodl 

se tedy o eliminaci možných rizik a změnil formu podnikání z OSVČ na obchodní 

korporaci a to od 1. ledna 2014. Postupně se i díky tomu začala rozvíjet a rozšiřovat 

podnikatelská činnost a firmě se naskytly nabídky ve formě dlouhodobé spolupráce se 

stavebními firmami. K zámečnické činnosti se připojila činnost kovoobráběcí, a také 

svařování speciálních materiálů jako je titan, nerez a hliník. Firma zaměstnává pět 

kvalifikovaných pracovníků. Sortimentem nabízených služeb a zhotovených výrobků se 

firma KOVO, s.r.o. stala jednou z vyhledávaných firem v blízkém okolí.  

Zákazníky jsou fyzické osoby, které často vyhledávají služby spíše zámečnického 

charakteru např. výroba branek, plotů, ozdobného kování nebo zábradlí. Z právnických 

osob se na firmu nejčastěji obrací podnikatelé zejména z oboru stavebnictví, kteří 

pomocí vytvořených výrobků dokončují rekonstrukce či výstavby domů a bytů. 

V minulých letech byla firma také vybrána okolními obcemi na výrobu konstrukce 

autobusových zastávek, laviček nebo odpadkových košů. Škála zákazníků je široká 

a různorodá, proto firma nabízí typové výrobky, ale také výrobky dle požadavků 

a představ zákazníka.  

Nově od roku 2016 byly aktivity rozšířeny o spolupráci na opracování polotovarů pro 

strojírenské firmy v nedaleké průmyslové zóně ve Vyškově.  Na základě této zkušenosti 
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a možnosti další spolupráce se management firmy rozhodl k zřízení kovoobráběcí dílny 

v nově postavených vlastních prostorách a k následnému pronájmu prostor, které se 

nebudou aktuálně využívat.  

3.1.1 Právní forma podnikání 

Od roku 2014 byla založena obchodní korporace, při založení byla zvolena právní 

forma podnikání jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Důvody vzniku 

korporace byly zejména osobní ze strany zakladatele. Z hlediska postavení na trhu, se 

očekávají lepší výchozí podmínky při jednání s dodavateli i odběrateli. Firmu založil 

jediný zakladatel, který je zároveň i jediným společníkem.  

Jako nově vzniklá právnická osoba musela firma zažádat nově o vystavení příslušného 

živnostenského oprávnění, kde figuruje majitel jako odpovědná osoba. 

Názvem obchodní korporace je KOVO, s.r.o. Název je zvolen tak, aby bylo patrné 

o jakou činnost, nebo s jakými službami při oslovení této firmy přijde zákazník do 

kontaktu.  

3.1.2 Předmět podnikání  

Hlavním předmětem podnikání je zámečnictví, nástrojařství, umělecko-řemeslné 

zpracování kovů a maloobchod provozovaný mimo řádnou provozovnu. Specializací 

nadále zůstává zakázkové zámečnictví, stavební zámečnictví, zámečnické práce 

a kovovýroba. Zpracovává se zde nejen černá ocel, ale i nerezová ocel, ze které se 

vyrábí stejný sortiment výrobků, jak z oceli černé. 

Od roku 2016 byla rozšířena činnost o kovoobrábění prostřednictvím soustruhu 

a frézek.  

V následující tabulce je uvedena oblast podnikání vč. údajů, o jaký druh živnosti se 

jedná, a jak je činnost označena v rámci klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. 

Hlavní oblasti podnikatelské činnosti 

 Druh živnosti CZ-NACE 
Odpovědná 

osoba 

Zámečnictví, nástrojařství, 
kovoobrábění 

Ohlašovací – řemeslná 25720 podnikatel 

Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Ohlašovací – volná 
25990 

461, 471 
podnikatel 

Tabulka 5: Hlavní oblasti podnikatelské činnosti 
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Přesný obsah výše uvedených živností, které vykonává firma KOVO, s.r.o. je uveden 

v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých 

živností. 

3.1.3 Poskytované služby a výrobky 

Nabízené portfolio služeb a zhotovených výrobků je široké. Nejčastěji se ovšem 

vyskytuje poptávka po stavebním zámečnictví, a to nejen ze strany fyzických osob, ale 

také ze strany stavebních firem, které realizují výstavby či rekonstrukce.  

V oblasti zámečnictví se specializuje zejména na výrobu a montáž: 

− zábradlí, schodišť, ocelových schodišť požárních, přímých, spirálových, točitých 

− doplňků do interiéru a exteriéru – ploty, vrata, mříže, zahradní vrátka, branky, 

madla, konferenční stolky, věšáky, garnýže, vybavení do obchodů, koupelen, 

kuchyní, restaurací, hotelů – jedná se skutečně o široký sortiment výrobků, které 

jsou buď typové anebo dle návrhů či přání zákazníka  

− lehkých ocelových konstrukcí, kovových dveří, výloh aj. 

− rekonstrukce balkónových zábradlí 

Typová zakázka vychází z nastavených parametrů a standardní výroby. Zakázková 

výroba je založena na výkresové dokumentaci nebo na přání zákazníka, zpracovávají se 

zde atypické výrobky. Podle technické dokumentace je možné realizovat výrobu 

drobných ocelových konstrukcí. Nejčastěji se k výrobě používá kov a ocel, ale i 

neželezité kovy jako je měď a hliník. 

Kovoobráběcí činnost je vykovávána pouze okrajově a to obráběním na soustruhu 

a frézkách. Výroba je orientovaná na požadavky zákazníka. Nejčastěji poptávku tvoří 

strojírenské firmy, které zadávají výrobu komponentů, které se dále zpracovávají. 

K obráběcí činnosti se nejčastěji využívá frézování, broušení a řezání. Nelze přesněji 

specifikovat konkrétní výrobky, jelikož se jedná o výrobky na základě přesné 

dokumentace. 

Firma své výrobky nabízí široké veřejnosti, nespecializuje se tedy jen na místní 

zákazníky, ale přijímá zakázky z celé České republiky. Majitel firmy je nakloněn 

inovacím, a technologickému vývoji, má snahu stále sledovat nové trendy a nabízí 

zákazníkům služby špičkové kvality, kdy se primárně vychází z požadavků zákazníka.  
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3.1.4 Organizační struktura 

Organizační struktura je jednoduchá s liniovým uspořádáním. Zakladatel firmy je 

i jejím jednatelem a dalších pět zaměstnanců jsou mu přímo podřízeni a plní práci 

zámečníka, nástrojaře, obráběče. Na kvalitu a odvedenou práci dohlíží opět majitel 

firmy.  

 

 
Obrázek 5: Organizační struktura firmy KOVO, s.r.o. 

3.1.5 Administrativa 

Administrativní chod celého podnikání si zajišťuje zakladatel společnosti osobně. 

Komunikuje se zákazníky, je otevřen komunikaci jak osobní tak i prostřednictvím 

telefonního hovoru nebo e-mailem. Preferuje ovšem osobní setkání, kdy se ujasní 

požadavky zákazníka. Při sjednávání zakázek dochází k osobní konzultaci, kde se 

vychází z požadavků zákazníka, ale mohou být také předloženy návrhy zaměstnanců 

firmy KOVO, s.r.o. Jednatel firmy osobně vystavuje faktury a řídí finance. 

Účetnictví, které je povinné vést ze zákona, má v kompetenci externí firma, která 

zabezpečuje veškerou účetní, mzdovou a daňovou agendu.  

3.1.6 Sídlo podnikání 

Oficiální sídlo obchodní korporace je v Brně, avšak provozovna je v pronajatých 

prostorách v obci Pustiměř, která se nachází 6 km severně od města Vyškov 

v Jihomoravském kraji.  

Dosavadní výrobní činnost je provozována v pronajatých prostorách o velikosti 35 m2, 

jsou zde umístěny všechny výrobní stroje, které jsou plně ve vlastnictví obchodní 

korporace. 

 

Podnikatel
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zaměstnanec 

(zámečník)
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zaměstnanec 
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3.2 Vymezení problému 

Firma KOVO, s.r.o. byla v roce 2016 oslovena strojní firmou ohledně poptávky po 

kovoobráběcí činnosti. Poptávka se týkala odborné práce z oblasti opracování materiálu 

dle technické dokumentace od zadavatele. Tuto poptávku firma vykryla, i když to bylo 

časově i prostorově náročné. Díky této zkušenosti si vedení firmy uvědomilo, že by bylo 

vhodné rozšířit nabídku kovoobráběcí činnosti a oslovit tím potenciální zákazníky 

z blízké průmyslové zóny. Dříve než dojde k samotnému rozšíření činnosti, je potřeba 

vyřešit problém týkající se výrobního prostoru, který by nemusel být do budoucna 

dostačující.  

Výrobní činnost probíhá v pronajatých prostorách, které jsou využívány pro 

zámečnickou činnost, a kovoobrábění se zde provozuje jen omezeně. Pro rozvoj 

kovoobráběcí činnosti je zapotřebí pořídit kovoobráběcí CNC frézovací stroj, tak aby 

mohly být nabízeny kompletnější kovoobráběcí služby. Pro tento stroj již není 

v současné dílně prostor a je tedy svojí rozlohou nedostačující. Rozšíření dílny o další 

potřebné stroje ke kovoobráběcí činnosti jsou již v těchto prostorách nereálné. Jelikož si 

vedení firmy uvědomuje příležitost, která se jí nabízí ve formě dlouhodobé spolupráce 

je potřeba problém nedostatečné výrobní a personální kapacity řešit. 

Jedním z řešení je realizace podnikatelského záměru, kdy je navržena výstavba 

provozní budovy, která bude sloužit jak k výrobní, k zámečnické, tak i kovoobráběcí 

činnosti. Nevyužité prostory budou dále nabídnuty k pronájmu jako skladovací plocha. 

Výstavbou větších prostor chce vedení firmy předejít do budoucna podobnému 

problému nedostatečné výrobní kapacity. Firma má možnost využít externí zdroje ve 

formě dlouhodobého bankovního úvěru, na financování tohoto záměru. Rozhodla se 

proto pro výstavbu budovy o rozloze 700 m2.  

Hlavním požadavkem na výstavbu budovy je provést stavbu, v co možná nejkratším 

termínu, tak aby mohla být plynule přesunuta výroba a nevznikaly by prodlevy při 

realizaci zakázek. Vzhledem k tomuto požadavku, se bude jednat o montovanou halu. 

Pro výrobní činnost bude poté využit prostor o velikosti přibližně 120 m2.  

Než bude předložen samotný podnikatelský záměr na výstavbu provozní budovy, je 

potřebné zanalyzovat prostředí podniku a to nejen z hlediska vnějšího okolí, ale také 

z hlediska vnitřního prostředí samotné obchodní korporace. 
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4 Analýza problému a současná situace 

V následující části jsou zpracovány jednotlivé analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku, které působí na dosavadní podnikatelskou činnost. Při zpracování analýz se 

zohlednil podnikatelský záměr zabývající se výstavbou provozní budovy a zřízení 

kovoobráběcí dílny. Na základě skutečností zjištěných z jednotlivých analýz se bude 

dále vycházet při sestavování podnikatelského záměru.  

4.1 SLEPTE analýza 

Makroekonomické prostředí, které je společné pro všechny podnikatelské subjekty se 

nejčastěji analyzuje pomocí SLEPTE analýzy. V případě KOVO, s.r.o. je toto prostředí 

bráno z hlediska celé České republiky, a pak zejména z hlediska Jihomoravského kraje, 

kde se podnik nachází a kde má převážnou část svých zákazníků.  

4.1.1 Sociální prostředí 

Z demografického hlediska žije podle statistiky ke konci roku 2016 v České republice 

10,6 mil. obyvatel. Počet obyvatel se pozvolna zvyšuje. Růst je způsoben nejen migrací, 

ale také přirozeným přírůstkem a úbytkem úmrtí v loňském roce. V Jihomoravském 

kraji, který je rozlohou čtvrtým největším krajem v České republice, bylo evidováno 

v loňském roce 1,17 mil. obyvatel. Poskytované služby jsou cíleny pro osoby, které 

staví, rekonstruují, jedná se tedy o věkovou skupinu obyvatelstva od 25 – 75 let. V této 

věkové skupině je v Jihomoravském kraji evidováno 794 tis. obyvatel. V samotné obci 

Pustiměř, kde je v současné době výrobní dílna a kam se plánuje výstavba provozní 

budovy i s přesunem sídla podnikání, došlo taktéž k nárůstu obyvatel. Za posledních 

deset let se zvýšil počet obyvatel o 157 osob. Celkem tedy zde k 31. prosinci 2016 žije 

1 777 lidí.38 

Zvyšování životní úrovně a tím zvyšování kupní síly obyvatelstva je příznivé pro 

všechny podnikatelské subjekty. Lidé mají více peněz, které investují. Tuto úvahu 

potvrzují i informace ze statistického úřadu o průměrné mzdě, průměrném starobním 

důchodu a minimální mzdě.  

V následující tabulce je zpracován přehled o vývoji těchto příjmů domácnosti od roku 

2012 do současnosti. 

                                                 
38  Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. [cit 2017-04-30]. Dostupné z: 
 https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr 
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Průměrná mzda, minimální mzda a průměrný starobní důchod v ČR [Kč]39 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Minimální mzda 8 000 8 500 8 500 9 200 9 900 11 000 

Průměr. hr. mzda 25 067 25 078 25 686 26 072 27 589 29 320 

Průměr. důchod 10 770 10 962 11 075 11 276 11 441 11 750 

Tabulka 6: Vývoj průměrné mzdy, minimální mzdy a důchodu 

Minimální mzda je pro rok 2017 stanovena na 11 000 Kč. Což je o 11 % více, než tomu 

bylo v roce 2016. Průměrná mzda se taktéž zvyšuje a za třetí čtvrtletí 2016 byla ve výši 

27 589 Kč. V rámci Jihomoravského kraje za stejné čtvrtletí byla průměrná mzda ve 

výši 26 413 Kč. Stejnou rostoucí tendenci má i průměrný starobní důchod. Je tedy 

možné, že i lidé vyššího věku, kteří již jsou v důchodu a nejsou ekonomicky činní, 

mohou využívat služeb zámečníka a nechat si vyrábět jeho výrobky.  

Růst mezd a nízké úrokové sazby poskytovaných úvěrů vedly v posledních letech 

k nárůstu výstavby rodinných domů, či rekonstrukcí u fyzických osob, které využívají 

nabízených služeb firmy KOVO, s.r.o. Poptávka po těchto výrobcích a službách je 

evidována i ze strany stavebních firem.40 

Cílovou skupinou jsou v současné době všechny subjekty, ať už se jedná o fyzické či 

právnické osoby, které využívají služeb zámečníka. Do současnosti se podnik zabýval 

zakázkovou výrobou jak pro domácnost, tak i pro průmysl. Nejčastěji se vyráběly 

brány, branky, ploty, oplocení, kovové schody a schodiště. Poměrově se jednalo 

zejména o výrobky do novostaveb. Proto v rámci analýzy sociálního prostředí je 

zaměřena pozornost i na vydané stavební povolení a ohlášky staveb v Jihomoravském 

kraji.  

Stavební povolení a ohlášení stavby ve vybraných krajích41 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Jihomoravský kraj 10 461 9 991 9 698 10 877 9 716 

Olomoucký kraj 4 664 4 218 4 119 3 800 3 879 

Tabulka 7: Vydaná stavební povolení v Jihomoravském a Olomouckém kraji 

                                                 
39  Zdroj: Průměrná mzda a její vývoj v letech. [online]. [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 
 http://eprehledy.cz/prumerna_mzda.php 
40  Zdroj: Průměrná mzda v ČR. [online]. [cit. 2017-04-30]. Dostupné z:  
 http://eprehledy.cz/prumerna_mzda.php, http://eprehledy.cz/minimalni_mzda.php 
41  Zdroj: Stavební povolení – vybrané území. [online]. [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 
 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=848&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~T_P~_S~_null_null_&katalog=
30836&pvo=STA06-C&pvo=STA06-C&str=v185&u=v185__VUZEMI__100__3115#w= 
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Olomoucký kraj byl zahrnut do analýzy, jelikož firma vyrábí a poskytuje své služby na 

okraji Jihomoravského a Olomouckého kraje, a je tedy pravděpodobnost, že by mohla 

přijít i poptávka od subjektů právě z okrajové části Olomouckého kraje. Vzhledem 

k tomu že se jedná o rozlohou menší kraj, než je Jihomoravský, je logické, že v této 

oblasti vystaveno méně stavebních povolení. Z výše uvedených informací vyplývá, že 

nejvíce vydaných stavebních povolení bylo vydáno v roce 2012 a 2015. V roce 2016 je 

zaznamenán v Jihomoravském kraji snížení požadavku o stavební povolení, na druhou 

stranu v Olomouckém kraji, bylo vydáno více povolení než v roce 2015. Znamená to, že 

nejen lidé ale i podnikatelské subjekty, stále mají zájem na výstavbě vlastních domů, 

administrativních budov, hal a tím se zvyšuje i pravděpodobnost využití nabízených 

služeb. Výrobky se zužitkují buď při samotné výstavbě, nebo při dokončení stavby. 

Zvětšení objemu vydaných stavebních povolení a ohlášení staveb přispívá i fakt, že 

úrokové sazby, za které si lidé mohli půjčovat peníze od banky na tyto výstavby, byly 

na svém historickém minimu. V roce 2012 byla míra úrokových sazeb kolem 3,5 % p.a. 

Koncem roku 2016 byla sazba na svém historickém minimu a to přibližně na 1,5 %, 

v lednu v roce 2017 došlo k navýšení úrokové sazby a to na 1,95 %. Předpokládá se, že 

do budoucna bude tato sazba stále růst. Je to ovlivněno Českou národní bankou, která 

zvýšila úrokovou sazbu, za kterou půjčuje jiným bankám finanční prostředky. Dále 

vešel v platnost nový Zákon č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru, který upravuje 

podmínky pro získávání hypoték. Na základě toho lze očekávat, že díky ztíženým 

podmínkám při získávání úvěru, dojde k poklesu poptávky po vlastní výstavbě.  

Z tohoto důvodu se i firma KOVO, s.r.o. rozhodla pro výstavbu vlastní budovy, tak aby 

nemusela být do budoucna závislá na pronajatých prostorách a výdaje, které jí 

pronájmem vznikají, raději vložila do úhrad za úvěr při vlastní výstavbě. Vzhledem 

k růstu úrokových sazeb je nyní nejvhodnější čas právě na tuto investici, při odkládání 

tohoto rozhodnutí by se investice prodražila právě díky výši úrokové sazby. S vlastním 

větším výrobním prostorem se dále naskytuje možnost rozšíření výroby a zaměstnání 

dalších pracovníků.  

4.1.2 Legislativní prostředí 

Zákony, nařízení, vyhlášky to vše musí podnikatelé při své činnosti sledovat 

a dodržovat. Legislativní prostředí ovlivňuje buď rozvoj podnikání, anebo jeho stagnaci. 

Základními právními normami je Zákon č. 1/1993 Ústava České republiky 
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a Zákon č.: 2/1993 Listina základních práv a svobod. Vzhledem k širokému spektru 

zákonů není v silách majitele firmy znát doslovně všechny, přesto by měl mít přehled 

alespoň o základních legislativních normách, které vymezují podnikatelskou činnost.  

Veškeré informace týkající se obchodní korporace jsou obsaženy v Zákoně č.: 90/2012 

o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích). Zvolená právní 

forma podnikání, tj. společnost s ručením omezeným, je jednou z možných 

kapitálových obchodních korporací. Vzniká zápisem do obchodního rejstříku, k tomu 

aby mohla právnická osoba podnikat, musí získat živnostenské oprávnění k předmětu 

podnikání. Tato skutečnost je obsažena v zákoně č.: 455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání. Vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti se jedná o ohlašovací činnost 

řemeslnou – zámečnictví, nástrojařství a dále pak o ohlašovací činnost volnou. Musí být 

dále doložena odborná způsobilost, kterou zaštiťuje majitel osobně. Při zaměstnávání 

zaměstnanců se musí dodržovat Zákon č.: 262/2006 Sb. zákoník práce. Vzhledem 

k výrobní činnosti, je důležité také dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

používat ochranné prostředky, tak aby nedošlo ke zranění při manipulaci s výrobními 

stroji. V případě naplnění podmínek pro plátce DPH se bude muset v budoucnu i tato 

právní norma plnit v aktuálním znění. 

Výsledek hospodaření bude zdaňován sazbou 19 %. Tato sazba je od roku 2010 stále 

ve stejné výši. Vzhledem k záměru pronájmu volného, nově postaveného prostoru 

vzniká firmě povinnost ohlásit tuto skutečnost na živnostenském úřadě a nahlíží se na 

tuto skutečnost, jako na pronajímání - volnou živnost. Je tedy podstatné vnímat a plnit 

právní úpravu i v této oblasti. 

Při výstavbě nové budovy je nutné se řídit Zákonem č.: 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Nově postavená provozní budova musí dále splňovat 

veškeré požadavky a kritéria, která jsou uložena ve Vyhlášce č.: 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby. 

4.1.3 Ekonomické prostředí 

V rámci ekonomického prostředí je pozornost věnována makroekonomickým 

ukazatelům a jejich vývoji v posledních letech s predikací budoucího vývoje. Vzhledem 

k započetí podnikatelské činnosti v roce 2014 se vyhnul podnikatel hospodářské krizi, 

které byla v dřívějších letech. Analýza makroekonomických ukazatelů je zpracována od 

roku 2012, tak aby byl získán širší pohled na danou problematiku a její vývoj. 
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Vývoj hrubého domácího produktu je uveden v následující tabulce a graficky 

zobrazen na následujícím grafu. 

Vývoj HDP v České republice42 Predikce HDP 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mld. [Kč] 3 846 4 098 4 314 4 555 4 715 4 889 5 103 

[%] - 1,2 - 0,9 2,7 4,5 2,4 2,5 2,5 

Tabulka 8: Vývoj HDP v České republice 

 
Graf 1: Vývoj a predikce vývoje HDP v ČR 

V letech 2012 a 2013 kdy došlo ke zpomalení ekonomiky a doznívala ještě ekonomická 

krize z minulých let, došlo také k poklesu vývoje hrubého domácího produktu oproti 

minulým rokům. Rok a půl trvající recese skončila v druhém čtvrtletí roku 2013. 

Celkově byl meziroční růst hrubého domácího produktu nižší než předcházející roky. 

V roce 2014 došlo ke zrychlení a nastartování ekonomiky. Ke konci roku 2016 výkon 

ekonomiky vzrostl o 2,4 %, hlavní podíl na tom měla spotřeba domácností, kdy díky 

nízké nezaměstnanosti a růstu důchodů a mezd si mohou domácnosti dovolit více 

spotřebovat. Což se samozřejmě odráží i na hospodaření firem, kdy se do oběhu dostává 

více finančních prostředků prostřednictvím zvýšení poptávky. Pokud roste HDP má to 

pozitivní vliv i na podnikatelskou činnost. 

                                                 
42  Zdroj: Makroekonomická predikce. [online]. [cit 2017-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-
predikce/2017/makroekonomicka-predikce-duben-2017-28211. 

Vývoj a predikce HDP v ČR
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Dalším makroekonomickým ukazatelem je inflace. Vývoj tohoto ukazatele je zobrazen 

na následujícím grafu. 

Vývoj inflace v České republice43 Predikce  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

[%] 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,4 1,7 

Tabulka 9: Vývoj inflace v České republice 

 
Graf 2: Vývoj a predikce inflace v ČR 

Od roku 2012 došlo ke snížení inflace, v posledních měsících roku 2016 došlo ke 

zvyšování spotřebitelských cen, zejména se jednalo o ceny za potraviny a pohonné 

hmoty, což se projevilo i na míře inflace. V lednu 2017 došlo k navýšení o 0,1 % než 

v prosinci 2016. Předpokládá se, že míra inflace bude na konci roku 2017 ve výši 2,4 %. 

Nezaměstnanost je další ukazatel makroekonomiky, který určuje kolik lidí je bez práce. 

V případě vysoké nezaměstnanosti, lidé mají tendenci více šetřit, protože nemají stabilní 

příjmy, což se opět odráží nejen v celkové ekonomice ale i v hospodaření jednotlivých 

firem, zejména pak v těch, které se zabývají prodejem luxusního zboží, nebo zboží 

a služeb, které nejsou životně důležité a je pak na zvážení každého člověka, jak se ve 

svých potřebách omezí či nikoliv.  

 

 

                                                 
43  Zdroj: Makroekonomická predikce. [online]. [cit 2017-05-01]. Dostupné z: 
 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2017/makroekonomicka-predikce-duben-2017-28211. 

Vývoj a predikce inflace v ČR
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Vývoj nezaměstnanosti v České republice44 Predikce  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

[%] 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 3,4 3,3 

Tabulka 10: Vývoj nezaměstnanosti v České republice 

 
Graf 3: Vývoj a predikce nezaměstnanosti v ČR 

Nezaměstnanost od roku 2014 má stále klesající úroveň, a tím se potvrzuje i fakt, že od 

roku 2014 roste HDP. Pro ekonomickou situaci to znamená, že více lidí má zaměstnání, 

stálý příjem a tak mohou více finančních prostředků využít k financování.  

I v rámci Jihomoravského kraje, kde se daná firma nachází, kopírovala nezaměstnanost 

trend nezaměstnanost a to tak, že měla klesající charakter. V roce 2016 v období 

jednotlivých kvartálů došlo během dubna až října k menšímu navýšení nezaměstnanosti 

a to na 4,4 %. V posledním čtvrtletí roku 2016 byla nezaměstnanost v Jihomoravském 

kraji na úrovni 3,4 %. Přesto, že se nezaměstnanost snižuje, tak na pracovním trhu je 

nedostatek kvalifikovaných lidí v oboru zámečnictví a obrábění. Což do budoucna je 

problém, protože mít kvalifikovanou pracovní sílu, která je samostatná a je schopna 

řešit provozní problémy a má potřebné zkušenosti v oboru, je základem pro další 

úspěšný rozvoj podnikání. 

Posledním ze sledovaných makroekonomických ukazatelů je vývoz a dovoz, tedy 

zahraniční obchod. Pro účely podnikatelské činnosti by se mohlo zdát zbytečné 

                                                 
44  Zdroj: Makroekonomická predikce. [online]. [cit 2017-05-01]. Dostupné z:  
 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2017/makroekonomicka-predikce-duben-2017-28211. 

Vývoj a predikce nezaměstnanosti v ČR
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zabývat se zahraničním obchodem, protože firma nemá ambice se prosazovat 

v zahraničí. Nicméně příležitost se nabízí ve spolupráci s průmyslovými firmami 

působícími v okolí zámečnické dílny, které mají zahraniční potenciál, a lze tedy 

předpokládat, že pokud by došlo ke spolupráci, a příznivě by se vyvíjel zahraniční 

obchod, mělo by to kladný dopad i na podnikatelskou činnost vybraného podniku. 

Firma si uvědomuje, že do budoucna musí zaujmout nejen zámečnickou činností, ale 

také obráběcí činností, kterou využijí právě strojírenské firmy. 

V následující tabulce je vyčíslen dovoz a vývoz od roku 2012 do roku 2015 vč. bilance. 

Zahraniční obchod v České republice [mld. Kč]45 

rok 2012 2013 2014 2015 
Vývoz 3 073 3 175 3 629 3 883 

Dovoz 2 767 2 823 3 199 3 477 
Bilance   306   352   430   406 

Tabulka 11: Zahraniční obchod v České republice 

Bilance zahraničního obchodu je kladná, což je patrné i na grafickém znázornění 

vývozu a dovozu zboží do České republiky. 

 
Graf 4: Zahraniční obchod v České republice 

Znamená to tedy, že Česká republika více zboží vyváží, než dováží a pro českou 

ekonomiku to má tak kladný dopad. Pozitivní je, že i v posledních letech s nárůstem 

dovozu roste i vývoz. 

                                                 
45  Zdroj: Zahraniční obchod se zbožím – hlavní ukazatele. [online]. [cit 2017-05-01]. Dostupné z: 
 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=VZO01 

Vývoj zahraničního obchodu v ČR

Vývoz Dovoz
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Dalším nástrojem ČNB, kterým ovládá zahraniční obchod a udržuje finanční stabilitu 

ČR je výše kurzu. Silná domácí měna znamená dražší vývoz zboží do ostatních zemí, 

což není pro podnikání příznivé. Na druhou stranu znamená zlevnění nákupu základních 

materiálových surovin a tudíž nižší vstupní náklady na výrobu. 

V případě pronájmu skladových prostor, je posílení koruny příznivé pro vytvoření 

větších zásob. V průběhu celého roku 2016 byl kruz koruny vůči euru uměle udržován 

na hranici průměrně 27,020 Kč za 1 €. V roce 2017 došlo k posílení koruny na 26,92 Kč 

za 1 € (k datu 28. dubna 2017) a stále posiluje. 

4.1.4 Politické prostředí 

Politické prostředí je proměnlivé a všeobecný názor na politickou scénu je spíše 

negativní. Od roku 2014 si velkými novelami prošly dvě významné právní normy a to 

Zákon o obchodních korporacích a Nový občanský zákoník. Negativně se hodnotí 

i změny, které se odehrávají v oblasti daní a podmínkách pro podnikání. V posledních 

letech je kladen velký důraz na kontroly a elektronická podání. Nově od roku 2018, 

pokud nedojde ke změně, by měly mít všechny podnikatelské subjekty zřízenou 

elektrickou evidenci tržeb a evidovat všechny své hotovostní platby prostřednictvím 

registračních pokladen. Na podzim letošního roku proběhnou volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, podle dosavadních průzkumů je favorizovaná politická 

strana ANO. 

4.1.5 Technologické prostředí 

K zámečnictví a kovoobrábění jsou potřeba stroje, které usnadňují práci. I v této oblasti 

se doporučuje sledovat technologické novinky. Záleží v jakém měřítku a co za hotové 

výrobky se vyrábí, od toho se odvíjí i požadavky na potřebné stroje a přístroje. Čím 

modernější nářadí a stroje se při výrobě využívají, tím se šetří čas a dosahuje se vyšší 

přesnosti. Na druhou stranu nové stroje představují vyšší náklady na pořízení, což se 

projevuje i v ceně za hotový výrobek.  

Přesto sledovat nové pracovní postupy, metody a techniky, je stejně tak v tomto oboru 

podnikání důležité, jako v každém výrobním odvětví. Zastaralé postupy vedou ke 

konkurenční nevýhodě a firma tak může přicházet o své zákazníky, což je 

z dlouhodobého hlediska pro životnost firmy likvidační. 

Z hlediska výstavby provozní budovy bude využita technika, která se využívá při 

stavbě, kdy nosným skeletem bude ocelová konstrukce a opláštění z polyuretanových 
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panelů, které se budou osazovat do zámku a do ocelové konstrukce se budou 

připevňovat pomocí šroubů. Jedná se o rychlejší variantu výstavby budovy, která není 

časově náročná, tak jako zděné budovy. 

4.1.6 Ekologické prostředí 

V rámci ekologie je nutné dodržovat předpisy stanovené pro ochranu životního 

prostředí. Základními právními normami, které se v této oblasti musí dodržovat je 

Zákon č.: 17/1992 Sb. o životním prostředí a Zákon České národní rady o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Je nutné dbát zejména na odpadové hospodářství, tak 

aby nedocházelo k narušování životního prostředí a to jak při výstavbě budovy, tak i při 

samotném výrobním procesu.  

4.1.7 Shrnutí SLEPTE analýzy 

Před realizací podnikatelského záměru byla provedena analýza makroekonomického 

prostředí, kde byly zhodnoceny jednotlivé faktory, které působí globálně na všechny 

ekonomické subjekty na trhu. Nejvíce pozornosti by se do budoucna mělo věnovat 

vývoji ekonomických faktorů, od kterých se odvíjí životní úroveň všech osob ve 

společnosti. V současné době je ekonomika nastartovaná a ekonomické faktory jsou na 

dobré úrovni. Snižování nezaměstnanosti a zvyšování příjmů domácnosti pro podnikání 

znamená rovněž příliv finančních prostředků. Na speciální obor zámečnictví, tj. 

stavební zámečnictví, příznivě působily také nízké úrokové sazby, díky nimž byly levné 

hypotéky a úvěry a tak lidé začali více stavět a využívat i zámečnických služeb, nebo 

jeho služeb využily firmy, které nabízejí kompletní realizaci stavby vč. doplňků.  

Politicko-legislativní faktory působí na podnikání spíše negativně skrz zákony 

a nařízení, která mnohdy spíše omezují podnikatelskou činnost a finančně ji zatěžují. 

Nově od června 2018 bude i tento obor podnikání zatížen elektronickou evidencí tržeb, 

kdy se bude muset pořídit pokladna, vč. internetu a spotřebního materiálu, tak aby 

mohlo podnikání fungovat jako doposud. Vzhledem k právní formě podnikání nebude 

moci být využita odčitatelná položka na pořízení této pokladny. Pozitivní je, že pro 

obchodní korporace stále zůstává konstantní daňová sazba u dani z příjmu právnických 

osob.  

U technologických postupů a strojů se doporučuje stále sledovat moderní trendy 

a postupně inovovat staré a málo výkonné stroje, které spíše výrobu dělají neefektivní 

a finančně nákladnou. 
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4.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Konkurenční prostředí je společné pro více ekonomických subjektů, podnikajících ve 

stejném oboru. Přehled a znalost tohoto prostředí je nezbytná pro úspěšné podnikání, 

neboť z tohoto prostředí vychází nejvíce hrozeb negativně ovlivňujících podnikatelskou 

činnost. 

4.2.1 Stávající konkurence  

Vliv stávajících konkurenčních firem, je v rámci podnikatelské činnosti poměrně 

vysoký. Výhodou je nabídka firmy, která nabízí různorodé výrobky od zámečnictví, 

které spíše využívají fyzické osoby, drobní podnikatelé či stavební firmy až po obráběcí 

činnost, která je určena převážně pro strojírenské firmy.  

Pokud by zůstalo pouze u zámečnické činnosti tak v okruhu 20 km od obce Pustiměř 

funguje asi 10 podnikatelských subjektů, kteří se zabývají kovoobráběcí činností. 

Nicméně pokud bychom se zaměřily na konkurenci v rámci Jihomoravského kraje 

a také části Olomouckého kraje, tak zde počet podnikatelských subjektů, provozující 

stejnou výrobu, je velký. Přímou konkurencí je vnímána firma SZStyle – Michal Slezák, 

Zámečnictví Knotek s.r.o. a Olymp-kov, spol. s.r.o. 

SZStyle – Michal Slezák 

Jedná se o fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění, kde hlavní 

činností je zámečnictví a kovovýroba, montáž hromosvodů a spolupráce s firmou, která 

se zabývá pálením kovů laserem. Výroba probíhá v Drnovicích, což je obec vzdálená 

2 km od Vyškova. Oproti firmě KOVO, s.r.o. nabízí zasklívání balkónů, lodžií 

a zateplení rodinných a panelových domů. 

Svým rozsahem nabízených služeb představuje konkurenci v dané lokalitě, nicméně 

nenabízí žádné interiérové výrobky. 

Zámečnictví Knotek s.r.o., 

Svoje působení má firma Zámečnictví Knotek s.r.o. převážně v Bučovicích, kde má své 

výrobní prostory. Bučovice jsou menším městem vzdáleným 18 km od Vyškova. Jedná 

se o vzdálenější firmu, která se specializuje mimo zámečnickou činnost na návrh 

a realizaci fotovoltaických elektráren, zateplování fasád a v oblasti zámečnictví se 

věnuje výrobě brán a vrat. I v jejich nabídce chybí interiérové produkty. 
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Olymp-kov, spol. s r.o. 

Tato výrobní firma má sídlo v Rostěnicích, což je obec 6 km vzdálená od města 

Vyškova. Kromě zámečnictví se dále zabývá klempířskou činností a velkoobchodem. 

Specializuje se převážně na zpracování nerezových plechů, výrobu nerezových výrobků 

do kuchyňských zařízení a nerezové podtlakové čerpadla. V rámci své činnosti se 

specializuje na jiné koncové zákazníky, zejména z potravinářského průmyslu. Výše 

popsané konkurenční firmy jsou chápány jako hlavní konkurenti v dané oblasti 

podnikání. V okolí dále působí živnostníci, kteří sice tvoří konkurenci, ale vzhledem 

k tomu, že se jedná o jednotlivce, kteří nemají velkou výrobu, lze předpokládat, že mají 

vyšší výrobní náklady na zhotovení jednotlivých produktů. V oboru kovoobrábění je 

nejvýznamnější firma Skromek, s.r.o. a Kovo Šmerda, s.r.o. z Rousínova. Obě dvě 

firmy mají dlouholeté působní na trhu z obráběnými produkty, což je pro ně jistě silná 

stránka, ovšem vzdálenost od města Vyškov, kde jsou průmyslové firmy umístěny je 

přibližně 15 km a proto lze předpokládat, že jejich výroba bude dražší právě o hodnotu 

dopravy.  

Souhrnně by se dalo konstatovat, že konkurence v tomto oboru je velká a každá firma 

má své silné stránky, které jsou tvořeny zejména zaměřením na jiný koncový produkt. 

Co ovšem tvoří společnou hrozbu pro všechny podnikatelské subjekty, jsou špatné 

reference šířené nespokojenými zákazníky, které dělají negativní reklamu.  

Co se týče konkurence, která nabízí pronájem volných prostor k podnikatelské 

činnosti, tak v této oblasti není mnoho subjektů, které by měly volné kapacity. 

Nejvýznamnějším konkurentem je zemědělské družstvo Morava Pustiměř, které se 

nachází přibližně 500 m od plánované výstavby a které má ve svém areálu nevyužité 

stavby. Ty jsou ale ve špatném stavu, a náklady na jejich zprovoznění by byly vysoké. 

V okrajových částech města Vyškov jsou postaveny průmyslové zóny s velkými 

výrobními halami, které již nemají možnost dalších přístaveb. Pokud tuto možnost mají, 

tak největší problém nastává při odkupu půdy, která bývá často ve vlastnictví více osob, 

které nemusí vždy s odkupem souhlasit. Nejvíce nabízených pronájmů skladových 

prostor nabízí zemědělská společnost Agros Vyškov-Dědice a.s., nicméně tyto prostory 

se nachází v obci Rychtářov, a jsou od Vyškova vzdáleny 10 km. Dostupnost k dálnici, 

nebo do průmyslové zóny je časově náročnější a větší vzdálenost by představovala vyšší 

náklady při manipulaci s uskladněnými věcmi. Další volné prostory jsou v Rousínově, 
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který je od Vyškova vzdálený 19 km a od Brna 24 km. Tyto prostory by si s největší 

pravděpodobností zvolily firmy spíš z brněnských průmyslových zón. 

4.2.2 Riziko vstupu nových podnikatelských subjektů na trh  

Hlavní bariérou vstupu je odborně kvalifikovaná pracovní síla. V dnešní době je obtížné 

sehnat zaměstnance s praxí v daném oboru, jelikož řemeslné obory nejsou tolik 

vyhledávané mladými lidmi. Poptávka je zejména po zkušených zaměstnancích, kteří 

již mají za sebou několikaleté dovednosti a mají tvořivého ducha. Na druhou stranu by 

se měli oslovovat i mladí lidé s nabídkou kreativní práce a získáním nových praktických 

zkušeností. Takto získaný zaměstnanec může pro podnik z krátkodobého hlediska 

představovat riziko, ale do budoucna velký přínos, v případě že bude mít pro takto 

specializovanou práci potenciál. Další bariérou je finanční náročnost na vybavení. 

Nicméně záleží jaké výrobky a služby chtějí podnikatelé nabízet, podle toho si musí 

zařídit i dílnu se stroji. Trh je otevřen pro všechny osoby, splňující zákonem stanovené 

podmínky. V oboru zámečnictví lze získat živnostenské oprávnění lehce, stačí podat 

ohlášení řemeslné živnosti, ke které je potřeba doložení odborné způsobilosti. Vyšší 

jsou náklady na zahájení činnosti, kdy je potřeba zakoupit nebo pronajmout stroje, které 

jsou denně využívány. Nový podnikatelský subjekt v tomto oboru podnikání lze 

očekávat v podobě živnostníka, který bude vyrábět omezenou nabídku, protože nebude 

mít tolik potřebného kapitálu na potřebné stroje. Vzhledem k tomu, že bude na trhu 

nový, lze předpokládat i vyšší náklady na základní materiál a zákazníci od něj budou 

očekávat nižší ceny za zhotovení výrobků, neboť stejný výrobek může nabídnout i firma 

KOVO, s.r.o., která vzhledem k ceně vstupního materiálu vyrobí stejný produkt levněji. 

K záměru výstavby budovy se riziko vstupu na trh s pronájmem nemovitosti zužuje na 

subjekty, které vlastní již postavené budovy. Realizovat novou výstavbu představuje 

složitý proces výkupu pozemku a časovou náročnost při zahájení stavby. 

4.2.3 Hrozba substitučních výrobků  

V tomto oboru podnikání, stejně jako v jiných výrobních oborech, zajisté hrozba 

substitučních výrobků existuje, nicméně není tak velká jako v jiných oborech. Záleží na 

tom, o jaký konečný produkt se jedná. Převážná část zhotovených výrobků, je 

zakázková výroba podle požadavků odběratele. V takovémto případě je riziko nahrazení 

substitučním výrobkem minimální. Vyšší riziko substituce nastává v případě 

materiálového provedení výrobku, kdy nerezové produkty mohou být nahrazeny 
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dřevěnými či kovovými. Často u volby podniku, který zhotovuje výrobek, rozhoduje 

cena a kvalita provedené práce. 

V případě výstavby budovy, kdy je plánovaná montovaná budova, představuje 

substituční službu pronájem ve zděné budově, zde je ovšem pořizovací náklad budovy 

vyšší a zároveň časově náročnější.  

4.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Trh s hutním materiálem, který tvoří základní surovinu pro výrobu všech nabízených 

výrobků, je specifický a od toho se odvíjí i vyjednávací síla dodavatelů. Vzhledem 

k vybudování dobrých vztahů s dodavateli a objemnějším zakázkám má firma 

u některých dodavatelů zvýhodněné nabídky a ověřenou kvalitu materiálu. Tuto 

skutečnost lze dále využívat jako konkurenční výhodu oproti ostatním výrobcům. 

Ostatní materiál jako jsou spotřební a montážní prvky pro výrobu, stroje a náhradní díly, 

již firma vybírá z široké nabídky dodavatelů, kde je rozhodující kvalita a cena. 

Vyjednávací síla těchto dodavatelů je nízká, jelikož je jich na trhu velké množství 

a vybírají se dle potřeby. Při dodávkách se u základních surovin k výrobě preferuje 

kvalita, cena a doprovodné služby ve formě delší doby splatnosti a dopravy materiálu. 

Dosavadní dobré zkušenosti jsou s firmou Feromat, Ferona a s firmou pana Májka ze 

Slavkova u Brna, u těchto tří dodavatelů hutního a spojovacího materiálu je již ověřena 

kvalita materiálu a služeb. Ovšem trh je stále otevřen a v případě lepších nabídek, 

u nichž by byla srovnatelná kvalita materiálu a nižší cena, lze uvažovat o změně 

dodavatele. 

Stejně jako u výrobní činnosti je kladen důraz na kvalitu a preciznost provedení 

výrobků, tak i u pronájmu je důležité nabídnout takové prostory a za takovou cenu, 

která bude přijatelná jak pro nabízejícího tak i pro odběratele. Po zvážení všech 

alternativních prostorů, které jsou k dispozici v okolí, bude firma vycházet z toho, že 

bude nabízet nové prostory, vlastní zařízení na odpočet elektrické energie a vody. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o skladovací prostor, nebude tato část budovy vytápěna. 

Montovaná budova bude dodávána stavební firmou, která se touto výstavbou zabývá. 

Na trhu se v dnešní době vyskytuje mnoho firem, které nabízejí téměř totožné výrobky, 

ovšem v končeném důsledku se cena liší doprovodnými službami a hlavně kvalitou 

zpracováním. Dodavatel montované stavby bude volen na základě kladných referencí, 

kvalitním zpracování a doprovodnými službami, jako je zvýšená záruka atd.  
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4.2.5 Vyjednávající síla odběratelů 

U odběratelů nastává obdobný problém jako u dodavatelů. Pokud má odběratel méně 

náročnou poptávku, kterou může zrealizovat i méně vybavená dílna, zvyšuje se jeho 

vyjednávací schopnost, protože konkurence je v této oblasti vysoká. V případě 

specifických požadavků se konkurence zužuje a tím se snižuje i jejich vyjednávací síla. 

Odběratelé, kteří ke své činnosti potřebují výrobky z kovoobráběcí dílny, po zvážení 

všech hledisek většinou uzavírají dlouhodobé smlouvy na dodávky. V takovémto 

případě lze využívat marketingových prostředků v oblasti ceny, tak aby nabízené 

produkty byly pro ně výhodné. Firma KOVO, s.r.o. se rozhodla o rozšíření svých 

nabízených služeb a produktů, tak aby uspokojila poptávku ze strany odběratelů. 

Na druhou stranu nesmí být opomíjena kvalita a nelze vyrábět velké množství výrobků 

v horší kvalitě. Jelikož podnikání je založeno na dobrých referencích mezi jednotlivými 

zákazníky, nelze jejich důvěru zklamat a i přes trend dnešní doby bude nadále dbát 

na kvalitu. Zákazníci, kteří využívají jednorázově služeb, nemají velkou vyjednávací 

sílu. U odběratelů je dále rozhodující kromě samotných požadavků, také jejich platební 

schopnost. Upřednostňují se odběratelé, kteří platí ve lhůtách splatnosti, nebo 

v hotovosti. U ověřených odběratelů je možnost sestavení splátkového kalendáře 

a složení záloh.  

U pronajímání je vnímána platební kázeň u odběratele jako zásadní. Odběratel neplatící 

za poskytnuté služby ve stanovených termínech, představuje pro všechny podnikatelské 

subjekty velké riziko. Proto i u výběru nájemníka by bylo vhodné si jeho platební 

schopnost prověřit. 

4.2.6 Shrnutí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

Na základě analyzování jednotlivých činitelů konkurenčního prostředí lze konstatovat, 

že konkurence v daném předmětu podnikání je poměrně velká. Zejména se jedná 

o drobné živnostníky, kteří pracují na méně rozsáhlých zakázkách a zejména pro 

fyzické osoby. Úspěch v řemeslné profesi, a to nejen u analyzovaného odvětví, je 

zejména u těch řemeslníků, kteří mají kladné reference a spokojené zákazníky, kteří se 

k nim vrací nebo je doporučují dalším lidem.  

V místě předpokládané výstavby, se nachází také jiné objekty, které by mohly sloužit 

k pronájmu, nicméně v současné době jsou buď v havarijním stavu anebo ztrácí 

na atraktivitě umístění. Stále je vnímána konkurenční výhoda v lokalitě výstavby 



46 

 

provozní budovy a její dostupnost ve směru na města Brno, Olomouc, Kroměříž a Zlín 

a hlavně do průmyslových zón města Vyškova, kdy nejvzdálenější výrobní firma je 

vzdálená 6,5 km. U dodavatelů je nutné dohlížet na kvalitu dodávaných materiálů. 

U odběratelů je důležité sledovat platební kázeň a v případě neplatičů další služby 

neposkytovat. 

4.3 Analýza trhu 

Úspěšné podnikání je založeno na zjištění požadavků zákazníka a uspokojování jeho 

potřeb. Čím přesnější má firma informace o poptávce, tak tím více může svoji nabídku 

upravit a přizpůsobit, tak aby byla poptávka plně uspokojena. Nabídka firmy by měla 

vycházet vstříc poptávce a přizpůsobovat se potřebám trhu, sledovat nové trendy a být 

otevřená novým věcem. Ke každému zákazníkovi se musí přistupovat, jako by byl 

nejdůležitější osobou a uvědomovat si svoji závislost na jeho spokojenosti. Čím více 

bude mít firma spokojených zákazníků, tím častěji se k ní budou vracet a poskytovat 

o ní dobré reference potenciálním zákazníkům, což povede k nárůstu poptávky. 

4.3.1 Marketingový výzkum na poskytnuté služby 

V rámci analýzy trhu bylo provedeno dotazníkové šetření u potenciálních zákazníků, 

zda by o volné prostory a o rozšířené nabízené služby měly zájem.  

Volné prostory, které je možné pronajímat, by se daly rozlišit na kancelářské, výrobní 

a skladové. V dotazníkovém šetření je dotazováno pouze na poptávku skladového 

prostoru. V případě, že by se nenašel vhodný zájemce o skladové prostory, a byla by 

poptávka pro výrobních prostorách, musela by se zvážit i tato varianta, neboť na 

výrobní halu by bylo nutné přizpůsobit samotnou výstavbu, ve které by bylo zahrnuto 

více oken, vytápění, osvětlení a zřízení sociálního zařízení a šaten. Firma se nejvíce 

přiklání k variantě výstavby skladových prostor. Skladovací prostory jsou vnímány, 

jako nejjednodušší forma pronájmu, bez dalších doprovodných služeb. 

Cíl marketingového výzkumu 

Cílem následujícího šetření bylo ověřit si správnost úvah a rozhodnutí o podnikatelském 

plánu na výstavbu provozní budovy za účelem pronájmu nevyužitého prostoru ke 

skladovacím účelům. Poslední otázkou v dotazníkovém šetření se zjišťoval zájem 

o navázání spolupráce s firmou KOVO, s.r.o. 
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Počet oslovených subjektů 

Bylo osloveno 42 firem napříč výrobním spektrem, od velkých výrobních 

průmyslových firem, přes stavebníky a stavební firmy až po drobné podnikatele 

v blízkosti 20 km od obce Pustiměř. K vyhodnocení se vrátilo celkem 30 dotazníků, tj. 

71,5 % dotázaných. Vzor dotazníku je uveden v Příloze č. 1.  

Výsledek marketingového šetření je shrnut do následujícího grafu s komentářem 

k jednotlivým otázkám.  

Otázka č. 4 a 7. není v grafu znázorněna a to z toho důvodu, že u odpovědi bylo na 

výběr z více možností. 

 

Graf 5: Výsledky marketingového výzkumu 

Nejdříve bylo zjištěno, že 73 % respondentů ke své podnikatelské činnosti využívá 

sklad o rozloze větší než 250 m2, tak aby mohly plynně zabezpečit podnikatelskou 

činnost. Lze tedy předpokládat, že se jedná o potenciální zákazníky.  

Dále z dotázaných subjektů 17 odpovědělo (tj. 57 %), že má vlastní skladové prostory 

a pro 73 % z nich nejsou tyto prostory dostačující.  

Čtvrtou otázkou se ověřovala dostupnost externích skladů. Pouze jedna firma má 

skladové prostory do vzdálenosti 10-ti km, u 60-ti % dotázaných jsou sklady vzdálenější 

od výrobní dílny firmy a 37 % dotázaných externí sklady nevyužívá. 

Výstavbu vlastních prostorů plánuje jen jedna společnost a to Lear Corporation Czech 

Republic s.r.o., která zde ovšem přesune jak část své výroby, tak část skladu, který má 

pronajatý v Brně. Ostatní dotázaní neplánují, nebo nemají možnost vlastní výstavby. 

1 2 3 5 6
Ne 27% 43% 73% 97% 83%

Ano 73% 57% 27% 3% 17%

otázka č.:

Výsledky marketingového výzkumu
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Potenciální zákazníci byli odkryti na základě předposlední otázky a to, zda by měly 

firmy zájem o pronájem volných skladových prostorů, odpovědělo 5 dotázaných, že 

ano. Jedná se o firmu Hestego, Izolační skla a.s., V.A.P.K., s.r.o., Moraviatisk Vyškov, 

s.r.o., která by zde přesunula i část výroby a firmu Techno Vyškov, spol. s r.o. 

Poslední otázka byla na případnou spolupráci, kdy 11 dotázaných odpovědělo, že by 

mělo zájem o navázání bližší spolupráce s firmou KOVO, s.r.o. 

4.4 Finanční analýza 

Pro vyhodnocení finanční situace firmy je provedena analýza základních finančních 

ukazatelů. Údaje k výpočtu, jsou čerpány z ročních výkazů a to za roky 2014, 2015, 

2016. Jednotlivé výkazy jsou pro účely diplomové práce upraveny a uvedeny jako 

příloha č. 2 – Rozvaha, příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát.  

4.4.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Vzhledem k rozsahu výpočtu, jsou výsledky horizontální a vertikální analýzy, uvedeny 

v příloze č. 4. Na následujícím grafu je znázorněn vývoj aktiv a pasiv v jednotlivých 

letech. 

 
Graf 6: Vývoj aktiv a pasiv v letech 2014- 2016 

Na základě horizontální analýzy rozvahy bylo zjištěno, že v roce 2015 došlo k nárůstu 

aktiv i pasiv a to o 24 %. V tomto roce došlo k nárůstu dlouhodobého majetku, byla 

pořízena ohýbačka plechu. V roce 2016 již změny v dlouhodobém majetku nenastaly. 

V oblasti oběžných aktiv byl v roce 2015 nárůst o 23,43 %. Krátkodobé pohledávky 
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vzrostly v roce 2016 z oběžného majetku nejvíce a to o 75,38 %. Pro firmu to znamená 

riziko nesplacených pohledávek. V roce 2016 došlo k poklesu pohledávek o 17,21 %. 

 
Graf 7: Vývoj pasiv v letech 2014-2016 

U pasiv došlo k největšímu nárůstu u vlastních zdrojů financování v roce 2016 a to 

zejména díky vysokému výsledku hospodaření. Na druhou stranu v roce 2015 došlo 

k navýšení o 45,74 % u cizích zdrojů a to zejména u krátkodobých závazků. V roce 

2015 firma měla nejvíce nesplacených závazků ze všech sledovaných let. 

Složení aktiv a pasiv je zjištěno prostřednictvím vertikální analýzy. Aktiva jsou 

z přibližně z 90 % tvořena oběžnými aktivy a z 10 % dlouhodobým majetkem.  

 
Graf 8: Struktura aktiv v letech 2014 – 2016 
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Oběžná aktiva jsou více jak z poloviny tvořena krátkodobými pohledávkami a to 

ve všech sledovaných letech. Druhý největší podíl na aktivech mají zásoby. Krátkodobý 

finanční majetek tvoří oběžná aktiva v roce 2016 z 30,05 %. 

Na základě vertikální analýzy pasiv lze konstatovat, že se firma v roce 2016 méně 

zadlužila, než tomu bylo v předcházejících letech, jelikož se na celkových pasivech 

ze 46,76 % podílejí cizí zdroje. Znamená to, že v tomto roce došlo ke zvýšení 

financování potřeb firmy prostřednictvím vlastních zdrojů. Firma KOVO, s.r.o. má 

pouze krátkodobé závazky a to zejména závazky z obchodních vztahů. 

4.4.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát je uvedena v příloze č.: 5.  

Firma KOVO, s.r.o. generuje své výnosy a náklady pouze z realizace prodeje vlastních 

výrobků. Ve sledovaných letech 2014 – 2016 dosahovala vždy zisku. Nejslabším rokem 

byl pro ni rok 2015. kdy došlo k posledu výkonů o 14,36 %, výkonová spotřeba klesla o 

18,76 %, takže i přes pokles výnosů firma dosáhla zisku, který byl o 34,15 % menší než 

v roce 2014. 

V roce 2016 došlo taktéž k poklesu výkonů a to o 8,91 %, náklady se podařilo snížit 

ještě více a to o 16,29 %. Firmě se i přesto podařilo vykázat zisk. 

V jednotlivých letech dochází i ke snižování osobních nákladů, což znamená, že 

zaměstnanci nemají pevně stanovené mzdy, které se odvíjejí od odvedené práce. 

4.4.3 Ukazatelé rentability 

Vypočtené ukazatelé rentability jsou uvedeny následující tabulce. 

Rentabilita [%] 2014 2015 2016 

Vloženého kapitálu 6,29 3,34 16,23 

Vlastního kapitálu 14,59 10,07 30,48 
Tržeb 1,63 1,16 5,43 
Dlouhodobých zdrojů 17,36 11,99 36,27 

Tabulka 12: Výpočet rentability 

Nejslabším rokem v rámci rentability byl rok 2015, kdy výše jednotlivých ukazatelů je 

výrazně nižší, než v roce 2014. Nejvyšších hodnot rentabilita dosáhla v roce 2016, což 

je způsobeno také nejvyšším hospodářským výsledkem za sledované roky.  

Doporučovaných hodnot, kterých by mělo být dosahováno v oblasti rentability 

vloženého kapitálu, dosahuje firma KOVO, s.r.o. pouze v roce 2016. Znamená to, že na 
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jednu korunu vloženého kapitálu se generuje 16,23 Kč zisku. Rentabilita vlastního 

kapitálu v roce 2016 značí, že na korunu vkladu připadne 30,48 Kč zisku.  

4.4.4 Ukazatelé likvidity 

Dalším finančním ukazatelem je likvidita neboli schopnost firmy přeměnit oběžná 

aktiva na finanční prostředky, kterými se následně uhradí krátkodobé závazky. 

V následující tabulce jsou vypočteny hodnoty likvidity firmy KOVO, s.r.o. 

Ukazatelé likvidity 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 0,37 0,35 0,57 

Pohotová likvidita 1,05 1,17 1,65 
Běžná likvidita 1,6 1,35 1,91 

Tabulka 13: Výpočet likvidity 

Okamžitá likvidita splňuje doporučené hodnoty, jedná se o schopnost okamžitého 

splacení krátkodobých závazků. Pohotová likvidita počítá s oběžnými aktivy kromě 

zásob, které jsou pro firmu nejméně likvidní. Firma splňuje výši tohoto ukazatele ve 

všech analyzovaných letech, kdy je likvidita nad hodnotou 1, což je doporučený stav. 

Stejně tak dosahuje běžná likvidita doporučených hodnot. Znamená to, že v případě 

nutnosti, kdy by firma přeměnila veškerý svůj oběžný majetek, pokryje tím krátkodobé 

závazky.  

4.4.5 Zadluženost 

Z výsledků výpočtu zadluženosti lze zjistit do jaké míry, je firma financována z cizích 

zdrojů a z jaké míry je její majetek financován zdroji vlastními. 

Ukazatelé zadluženosti 2014 2015 2016 

Celková zadluženost [%] 56,89 66,85 46,76 

Míra samofinancování [%] 43,11 33,48 53,24 
Krátkodobá zadluženost [%] 56,89 66,85 46,76 
Dlouhodobá zadluženost [%] 0,00 0,00 0,00 

Tabulka 14: Výpočet zadluženosti 

Od začátku podnikatelské činnosti je firma financována zejména z cizích zdrojů, jedná 

se o krátkodobé závazky, kdy firma nemá splacené závazky z obchodních vztahů. Míra 

samofinancování se v posledním sledovaném roku zvýšila na 43,24 %, znamená to, že 

firma snížila svoji zadluženost a je převážně financována ze svých zdrojů. Přispěl 

k tomu vyšší výsledek hospodaření, kterého firma dosáhla v roce 2016. Firma KOVO, 

s.r.o. nemá žádné dlouhodobé závazky. 
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4.4.6 Ukazatelé aktivity 

V rámci ukazatelů aktivity se měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. 

Ukazatelé aktivity 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 3,85 2,89 2,99 

Doba obratu aktiv 93,45 124,59 120,44 
Doba obratu zásob 29,05 15,57 14,29 
Doba obratu pohledávek 36,10 68,06 60,77 
Doba obratu závazků 53,16 83,29 56,32 

Tabulka 15: Výpočet aktivity 

Majetek firmy se v rámci tržeb obrátí průměrně třikrát, což je pro podnik dobré. Na 

základě výsledku ukazatele doby obratu aktiv je patrné, že průměrně za sto dní se 

přemění oběžný majetek podniku na finanční prostředky, které dále firma může 

využívat ke své činnosti. U pohledávek dochází k posunu doby splatnosti z 36 na 60 

dní, což pro firmu představuje určité riziko vzniku nesplacených pohledávek. U závazků 

je průměrná doba úhrady faktury přibližně 60 dní. Pro platební politiku firmy je to 

příznivý fakt, kdy může prostředky, které díky pozdní úhradě faktury vzniknou, firma 

využít k další své činnosti.  

Na následujícím grafu, je patrný vývoj doby splácení závazků a pohledávek. 

 
Graf 9: Doba obratu pohledávek a závazků 

Z grafu je patrné, že firma využívá delší doby splácení závazků, jelikož doba splácení 

závazků převyšuje dobu úhrady pohledávek. Výjimkou je rok 2016, kdy dochází 

k dřívějším úhradám přijatých faktur oproti úhradě faktur vystavených. Firma by měla 

pokračovat spíše v dřívějším trendu a nebo by měly být doby úhrad stejné. Pro lepší 

financování podnikatelské činnosti je přijatelnější, když jsou pohledávky firmě spláceny 
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v co nejkratším termínu a opačně své závazky firma hradí až v co možná nejpozdějším 

termínu. 

4.4.7 Nefinanční ukazatelé  

V následující části je provedena analýza nefinančních ukazatelů, kde je uveden 

průměrný počet zaměstnanců, produktivita práce. 

 2014 2015 2016 

Průměrný počet zaměstnanců 5 5 5 

Produktivita práce [tis. Kč] 2 754 2 359 2 148 
Zisk na zaměstnance [tis. Kč] 41 27 118 
Personální náročnost [tis. Kč] 535 541 523 
Průměrná mzda [tis. Kč/rok] 394 396 386 

 

Ve firmě KOVO, s.r.o. je v současné době zaměstnáno celkem 5 zaměstnanců a to na 

pozici zámečník – kovoobráběč. Zisk na jednoho zaměstnance je generován každý rok, 

protože firma dosahuje zisku. Největší kladný výsledek hospodaření byl v roce 2016, 

kdy firma dosáhla oproti předešlým rokům největšího zisku. Produktivita práce bohužel 

v jednotlivých letech klesá, což je způsobeno klesajícími výkony firmy. 

4.4.8 Shrnutí finanční analýzy 

Na základě finanční analýzy došlo k zjištění finanční situace firmy KOVO, s.r.o. Firma 

vede účetnictví pouze poslední tři roky, a tak byly poskytnuty výkazy pouze za tyto tři 

roky podnikatelské činnosti. Na základě analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát bylo 

zjištěno, že firma každoročně vykazuje kladný výsledek hospodaření. Ke své činnosti 

má zakoupeny vlastní stroje, které jsou v evidenci majetku a každoročně se odepisují 

dle odpisového plánu. Největší podíl na aktivech je v rámci oběžných aktiv a to zejména 

v krátkodobých pohledávkách. U pasiv bylo zjištěno, že v současné době firma nemá 

zřízen žádný úvěr, a že cizí zdroje jsou tvořeny převážně krátkodobými závazky 

z obchodních vztahů. Firma má dobré výsledky likvidity, tzn. že je schopna v případě 

nutnosti okamžitě splatit své krátkodobé závazky. V současné době snižuje zadluženost 

a ke svému prospěchu využívá možnosti dlouhodobého splácení závazků, takže tímto 

vzniklé finanční prostředky může dále využívat ke své podnikatelské činnosti. Do 

budoucna by se měla více zaměřit na platební morálku odběratelů, tak aby nedocházelo 

ke vzniku neplatičů a s tím i vzniklých problémů.  
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4.5 SWOT analýza 

Poslední provedenou analýzou je SWOT analýza, ve které se vychází jak z vnějšího 

i vnitřního prostředí firmy a zhodnotí se v ní silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti, 

které by se měly využít. 

4.5.1 Silné stránky 

Silných stránek má firma KOVO s.r.o. hned několik. V prvé řadě se jedná o firmu 

s několikaletým působením na trhu, i když se původně jednalo o živnost a až od roku 

2014 se jedná o obchodní korporaci, přesto si své zákazníky získala a má u nich kladné 

hodnocení a v případě potřeby se k ní vrací. Díky spokojeným zákazníkům, kteří 

poskytují firmě kladné reference, a zároveň také kontakt na firmu dalším 

potencionálním zákazníkům. Firma si za dobu své existence pořídila ze svých zdrojů 

všechny stroje, které plně využívá k výrobě jednotlivých výrobků. Další výhodou 

delšího působení na trhu, je vytvoření si zvýhodněných podmínek na nákup základní 

výrobní suroviny, díky tomu se mohou vyrábět kvalitnější produkty ve vysoké kvalitě. 

Každý zaměstnanec má potřebné vzdělání a zkušenosti v oboru. Pro zákazníky je 

v nabídce zahrnuta i možnost konzultace či vytvoření návrhu realizace zakázky. Nabízí 

široký sortiment hotových výrobků jak pro fyzické osoby, tak i pro instituce či firmy. 

Personál je flexibilní, ochotný a zkušený. 

V případě realizace podnikatelského plánu, je silnou stránkou i to, že pozemek, na 

kterém by se stavba měla realizovat je ve vlastnictví podnikatele. Stejně tak i poloha 

umístění stavby. Z finančního hlediska je také výhodou to, že firma nemá doposud 

žádné úvěry a vše si prozatím financuje z vlastních zdrojů. 

4.5.2 Slabé stránky 

Slabou stránkou je omezená kapacita, jak časová, kdy firma nemůže uspokojit všechny 

poptávky, tak i prostorová, protože se výroba uskutečňuje v malých a pronajatých 

prostorech, které jsou dostačující pouze na menší zakázky. Další slabá stránka je 

vnímána jako závislost na dodávání základní výrobní suroviny, kdy je firma odkázaná 

na kvalitu vstupního materiálu. V případě nekvalitní základní výrobní suroviny by 

mohlo dojít k výrobě špatných výrobků, což by poškodilo dobré jméno firmy.  

Kvůli cizojazyčné vybavenosti, je podnikatel odkázán pouze na český trh. V případě 

realizace podnikatelského záměru, budou slabou stránkou finanční prostředky, které 



55 

 

bohužel na výstavbu nepostačí a bude nutné tedy žádat o úvěr. Další investice do 

rozvoje podnikání budou omezeny. 

Při zřízení kovoobráběcí dílny vznikne nabídka dvou volných pracovních míst, slabinou 

je pracovní trh, který nemá dostatečné množství schopných, kvalifikovaných 

potenciálních adeptů právě na pozici kovoobráběč. 

4.5.3 Příležitosti 

Příležitostí je navázání spolupráce se strojírenskými firmami na základě uzavření 

smlouvy o poskytování kovoobráběčských a zámečnických služeb. Při zvětšení výrobní 

kapacity by mělo dojít i k navýšení produkce hotových výrobků a tím i oslovení více 

zákazníků a k nárůstu tržeb za vlastní výrobky. Nárůst tržeb se očekává i vzhledem 

k tomu, že bude portfolio nabízených výrobků rozšířeno o kovoobráběcí služby. Při 

výstavbě nové provozní budovy se ušetří peníze za pronájem dílny.  

Prostory, které výstavbou vzniknou a nebudou dále užívány pro výrobní účely, se 

nabídnou ostatním subjektům jako skladovací prostory.  

K výstavbě bude nutné využít bankovní výpomoci, ovšem v současné době je 

nejvhodnější čas na žádost o finanční výpomoc, jelikož jsou zatím relativně nízké 

úrokové sazby pro úvěry. Pronájmem skladového prostoru by došlo k částečnému 

splacení investice. V případě dalšího rozšíření výrobní činnosti firmy KOVO, s.r.o. by 

se ukončila nájemní smlouva a prostory by se využívaly k výrobní činnosti.  

4.5.4 Hrozby 

Hlavní hrozbou je dosavadní konkurence, která vyrábí obdobné výrobky. V případě 

špatného vývoje zahraničního obchodu, je možnost vzniku hrozby ze strany 

strojírenských firem, které by musely omezit své činnosti a nevyužívaly pak služby 

firmy KOVO, s.r.o. Negativně by se zajisté na chodu firmy podepsal špatný vývoj 

makroekonomických ukazatelů. Hrozbou se kterou se musí počítat i při sestavování 

podnikatelského plánu, je varianta neobsazení skladového prostoru. Nedostatek 

zkušených zaměstnanců. Omezené využití kovoobráběcích strojů, v důsledku poklesu 

poptávky po kovoobráběcích výrobcích. Další hrobu představuje i snížení poptávky ze 

strany odběratelů využívajících zámečnické služby. 
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4.5.5 Souhrn SWOT analýzy 

V následující části jsou shrnuty nejdůležitější aspekty, které firmu ovlivňují, ať už se 

jedná o její silné či slabé stránky, nebo příležitosti které by měla firma využít a pak i 

hrozby, na které by se firma měla připravit a tvořit strategie, kterými by těmto hrozbám 

čelila.  

 

Silné stránky Slabé stránky 

− dobré obchodní jméno 
− spokojení zákazníci 

− kladné reference 

− vlastní výrobní stroje 

− zvýhodnění podmínky nákupu 
základního materiálu 

− kvalitní výrobky 
− zkušení zaměstnanci 

− kompletní nabídka služeb od 
návrhu po realizaci díla 

− vlastní pozemek 

− umístění provozní budovy 

− žádné úvěry a jiné finanční 
výpomoci 

 

−  malé výrobní prostory 

−  odkázán na kvalitu 
vstupního materiálu 

−  pronajaté prostory k výrobě 

−  omezen na české 
dodavatele i odběratele kvůli 
jazykové bariéře 

−  nedostatek vlastních 
finančních prostředků na 
výstavbu budovy 

−  omezené finanční 
prostředky na nákup dalších 
strojů 

Příležitosti Hrozby 

− navázání spolupráce se 
strojírenskými firmami v okolí 

− zvětšení výrobní kapacity 

− nízké úrokové sazby 
− volné skladovací prostory 

− využití moderní technologie při 
výrobě 

− zvýšení produkce a tím i prodeje 

− konkurence 

− neuzavření spolupráce s ostatními 
strojírenskými firmami 

− neobsazení volných skladovacích 
prostor 

− špatný vývoj ekonomiky 

− snížení poptávky po nabízených 
službách a výrobcích 

− zaměstnání nekvalifikovaných 
pracovníků se zkušenostmi 
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5 Podnikatelský plán 

 

 

 

 

 
Obrázek 6: Logo společnosti - vlastní zpracování 

 

 

 

 

Podnikatelský plán 

Obchodní firma: KOVO, s.r.o. 

Sídlo: Pustiměř 581, 682 01 Vyškov 

IČ: 87654321 

DIČ: neplátce DPH 

Zápis do obchodního rejstříku: 1. ledna 2014 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 1 200 000 Kč 

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojařství a svářečství 

Kontaktní osoba: XY, majitel, jednatel, zaměstnanec - zámečník 

Kontakt: +420 777 111 121 

Datum zpracování: 30. dubna 2017 

 

Prohlášení: 

Podnikatelský plán a informace v něm uvedené jsou předmětem obchodního tajemství 

a jsou důvěryhodné. Bez písemného souhlasu majitele nesmí být údaje v něm obsažené 

nikterak kopírované, či jiným způsobem reprodukovány. 
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5.1 Exekutivní souhrn 

Obchodní korporace KOVO, s.r.o. se rozhodla pro rozšíření nabízených služeb 

o kovoobráběcí činnost. Do tří let by mělo dojít ke zvýšení dosavadní výkonnosti firmy 

minimálně o 30 %. V prvé řadě by mělo dojít ke stabilizaci tržeb ze zámečnické 

činnosti, která v současné době představuje 90 % tržeb z prodeje vlastních výrobků, 

zbývajících 10 % je z prodeje kovoobráběcích výrobků. Tento poměr je dán dle 

interních dokumentů, kdy jsou sledovány jednotlivé zakázky. Kovoobráběcí činnost je 

tedy činností doplňkovou.  

Do pěti let chce vedení firmy kovoobráběcí činnost dostat na úroveň zámečnictví, tj. 

výrobky z kovoobrábění by se měly na výnosech firmy podílet alespoň ze 45 %. Je tedy 

nutné, aby firma zainvestovala do strojů, které jsou potřebné k této činnosti. Bohužel ve 

stávajících výrobních prostorách je takovéto rozšíření výrobní kapacity nereálné. Bylo 

rozhodnuto o výstavbě vlastní provozní budovy, což znamená, že firma ušetří za nájem, 

který v současné době platí a volné finanční prostředky vloží do výstavby této budovy. 

Vzhledem k velikosti pozemku a jeho využití zde bude postavena budova o rozloze 700 

m2 a bude rozdělena vnitřními příčkami tak, aby část byla využita pro výrobní účely 

firmy, tj. k přesunu zámečnické dílny a dále k zřízení kovoobráběcí dílny, do které se 

postupně budou dle finančních možností, pořizovat CNC stroje, které zvýší produkci 

firmy a tím přispějí ke zvýšení výkonnosti firmy. 

Volné prostory, které vzniknou při výstavbě se od výrobní části budovy oddělí a budou 

volně nabídnuty jiným podnikatelským subjektům k pronájmu jako skladové prostory. 

Díky tomu dojde k jejich využití a částečnému splacení počáteční investice do samotné 

výstavby. 

Kovoobráběcí činnost by měla být zahájena začátkem roku 2018, stejně jako pronájem 

skladu, do této doby musí vedení firmy oslovit potenciální zájemce o kovoobráběcí 

služby a o skladové prostory, tak aby nedocházelo k zbytečným prolukám a mohly se 

uzavřít smlouvy, na základě kterých by se nové služby mohly využívat. 

V horizontu pěti let se předpokládá, že dojde k navýšení počtu zaměstnanců, zejména 

v oblasti kovoobráběcí činnosti, tak aby firma vyráběla dle uzavřených kontraktů. 

V oblasti zámečnické činnosti dojde k výběru výrobků, které přináší firmě největší 

výnosy a po kterých je největší poptávka a ty budou profilové pro firmu, tím dojde na 

jejich specializaci a získání konkurenční výhody. 
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5.2 Popis podniku KOVO s.r.o. 

KOVO s.r.o. je česká firma, která byla zapsána do obchodního rejstříku 1. ledna 2014. 

I když by se dalo říci, že se jedná o nový podnikatelský subjekt, není tomu tak. Tato 

korporace vznikla přeměnou osoby samostatně výdělečně činné. 

Základní kapitál firmy je v hodnotě 1 200 000 Kč. Z majetkového hlediska je firma 

funkčně vybavena, veškeré stroje jsou ve vlastnictví firmy a zaměstnanci je umí plně 

využívat k výrobní činnosti. Vzhledem k podnikatelskému záměru výstavby nové 

provozní budovy, která bude sloužit nejen jako výrobní prostory k podnikání, ale i jako 

skladovací prostory, vložil majitel firmy k 1. březnu 2017 do podnikání pozemek 

v hodnotě 480 000 Kč. Tato cena byla stanovena na základě znaleckého posudku. 

Doposud je oblastí podnikatelské činnosti zakázková zámečnická výroba a stavební 

zámečnictví. Služby jsou poskytovány nejen fyzickým osobám, ale také firmám. 

Po zrealizování podnikatelského plánu by se nabízené služby měly rozšířit o oblast 

pronájmu skladových prostor a kovoobráběcí činnost. V rámci podnikatelské činnosti, 

bude nutné k 1. lednu 2018 podat ohlášení nového druhu vonlé živnosti, která se bude 

od tohoto data provozovat, jedná se o pronájem skladovacích prostor.  

5.2.1 Umístění provozní budovy 

Provozní budova by měla být postavena na pozemku, který je od března 2017 zahrnut 

do majetku firmy. Pozemek se rozkládá v katastrálním území obce Pustiměř. 

Na následujícím obrázku je znázorněna mapa, kde je vyznačena obec Pustiměř. 

 
Obrázek 7: Zobrazení obce Pustiměř – vlastní zpracování46  

                                                 
46  Zdroj: Wikipedie.cz online]. [cit 2017-05-01]. Dostupné z:  
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pustim%C4%9B%C5%99 
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Tato lokalita by se dala charakterizovat jako severovýchod Jihomoravského kraje. Obec 

Pustiměř se nachází přibližně ve vzdálenosti 6 km severně od města Vyškov.  

Pozemek má dobrou strategickou pozici, je na okraji obce, přímo u silnice vedoucí 

z Vyškova do Prostějova.  

 
Obrázek 8: Katastrální vymezení budoucí stavby - vlastní zpracování47 

Přibližně 2 km severně od obce se nachází sjezd na dálnici D 46, která vede z Vyškova 

do Prostějova a dále do Olomouce. Další možností je obrácený směr přes Vyškov do 

Ivanovic na Hané a do Kroměříže či Zlína, anebo do Brna. Další výhodou je 

i vzdálenost od města Vyškov, kde se nachází dvě průmyslové zóny, ale také 

i vzdálenost k městu Ivanovice na Hané, kde se nachází další výrobní firma.  

5.3 Technologie a technické vybavení 

Pro výstavbu nové provozní budovy budou využity moderní technologie, které se 

využívají při stavbě montovaných ocelových hal. Jedná se o stavbu na volném 

prostranství, bez nutnosti úpravy terénu. Stavbu bude provádět zvolená firma, tzn. na 

klíč.  

5.3.1 Výstavba haly 

Realizací výstavby provozní budovy se získá 700 m2 zastavěné plochy, která bude 

částečně využita jako dílna pro výrobní činnost podniku a zbývají část 580 m2, bude 

                                                 
47  Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. [online]. [cit 2017-05-01]. Dostupné z: 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&Mar
QParam0=1857742712&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka 
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nabídnuta k pronájmu jako skladovací prostory. Rozměry budoucí stavby jsou 

plánovány na šířku 15 m, délku na 46,6 m, a výšku 5,5 m. 

Před zahájením výstavby bude vypracována důkladná technická a projektová 

dokumentace, kde projektant navrhne budoucí stavbu a podle které se bude stavba 

realizovat. Stavba bude plně v kompetenci firmy, která vzejde z výběrového řízení 

a která zabezpečí kompletní výstavbu. Dozor nad stavbou provede externí stavební 

dozor a dále bude kontrolována majitelem firmy.  

Na následujícím obrázku je návrh provozní budovy, podle představ vedení firmy. 

 
Obrázek 9: Vlastní návrh provozní budovy – vlastní zpracování 

K výstavbě byla zvolena montovaná hala s ocelovou konstrukcí. Rám ocelové 

konstrukce je složen z ocelových sloupů. Stěnový plášť, nejčastěji se jedná 

o sendvičové panely, je tvořen různým materiálem, podle požadavku na izolační 

vlastnosti.  

Stavba je rozdělena sekčními garážovými vraty, část více napravo je určena k pronájmu 

a jsou zde umístěny samostatná garážová vrata. Přední část má taktéž své vlastní 

garážová vrata a to z důvodu návozu materiálu, nebo strojů, a pro lepší manipulaci 

s výrobky. V části, kam bude přesunuta výroba, jsou umístěna okna a administrativní 

část je umístěna z čela budovy, kde jsou okna a vstupní dveře. Uvnitř je budova 

rozdělena příčkami, tak aby se oddělila část užívaná firmou KOVO s.r.o. pro výrobní 

účely a část sloužící k pronájmu. 

Stavba je zahájena zabetonováním kotevních šroubů, na které se následně kotví ocelová 

konstrukce a dále se montuje dle pracovního postupu. Jelikož bude budova sloužit nejen 

jako sklad, ale i jako výrobní prostor, byly, jako stěnový plášť, zvoleny polyuretanové 

panely, které mají dobré izolační vlastnosti. Montáž probíhá tak, že do ocelové 
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konstrukce je osazen spodní panel a další řady se zasouvají do zámku a šroubují se do 

konstrukce. Při montážní práci bude využit jeřáb a automobil s hydraulickým ramenem.  

Budova bude opláštěná zvolenými panely i přesto, že převážná část bude sloužit ke 

skladovým účelům. Majitel se takto rozhodl z důvodu dalšího rozvoje podnikatelské 

činnosti, kdy do 10 let by mohl opět rozšířit svoji dílnu a tím, by nemusel dále do 

budoucna řešit další umístění výroby. Proto se nyní předpokládá vyšší investice do 

opláštění a lepších izolačních vlastností panelů.  

Na střešní plášť budou taktéž použity polyuretanové panely, které budou položeny na 

základě vypracovaného kladečského plánu.  

K výplni otvorů budou zvoleny plastová okna a dveře. Okna budou zejména v přední 

části, kde bude umístěna malá kancelář a bude volně přecházet v zámečnickou a 

kovoobráběcí dílnu. Zároveň zde budou jedny vchodové dveře a sekční vrata.  

Výrobní část budovy bude rozdělena příčkou od části skladové. Příčka bude tvořena 

ocelovou konstrukcí a opláštěná sendvičovým panelem s nižší tloušťkou. Součástí dílny 

bude vybudování sociálního zařízení, šaten, a příručního skladu materiálu. Všechny tyto 

místnosti budou dobudovány z ocelové konstrukce a sendvičovými panely. 

V plánované rozloze výrobní dílny je vyčleněn prostor na skladování materiálu. 

Vzhledem k zakázkové výrobě je nejčastěji materiál kupován na základě parametrů 

zakázky. Firma tedy nemá velké materiálové zásoby. V případě výroby polotovarů pro 

jinou firmu, bude materiál k opracování uskladněn ve výrobních prostorech dílny. 

Část budovy k pronájmu bude mít vlastní sekční vrata s prosvětlovacími lamelami. 

Další prosvětlení skladu není plánováno.  

5.3.2 Zařízení zámečnické a kovoobráběcí dílny  

Výstavba budovy je jen částí podnikatelského záměru. Po zkolaudování této budovy, 

zde bude zřízeno nové sídlo firmy a přesunuta zámečnická dílna a zřízena kovoobráběcí 

dílna. Rozloha 120 m2 bude sloužit nejen k výrobě, ale také k administrativní práci 

podnikatele, k umístění sociálního zázemí a šaten, dle hygienických norem. 

Stroje, které v současné době firma vlastní a využívá ke své činnosti, byly vloženy do 

podnikání a jsou plně financovány z vlastních zdrojů. Drobný majetek je evidován 

pouze interně, není uveden v ročních výkazech rozvahy.  

Z drobného majetku, který je běžně využíván k zámečnické činnosti, je možno úvést 

např.: příklepovou vrtačku, vrtáky, kleště, šroubováky, klíče, nůžky na plech, pilníky, 
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měřidla, pily, frézky, svářečka, sloupová vrtačka, pásová pila, elektrická signovačka 

plechu, hydraulické nůžky, hydraulická děrovačka, plazmová řezačka, obrážečka, frézka 

FU 25, nebo vrtačka VR 4. 

V následující tabulce je uveden seznam strojů, který je zařazen do dlouhodobého 

hmotného majetku firmy. 

Strojní vybavení 

Název Hodnota [Kč] 

Ohýbačka XOTL 60  40 000 

Vysekávací lis  119 000 

Soustruh  181 000 

Obrážečka  40 000 

Celkem cena strojního vybavení zahrnutého v majetku   380 000 
Tabulka 16: Seznam strojního vybavení 

Stroje jsou rovnoměrně odepisovány dle zařazení do příslušné odpisové skupiny. 

5.4 Organizace  

V následující části podnikatelského záměru je řešena změna organizační struktury při 

realizaci podnikatelského záměru. 

5.4.1 Organizační struktura 

Samotný podnikatelský záměr na výstavbu provozní budovy nezmění organizační 

strukturu. Změní se pouze počet zaměstnanců, kdy se očekává v roce 2018 zaměstnání 

dalších dvou vyučených pracovníků, nejlépe s praxí. V horizontu pěti let se očekává, že 

se kovoobráběcí činnosti bude věnovat pět zaměstnanců a dalších pět se bude 

specializovat na zámečnickou činnost. Firma bude nadále řízena jedním vedoucím 

pracovníkem – majitelem, který má všechna práva k rozhodování a řízení podnikatelské 

činnosti. 

Výstavba budovy bude realizována externí firmou.  

5.4.2 Lidské zdroje 

K zrealizování podnikatelského záměru budou potřeba externí lidské zdroje. Jedná se o 

kompetentní osoby, které mají odborné znalosti k projektové činnosti a dále k výstavbě 

samotné provozní budovy. Projekt byl již zadán projektantovi panu Jiřímu Müllerovi, 

který má zkušenosti v projektové činnosti průmyslových staveb a také s montovaným 

systémem hal.  
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Projekční činnost 

Projektant zpracovává kompletní vyřízení žádosti o stavební povolení, včetně všech 

vyjadřovacích zpráv, potřebných k podání žádosti. Bude tedy nutné mít vyjádření 

k stavbě od obce Pustiměř. Musí se podat žádost o připojení elektrického zařízení, ke 

které se vyjadřuje poskytovatel elektrické energie. Dále je potřeba zažádat o vyjádření 

k existenci síti od firmy Telefonica. Musí být předány podklady k vyjádření se na odbor 

Životního prostředí, podklady pro hasiče. Dále je potřeba doplnit k projektu také 

majitele okolních parcel a čísla parcel. Všechna vyjádření budou předána projektantovi 

stavby, který je následně společně s projektovou dokumentací předá na příslušném 

stavebním úřadě. 

Projektantovi byly předány podklady ke zpracování v březnu 2017. Prozatím nebyly ze 

strany projektanta předány půdorysy objektu, tak aby mohlo dojít k oslovení firem 

zabývající se montovaným systémem hal. Předpoklad předání potřebných dokumentů se 

očekává v květnu 2017. 

Stavební činnost 

Pro realizaci projektu bude zvolena externí firma, která se zabývá výrobou a montáží 

budov tohoto typu. Stavba bude muset probíhat v jednotlivých etapách, za které budou 

zaměstnanci stavební firmy zodpovědní. Výstavba bude zadána firmě, která bude 

vybrána majitelem zámečnictví a to na základě vyhodnocení všech podmínek, které 

budou součástí realizace projektu. 

Nejprve se vyselektují firmy, které se jeví jako vhodní kandidáti na výstavbu, a které ve 

svých službách nabízejí výstavbu tohoto typu. Dále jsou stanoveny finanční limity a to 

3 300 000 Kč, který by realizace výstavby neměla přesáhnout. Dalším limitem je datum 

kolaudace budovy, které je požadováno na leden 2018. V rámci podmínek by se měla 

řešit kvalita provedené práce, sankce za nedodržení termínů či platební podmínky.  

Po vytvoření cenové nabídky včetně podmínek realizování stavby, musí firma vybrat 

vhodného dodavatele, se kterým sepíše smlouvu, kde budou uvedeny všechny sjednané 

podmínky.  

Dozorčí činnost 

Na průběh a splnění všech podmínek, které si realizace stavby vyžaduje, bude dohlížet 

stavební dozor. Jedná se o externí osobu, která má k tomuto potřebnou kvalifikaci a 
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oprávnění. Dodržování termínů a sjednaných podmínek bude kontrolovat zadavatel 

zakázky, tedy majitel firmy. 

Zaměstnanci pro kovoobráběcí dílnu 

Závěrem roku 2017 musí proběhnout výběrové řízení na obsazení dvou nově vzniklých 

pracovních pozic v oboru kovoobráběcí činnosti. Požadavkem bude v prvé řadě 

vzdělání v této oblasti a zkušenosti s jednotlivými stroji. Výběrové řízení je plně 

v kompetenci vedení firmy. Doporučoval bych sledovat nabídku úřadu práce a zjištění 

informací o možné dotaci a podmínkách pro získání této dotace na zaměstnání osob. 

5.5 Realizační plán 

Termín, kdy již musí být provozní budova plně využívána je stanoven na leden 2018.  

Při výběru stavební firmy, by měla být zvolena ta firma, která se zaručí, že stavba bude 

skutečně sloužit ke svým účelům do tohoto termínu.  

Prvním krokem k zahájení realizace podnikatelského záměru je rozhodnutí podnikatele 

a ubezpečení se, že je nová provozní budova skutečně nutná pro rozvoj podnikatelské 

činnosti. Tato skutečnost byla uvedena v úvodu diplomové práce. Provozní budova má 

pro podnikatele význam z hlediska rozšíření výrobní kapacity za účelem zvětšení 

objemu zakázek a nevyužité prostory se budou pronajímat ke skaldovým účelům pro 

jiné subjekty. Dalším krokem by mělo být zajištění pozemku, který je ve vlastnictví 

majitele firmy a byl vložen do podnikání v březnu 2017. Podnikatel by měl mít 

představu o velikosti, tvaru a využití budovy. Tuto představu by měl sdělit 

projektantovi. Zvolený projektant by musí vypracovat projektovou dokumentaci včetně 

všech vyjadřovacích zpráv nutných k vydání stavebního povolení. Žádost s dokumenty 

se následně odevzdá stavebnímu úřadu, který se k ní vyjádří. Po udělení stavebního 

povolení se může realizovat výstavba. Nejprve musí být provedeny hrubé terénní 

úpravy a poté samotná montáž provozní budovy. 

V okamžiku rozhodnutí o realizaci podnikatelského záměru se začnou generovat 

nejprve výdaje, které budou spojeny s výstavbou. Příjmy plynoucí z podnikatelského 

záměru se budou generovat později ve formě příjmu za pronájem a za prodej výrobků 

ze zámečnické a také kovoobráběcí činnosti. V následující tabulce je zpracován sled 

jednotlivých činností s datem zahájení a ukončení činnosti. 
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Ozn. Seznam činnosti Zahájení Ukončení 
Počet 
dnů 

Počet 
týdnů 

A Rozhodnutí o podnikatelském záměru 13.3.2017 26.3.2017 14 2 

B Výběr projektanta 27.3.2017 9.4.2017 14 2 

C Vytvoření projektové dokumentace 10.4.2017 2.7.2017 84 12 

D Žádost o stavební povolení 3.7.2017 10.9.2017 70 10 

E Výběrové řízení na stavební firmu 3.7.2017 30.7.2017 28 4 

F Výběrové řízení na stavební dozor 3.7.2017 9.7.2017 7 1 

G Žádost o úvěr 3.7.2017 16.7.2017 14 2 

H Zahájení stavebních a montážních prací 11.9.2017 10.12.2017 91 13 

I Kolaudace, výběrové řízení 11.12.2017 17.12.2017 7 1 

J Zřízení dílny – přesun strojů a výroby 18.12.2017 31.12.2017 14 2 

K 
Zahájení dosavadní výrobní činnosti, 
nákup CNC stroje a zahájení 
kovoobráběcí činnosti 

1.1.2018 7.1.2018 7 1 

Doba realizace podnikatelského záměru 301 43 

Tabulka 17: Seznam činností realizace podnikatelského záměru 

Podle předpokládaného realizačního plánu by kompletní výstavba provozní budovy 

a zřízení zámečnické a kovoobráběcí dílny měla trvat 301 dní, v této době jsou 

započítány všechny kalendářní dny vč. víkendů a státních svátků. Časově nejdelší 

činností je zahájení stavebních prací, předpokládá se, že by práce měly trvat přibližně 

3 měsíce. Po získání stavebního povolení bude možno provést napojení budoucí stavby 

na místní kanalizaci, vodovod a elektrickou energii. Dále stavební práce představují 

výkop základů, jejich podsypání, bednění základových patek a pásů, zhutnění prostoru 

kolem stavby pro lepší manipulaci techniky a zpevnění podkladu, které je nutné před 

samotnou montáží konstrukce připravit. Po vybetonování základů následuje jejich 

odbednění a zhutnění a samotná montáž. Další nejvíce časově náročnou činností je 

vytvoření projektové dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení. Samotné 

vydání povolení je odhadováno na deset týdnů. 

Při realizaci podnikatelského záměru bude potřeba spolupracovat s projektantem, který 

bude zodpovídat za správnost projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. 

Za správnost provedené stavby bude zodpovídat stavební dozor, který bude taktéž 

externě vybrán. Za včasnost a kvalitu výstavby ponese odpovědnost zvolená stavební 

firma. Ohledně financování a dodržení časového fondu realizace bude odpovědný sám 

majitel firmy KOVO, s.r.o. 
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Grafické znázornění jednotlivých činností je zobrazeno na následujícím obrázku.  

 
Obrázek 10: Ganttův diagram činností- vlastní zpracování 

Činnosti jsou zachyceny v Ganttově diagramu jednotlivých činností. 

Spolupráce s externími firmami, či osobami je nutná zejména kvůli odbornosti a pak 

časovému vytížení majitele firmy, který během výstavby musí dále pracovat na 

otevřených či nových zakázkách, tak aby zabezpečil chod celé firmy. 

5.6 Marketingový plán 

K efektivnímu využití volných prostor ke skladování bude sloužit následující 

marketingový plán, který vychází z analýzy zákazníků. Na základě využití jednotlivých 

marketingových nástrojů by mělo dojít k pronájmu a postupnému návratu vložených 

finančních prostředků. Jelikož pronájem není stěžejním předmětem podnikání, je 

důležité se zaměřit na marketing i v oblasti zámečnické a kovoobráběcí výroby.  

5.6.1 Produkt - Product 

V rámci podnikatelského záměru jsou produktem skladovací prostory v nově postavené 

provozní budově. Jedná se 580 m2 plochy, která je uzavřená ze všech stran. Do skladu 

je samostatný vchod sekčními garážovými vraty o rozměrech 4 x 4,2 m, tento rozměr je 

dostačující pro kamionovou dopravu. Atraktivní je i umístění skladu a jeho dostupnost 

a prostor k manipulaci před provozní budovou i uvnitř budovy. Prostory jsou vhodné 

k uskladnění materiálu, nebo k uskladnění strojů, v případě zájmu by bylo možné 

prostory dále oddělit i na výrobní a skladovací prostory. Vchod je zabezpečen s přímým 

vjezdem. V budově jsou provedeny rozvody elektrické energie s vlastním jističem 

a měřením pro odpočet energií, další služby k pronájmu nejsou nabízeny.  

Produktem zámečnictví a kovoobráběcí činnosti jsou standardní výrobky, které byly 

nabízeny doposud. Jedná se o výrobky z černé oceli, nicméně v posledních letech je 
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sortiment čím dál tím častěji doplňován o výrobky z nerezové oceli. Nabídka je plně 

přizpůsobena požadavkům zákazníka. Od roku 2018 bude novou nabízenou službou 

kovoobrábění. Výrobek z této činnosti bude vždy dle požadavků a technické 

dokumentace zadavatele. Firma bude schopna zabezpečit jak sériovou tak i individuální 

výrobu. Opět se jedná o produkt, který je na trhu za cílen pro zákazníka, jež vytvořil 

samotnou poptávku. 

U služeb firmy KOVO, s.r.o. je důležitý spokojený zákazník a tak se zaměstnanci firmy 

snaží plně vyjít každému zákazníkovi vstřít, tak aby z firmy odcházel spokojený 

a v případě potřeby se vždy rád vrátil a využil dalších služeb, které firma nabízí. 

5.6.2 Cena – Price 

Cena je stanovena za 1 m2 na měsíc a byla stanovena tak, aby byla konkurenceschopná 

s cenami ostatních nemovitostí nabízejících se v dané lokalitě. Po prostudování 

informací ohledně nabízených nemovitostí k pronájmu byla zjištěna nejnižší cena 

10 Kč/m2/měsíc v Rychtářově u Vyškova, jedná se o nevyužívanou budovu 

v zemědělském areálu. Jak již bylo zmíněno v analýze konkurence. Lokalita obec 

Rychtářov, není tolik atraktivní jako obec Pustiměř a navíc budova je již zastaralá a 

několik let nevyužívaná. Průměrně se ceny nabízených prostorů ke skladování ve 

vybrané lokalitě pohybují od 40 – 90 Kč/m2/měsíc. Cena, za kterou se bude skladovací 

prostor, po kolaudaci a při zvážení všech hledisek, pronajímat je určena na 65 Kč/m2. 

Tato cena neobsahuje vyčíslení spotřebovaných energií. Ty se budou hradit zvlášť na 

základě skutečné spotřeby.  

Cena zámečnické a kovoobráběcí výroby bude stanovena na základě kalkulace 

výrobních nákladů. 

Cenová politika je nastavená tak, že pokud je realizována větší anebo periodická 

objednávka, lze cenu upravovat různými bonusy, nebo slevami na další nabízené 

služby. 

5.6.3 Místo - Place 

Nově postavený areál se bude nacházet přímo u silnice III/0462 v sousedství města 

Vyškov a obce Drysice a dále směr Brodek u Prostějova a město Prostějov. Touto 

silnicí je obec napojena na rychlostní komunikaci R-46 Vyškov-Olomouc-Hranice, 

jedná se o součást mezinárodní silnice E462 Brno-Olomouc-Krakov. Další napojení je 

ve Vyškově na dálnici D1, kde je možné spojení přes Brno do Prahy. Svůj význam má 
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také napojení na silnici III/4281 na Ivanovice na Hané. Silnice je vedena mimo obec, 

takže je zajištěna dobrá dostupnost i objemnějších nákladů.  

Místo, prostřednictvím kterého se bude informace o výstavbě a možnosti pronájmu šířit, 

budou místní noviny a dále bude využit internetový server nabízející nemovitosti. Dříve 

než dojde k tomuto plošnému oslovení potenciálních zájemců, osloví vedení firmy 

KOVO, s.r.o. osobně představitele těch firem, které v rámci dotazníkového šetření 

v rámci diplomové práce projevili zájem o nové skladovací prostory. V případě, že 

jejich zájem o nabízenou službu bude i po zkolaudování nové budovy, bude s vybraným 

zájemcem uzavřena smlouva o pronájmu. 

Stejný postup bude i u nabídky kovoobráběcí služby. Firmy, které projevily zájem 

o spolupráci na základě dotazníkového šetření, budou osloveny a bude jim nabídnuto 

jednání ohledně jejich potřeb a představy o spolupráci. 

U zámečnické činnosti, jsou již zkušenosti s některými odběrateli, zejména se jedná 

o stavební firmy, které si nechávájí zpracovávat jednotlivé zakázky. 

5.6.4 Propagace 

Do současné doby firma využívala propagační nástroje jen velmi omezeně, jelikož 

dosavadní klientela se skládala ze spokojených zákazníků, kteří dále doporučovali 

zámečnické výrobky dalším lidem. Nepravidelně byl uveřejněn inzerát v regionálních 

novinách.  

Pokud by se nenašel nájemník, prostřednictvím jednání na základě zodpovězeného 

dotazníku, byl by přibližně po dobu tří měsíců vystaven inzerát na webových stránkách 

zabývající se nemovitostmi. Dále by byl uveřejněn inzerát v místním tisku. 

Osobní konzultace s řediteli či zástupci průmyslových firem v okolí by měla být spojena 

nejen s nabídkou volných prostor ke skladování, ale také s nabídkou spolupráce při 

rozvoji dalších podnikatelských aktivit, zejména s nabídkou možnosti opracování dílů, 

forem nebo zpracováním polotovarů, což je primárně náplní kovoobráběcí činnsoti. 

Prvním krokem bylo již rozeslání dotazníků, které sloužilo pro účely diplomové práce 

k zmapování okolního trhu ohledně využívání skladovacích prostor v blízkém okolí 

zamýšlené výstavby. Bylo by vhodné k propagaci své stávající činnosti zřídit webové 

stránky, kde by se prezentovala dosavadní práce na zakázkách zejména pro fyzické 

osoby, jelikož většina lidí v dnešní době nejčastěji hledá firmy přes internet a dále na 

základě osobních zkušeností jiných zákazníků. 
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5.7 Hodnocení rizik 

Každá činnost, každé rozhodnutí s sebou nese určitou míru rizika, kterou je nutné vždy 

podstoupit. Riziko nemusí být vždy tak velké, že by pro firmu znamenalo likvidaci a 

ukončení podnikatelské činnosti, ale může znamenat ztrátu finančních prostředků, 

úbytek zakázek, nebo poškození dobrého obchodního jména. 

V rámci podnikatelského záměru jsou zohledněny ta rizika, která by reálně mohla nastat 

a na která je při podnikání nutné brát zřetel. Rizika plynoucí z vnějšího prostředí 

podniku, tedy makroekonomického prostředí, lze jen těžko ovlivnit, nicméně 

analyzováním a stálým sledováním důležitých oblastí, jako je vývoj ekonomiky, vývoj 

právní legislativy, stav politické situace, může být firma připravena a takovým to 

rizikům čelit různými opatřeními. 

Vzhledem k nákladné výstavbě provozní budovy a zřízení výrobní dílny. Je nutné na 

rizika nahlížet nejen jako na rizika v zámečnické výrobě a riziko pronájmu. 

5.7.1 Makroekonomické riziko 

Pro firmu to představuje zejména riziko zvýšení nezaměstnanosti, snížení růstu 

ekonomiky, zvýšení úrokových sazeb, zvýšení inflace. Všechny tyto faktory vedou ke 

zpomalení ekonomiky, domácnosti i firmy budou ve fázi šetření a nebudou mít dostatek 

finančních prostředků na výstavbu, či zvelebování svých domů, kanceláří, prostor a jiné. 

Vzhledem k nabídce volných prostor zejména pro potřeby průmyslových firem, které 

jsou z převážné většiny financovány ze zahraničí, by špatný vývoj ekonomiky ve světě 

taktéž znamenal omezení výroby a tudíž nepotřebnost pronájmu skladových prostor. 

Další riziko je zvýšení ceny základních výrobních surovin oceli a hutního materiálu, 

opět těžko ovlivnitelný, záleží, odkud se tento materiál dováží a v případě zvážit i 

možnost přímého dovozu.  

5.7.2 Finanční riziko 

Toto riziko je částečně ovlivnitelné a částečně ne. V případě, že je firma financována 

z vlastních zdrojů znamená to pro ni, zabezpečení dalšího kapitálu pro budoucí vývoj. 

Bohužel v případě výstavby nové budovy, bude využita nabídka financování 

prostřednictvím cizích zdrojů a to čerpáním úvěru. Celé podnikání tedy bude zatíženo 

úvěrem a výše splátek se bude odvíjet doby sjednání úroku a úrokové sazbě. 
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5.7.3 Riziko časové tísně 

Toto riziko lze chápat, že je částečně ovlivněno okolím, ale i samotným podnikatelem. 

Vzhledem k nutnosti výstavby provozní budovy, je čas na realizaci podnikatelského 

plánu zásadní. V případě prodloužení nějaké činnosti, nebo časovému odsunu výstavby 

by mohlo dojít k zásadnímu problému ve výrobě, neboť firma bude zavázána splněním 

zakázky v prvním týdnu v roce. Výroba bude v požadovaném množství a čase splněna, 

jen pokud na ni bude dostatek pracovní síly a prostoru k realizaci. Firma je tedy 

v časové tísni a jakékoliv prodloužení činnosti, která je do realizace zahrnuta, by mohlo 

vést k riziku nedodržení smluvených podmínek a zklamání důvěry zákazníka. 

Další rizika, která by mohla nastat, již může firma přímo ovlivnit, jedná se např. 

o dodavatelsko-odběratelské vztahy a ztrátu atraktivity umístění skladu a výrobních 

prostor. Hlavní riziko ovšem vnímám v personálním zajištění chodu zámečnické 

výroby. 

5.7.4 Riziko personální 

V zámečnickém oboru, stejně jako v dalších řemeslných odvětvích, je v poslední době 

obtížné najít pracovníky, kteří by splňovali všechny požadavky na tuto práci. Jedná se 

zejména o zkušené zámečníky, s citem pro přesnost a pro detail, kteří by odváděli 

kvalitní práci a byli samostatní v řešení provozních problémů. 

Mladší generace, se často řemeslným oborům vyhýbá, takže do budoucna je riziko 

v tom, že bude zúžený výběr při obsazování volných pozic. Na druhou stranu, pokud by 

se žádní zaměstnanci nehledali, znamenalo by to, že celá výroba by byla pouze na 

majiteli a ten má nejen své kapacitní, ale i časové možnosti a není reálné, aby mohl 

vyrábět více než doposud a znamenalo by to pro podnikání stagnaci, než rozvoj.  

Částečnou minimalizací je pro pana Jenáčka skutečnost, že jeho syn má vlohy ke 

stejnému řemeslu, takže s největší pravděpodobností zástupce za sebe má, ovšem 

problém nastává ve zkušenostech, které má zatím jeho syn minimální.  

5.7.5 Riziko dodavatelské 

Často se stává, že v případě dodavatelů dochází ke snížení kvality dodávaných surovin, 

což by pro výrobní firmu mohlo mít fatální následky, zejména díky tomu, že by 

z nekvalitního materiálu byl vyroben nekvalitní výrobek. Znamenalo by to zároveň 

nespokojeného zákazníka a šíření negativní reklamy. Proto v případě zjištění této 

skutečnosti je nutné okamžitě dodavatele nahradit. Dalším rizikem je růst ceny, je nutné 
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posoudit, do jaké míry lze se oprostit od překupníků a zkusit nákup od přímého 

dodavatele. Toto rozhodnutí a jeho realizace by ovšem vyžadovala větší administrativu 

a zaměstnance, který by se této činnosti věnoval. 

Při pronajímání skaldových prostor existuje riziko dodavatelské hned při samotné 

stavbě budovy. Stavební firma by se měla vybírat tak, aby měla dobré reference na trhu, 

kvalitní stavby a zaručila se za kvalitu i nad ráme záruční doby. Vzhledem k rozhodnutí 

postavit montovanou stavbu z ocelové konstrukce a opláštěnou. Volit takový materiál, 

který má co možná nejdelší životnost.  

U samotné výstavby je pak nutné dohlížet a kontrolovat stav stavby a v případě 

podezření nějaké nesrovnalosti ihned tuto skutečnost řešit, protože malý problém je 

mnohdy základ pro větší problém v budoucnosti. 

5.7.6 Riziko odběratelské 

Ze strany odběratelů může nastat problém zejména v platební kázni, což je potřeba řešit 

kontrolou neplatičů a upomínkami. Další možné riziko nastává v případě, že by 

zákazníci přestali mít zájem o nabízené výrobky. Pro úspěšné podnikání je důležité znát 

požadavky a přání zákazníka a být flexibilní jejich požadavkům. Vzhledem k charakteru 

výroby, kdy se z 90 % jedná o zakázkovou výrobu, tak je jen málo pravděpodobné, že 

by se vyrobilo něco, co by bylo odlišné od přání zákazníka.  

5.7.7 Riziko majetkové 

Ztráty a poškození majetku, představují pro firmu riziko. Jedná se zejména o stroje, 

které slouží k výrobě. V případě jejich poškození či odcizení, se podnikatel dostává do 

situace, kdy nemá na čem vyrábět a do časové tísně zpomalením výroby. Jako ochrana 

proti tomuto riziku se často sjednávají pojistné smlouvy. Stejně tak může být majetek 

poničen přírodními katastrofami, i zde je vhodné se proti možnému riziku pojistit. Do 

majetkového rizika bych ještě zahrnul řízení skladových zásob. Firma by měla mít 

optimální množství základních surovin na skladě, tak aby zabezpečila chod výroby, ale 

zároveň by zásoby neměly být příliš velké, tak aby se v nich zbytečně nezadržoval 

kapitál, který by mohl být využit k jiným účelům. 
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5.8 Finanční potřeba podnikatelského záměru 

V rámci finančního plánování, dojde k zhodnocení zamýšlené investice do výstavby 

provozní budovy, která by měla sloužit jako výrobní prostory pro kovoobráběcí 

a zámečnickou činnost a zbývající prostory by byly poskytnuty k pronájmu. V této části 

je zhodnocena investice do vlastní budovy, kdy na základě operativního cash-flow 

bude vypočtena průměrná hodnota návratnosti investice a průměrný roční výnos. 

5.8.1 Investice na výstavbu provozní budovy 

Dříve než dojde k samotné výstavbě budovy, je nutné vynaložit i mimo to další náklady, 

které jsou se stavbou spojeny.  

Náklady na pozemek, který nechala firma ocenit a zapsat do katastru nemovitosti, jako 

firemní pozemek, byly vyčísleny na 10 000 Kč. 

Další úkony budou zadány projektantovi, ten bude muset v rámci projekční činnosti 

navrhnout dle požadavků zadavatele kompletní stavbu. K projektu musí být doloženy 

další dokumenty, jako je průkaz energetické náročnosti budovy, požárně bezpečnostní 

řešení a inženýrská činnost. Musí být zadáno zaměření projektu geodetovi, vypracovat 

radonový a geologický průzkum a také zažádat o připojení k elektrické energii a získat 

povolení k vybudování nové přípojky na vodu.  

Náklady na projekční práce, které budou ukončeny předáním kompletní projektové 

dokumentace na stavebním úřadě ve Vyškově, by měly být maximálně ve výši 

125 000 Kč. Poplatek za vydání stavebního povolení je stanoven na základě Zákona č.: 

634/2004 Sb. o správních poplatcích. 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané náklady na přípravu a realizaci 

stavby provozní budovy.  

Výdaje na stavbu 

Ocenění pozemku  9 000 Kč

Vklad pozemku do podnikání – zápis do katastru nemovitostí  1 000 Kč

Projekční činnost vč. všech studií a předání na stavební úřad  125 000 Kč

Stavební povolení  10 000 Kč

Cena stavebních a montážních prací – výstavba budovy  3 100 000 Kč

Celkem investice do výstavby provozní budovy  3 245 000 Kč
Tabulka 18: Výdaje na stavbu 
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Stavební a montážní práce jsou stanoveny předběžně na 3 100 000 Kč, tato cena je jen 

orientační, a vychází z prostudovaných materiálů nabízených firem. Konečná cena se 

může lišit a to zejména díky tomu, jaké příslušenství bude na budově použito. V této 

částce jsou pak již zahrnuty veškeré stavební a montážní práce. Výstavba provozní 

budovy bude financována jak z vlastních zdrojů, tak i z externích zdrojů a to 

prostřednictvím úvěru získaného od banky. 

5.8.2 Investice na zřízení zámečnické a kovoobráběcí dílny 

Poslední fází podnikatelského záměru je přesunutí dosavadní výroby do vlastní budovy, 

kde bude zřízena zámečnická a kovoobráběcí dílna. Ke kovoobráběcí činnosti bude 

zakoupen nový frézovací CNC stroj, u kterého se odhaduje pořizovací cena na 

850 000 Kč. Firma nebude kupovat tento stroj v roce 2017, protože jednak by na něj 

nebyl vhodný prostor a nemohl by se plně využívat, a dále by firma KOVO, s.r.o. 

neměla v roce 2017 dostatek finančních prostředků.  

5.8.3 Způsob financování provozní budovy 

Vzhledem k finančně náročné investici do výstavby vlastní provozní budovy, rozhodla 

se firma KOVO, s.r.o. o využití finančních prostředků z cizích zdrojů. Bude nutné tedy 

v průběhu realizace podnikatelského plánu podat žádost o úvěr na výstavbu budovy.  

Bohužel, využití financování podpory na výstavbu nemovitosti s podporou dotačních 

programů z EU, firma nevyužije, protože již uplynula lhůta pro podání žádosti. Musí 

tedy svůj podnikatelský záměr financovat částečně z vlastních zdrojů a částečně zažádat 

o úvěr. Způsob financování je uveden v následující tabulce. 

Způsob financování výstavby provozní budovy 

Cena výstavby budovy  3 245 000 Kč

Vlastní zdroje financování – 30 %  973 500 Kč

Cizí zdroje financování (úvěr) – 70 %  2 271 500 Kč

Tabulka 19: Způsob financování provozní budovy 

Výstavba budovy se ve výsledku hospodaření a v rozvaze projeví již v roce realizace, tj. 

ve výkazech za rok 2017. Kdy budova včetně pozemku, bude zapsána do aktiv 

společnosti a úvěr se projeví v rozvaze na pasivní straně. Do nákladů či výnosů 

výstavba zasáhne prostřednictvím odpisu budovy, pokud se stihne zkolaudovat do 

konce roku 2017. Výnosy v roce 2017 z realizované stavby nebudou žádné, protože se 

začne využívat až v roce 2018. 
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5.8.4 Externí zdroj financování – bankovní úvěr 

Firma bude žádat o bankovní úvěr a to na částku 2 271 500 Kč. Jelikož většina bank 

nabízí individuální úrokové sazby a podmínky k získání úvěru, byla zvolena nabídka od 

České spořitelny, ze které se dále v podnikatelském plánu vychází.  

Předpoklad bankovního úvěru 

Výše úvěru  2 271 500 Kč

Úroková míra  5,9 % p.a.

Délka splácení úvěru  10 let

Předpokládaná měsíční splátka  25 104 Kč

Roční splátka  301 248 Kč
Tabulka 20: Předpoklad bankovního úvěru 

Výše uvedená simulace měsíční a roční splátky je počítána s úrokovou sazbou 

5,9 % p.a.. Nabídky úvěrů pro podnikatele jsou převážně vypracovány individuálně 

a úroková míra bývá často závislá na vývoji pražské mezibankovní nabídkové sazby 

PRIBOR. Simulace je na základě získané nabídky od České spořitelny. Čerpání úvěru 

nastane již v září 2017, kdy začnou stavební práce. Do této doby bude realizace 

podnikatelského plánu hrazena z vlastních zdrojů firmy. Splátkový kalendář je uveden 

v příloze č.:6. Celkem bude na úvěru zaplaceno 3 012 521 Kč, a z toho budou úroky 

z úvěru činit 741 026 Kč.  

5.8.5 Způsob financování stroje 

Nový CNC stroj, který by sloužil ke kovoobráběcí činnosti, by chtěla firma zakoupit 

v lednu 2018. Jelikož výstavba provozní budovy bude v roce 2017 finančně náročná, 

rozhodla se k nákupu stroje až v následujícím roce. Stroj se bude kupovat přímo od 

distributora německé značky. Vedení nakoupí majetek z vlastních finančních 

prostředků, bude ovšem záležet na hospodaření v roce 2017 a na platební morálce 

odběratelů, zda firmě uhradí pohledávky v termínech v které mají stanoveny.  

Další možností k financování se nabízí získání dotace v rámci dotačního programu 

Technologie, kde mohou mikro a malé podniky čerpat finanční prostředky na nákup 

strojů a zařízení. Bude ovšem záležet na podmínkách, a zda firma KOVO, s.r.o. tyto 

podmínky splní. V současné době je program na získání dotace uzavřen.  

V rámci finančního plánu podnikatelského záměru se bude pro účely diplomové práce 

vycházet z varianty financování vlastními zdroji.  
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5.8.6 Příjmy plynoucí z výstavby provozní budovy 

Na příjmy plynoucí z podnikatelského plánu je nutno nahlížet z více pohledů. V prvé 

řadě se jedná o příjem, který bude v rámci nájemní činnosti, kdy bude pronajato 580 m2 

plochy určené ke skladovacím účelům. Cena za pronájem byla stanovena na základě 

průzkumu, který si firma provedla u nemovitostí stejného charakteru, přihlíželo se na 

velikost, účel a umístění skladovacích budov. Cena byla i v rámci konkurenční politiky 

stanovena na 65 Kč/m2 na měsíc. Primárně se bude poskytovat celá plocha, očekává se 

tedy, že za rok by mělo činit nájemné 452 400 Kč.  

Vzhledem k využití 120 m2 pro vlastní výrobní účely, kdy od ledna 2018 dojde 

k přesunu výrobní dílny z externích pronajatých prostor, do vlastních. Ušetří firma 

náklady za externí dílnu. Nájemné ve výši 8 700 Kč/měsíc. Ročně tedy dojde celkem 

k úspoře 104 400 Kč.  

Příjmy z výstavby provozní budovy 

 Celkem Sklad Dílna 

Pronájem skladových prostor  452 400 Kč  452 400 Kč  

Úspora za externí dílnu  104 400 Kč   104 400  

CELKEM  556 800 Kč   

Tabulka 21: Příjmy z provozní budovy 

Úspora za pronájem externích výrobních prostor není příjmem, který by byl např. 

v hotovosti, ale úspora je chápána jako finanční prostředky, které nebudou dále 

vynakládány jinému subjektu a firma KOVO, s.r.o. je může investovat do své činnosti. 

Příjmy z podnikatelského záměru začnou plynout, až od roku 2018. Oproti tomu výdaje, 

které jsou v následující části, se budou tvořit již v roce 2017. 

5.8.7 Výdaje na provozní budovu 

Výdaje podnikatelského záměru jsou spojeny s provozem nově vzniklé provozní 

budovy a jsou vypočteny na dobu 30 let, tj. doba odpisu budovy. Odpisový plán budovy 

je uveden v příloze č. 7. 

Jedná se o předpokládané roční částky. Kdy údržbou se chápou revize, kontroly, které 

jsou pro provoz nutné, další výdaje u pronajímaného prostoru nebudou. Elektrická 

energie bude přefakturována podle skutečné spotřeby. 

U výrobní dílny, je v rámci energie započítaná elektrická energie a vodné a stočné. 

V rámci údržby se předpokládají opět revize a kontroly, které budou potřeba během 
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roku realizovat. V dílně bude nainstalováno zabezpečovací zařízení, tak aby nedošlo 

k odcizení či vloupání se do výrobní části budovy. 

Energie je vyčíslena jen u výrobní dílny a to z toho důvodu, že bude docházet 

k přefakturaci a tudíž spotřeba skladovacího prostoru nebude finančně zatěžovat firmu 

KOVO, s.r.o., každý rok je tato cena navýšena o 0,3 % a to z bezpečnostních důvodů. 

V roce 2017 bude hlavním výdajem stavební dozor, který bude probíhat při realizaci 

stavby, celková cena se předpokládá na 25 300 Kč, a bude rozdělen rovnoměrně podle 

velikosti jednotlivých ploch, tj. pro skladovací účely je práce stavebního dozoru 

oceněna na 17 000 Kč a u výrobní dílny na 8 300 Kč. 

5.8.8 Zhodnocení investice do výstavby provozní budovy 

Na základě výše získaných údajů o příjmech a výdajích je vypracován přehled 

operativního cash-flow, který je uveden v příloze č.: 9. Pro účely výpočtu operativního 

cash-flow, jsou použity jednotlivé výdaje, kromě splátek úvěru.  

Výpočet je zaměřen pouze na samotnou výstavbu provozní budovy a její pronájem a 

počítá se zde s příjmy a výdaji po dobu odepisování budovy, tj. po dobu 30 let.  

 

Průměrný roční výnos = 
9 984 470 

= 332 816 Kč 
30 

 

Průměrný procentní výnos = 
  332 816 . 

= 0,1026 � 10,26 % 
3 245 000 

 

Průměrná doba návratnosti = 
3 245 000 

= 9,75 let 
332 816 

 

V případě, že by firma pouze postavila provozní budovu a jen ji pronajímala, byl by 

průměrný roční výnos z výstavby budovy 332 816 Kč.  

Investice do výstavby vlastních provozní budovy by se měla firmě KOVO, s.r.o. vrátit 

za necelých deset let. Takto získané informace jsou za předpokladu, že je budova plně 

využívána od ledna 2018 a za sjednanou cenu 65 Kč/m2 za měsíc užívání skladu. 
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5.9 Finanční plán  

V následující části je zpracován finanční plán, kde jsou uvedeny předpokládané náklady 

a výnosy z podnikatelské činnosti s predikcí na tři následující roky. Na základě 

výsledků bude stanoveno, zda bude dosaženo cíle a to zvýšení výnosů o 30 % oproti 

roku 2016 a bude určen bod zvratu po realizaci podnikatelského plánu 

5.9.1 Předpokládané náklady 

V prvním roce realizace, tj. v roce 2017, situace ve firmě KOVO, s.r.o. obdobná jako 

v roce 2016, protože podnikatelský plán bude ve fázi realizace, dokončen bude až 

v měsíci prosinci 2017.  

Přehled plánovaných nákladů v jednotlivých letech je uveden v následující tabulce, kde 

jsou uvedeny provozní nákladů v Kč. 

 Nákladová položka 2017 2018 2019 2020 

Energie, údržba a ostraha  216 000   216 479 216 959 

Odpis - budova 45 367   110 177   110 177   110 177   

Odpis - stávající majetek 84 550   84 550   0   0   

Odpis - CNC stroj - fréza 0   93 500   189 125   189 125   

Telefon 18 000   18 000   18 000   18 000   

Pojištění 5 000   5 000 5 000 5 000 

Účetnictví 36 000   36 000   36 000   36 000   

Mzdové náklady 2 614 608   3 524 736 3 550 464 3 589 056 

Náklady celkem 2 828 825 4 087 963 4 125 245 4 164 317 

Tabulka 22: Přehled provozních nákladů v jednotlivých letech 

Do provozních nákladů byla zahrnuta celková údržba areálu, vč. elektrické energie, 

poplatku za vodné a stočné, ostraha objektu. Odpis majetku je stanoven na základě 

odpisových plánů, které jsou uvedeny v příloze č. 7 a 8. Ke své činnosti firma využívá 

další provozní náklady, které jsou stanoveny na 59 000 Kč/ročně, jedná se o telefonní 

poplatky, pojištění a vedení účetnictví externí firmou. 

Mzdy jsou stanoveny na základě toho, že v roce 2017 je zaměstnáno 5 osob a průměrná 

mzda je 27 100 Kč, v roce 2018 je zaměstnáno 7 osob s průměrnou mzdou 27 400. 

V následujících letech se předpokládá, že se bude mzda zvyšovat průměrně o 1 % 

ročně. Do konce roku 2022 by mělo být zaměstnáno 8 – 9 zaměstnanců. 
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5.9.2 Plánovaný výkaz zisku a ztrát 

V roce 2017 nebudou generovány žádné výnosy, které by plynuly z realizace 

podnikatelského plánu, protože se očekává uvedení budovy a kovoobráběcí dílny až 

začátkem roku 2018. V následující tabulce je uveden výkaz zisku a ztrát za rok 2016 a 

předpokládaný vývoj v roce 2017. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

Položka 2016 2017  

Výkony 10 750   10 980    

Výkonová spotřeba 7 190   7 626    

Přidaná hodnota 3 560   3 354    

Osobní náklady 2 616   2 616    

Odpisy 270   130    

Ostatní provozní náklady  86    85    

Provozní výsledek hospodaření 588   523    

Nákladové úroky  0    44    

Finanční výsledek hospodaření  0   -44    

Výsledek hospodaření před zdaněním 588   479    

Daň z příjmů 112    91    

Výsledek hospodaření běžného období 476   388    

Tabulka 23: Výkaz zizku a ztrát 2016 - 2017 

Očekává se dosažení zisku, stejně jako v roce předchozím. V nákladech se projeví odpis 

budovy, která bude zkolaudovaná. Další položkou jsou úroky z úvěru, který se bude 

čerpat od září 2017. Výrobní činnost bude probíhat obdobně jako v roce 2016. 

V následující části  je uveden výkaz zisku a ztrát na roky 2018, 2019 a 2020 a to ve 

třech verzích – pesimistické, reálné a optimistické. 

Pesimistická varianta výkazu zisku a ztrát 

U pesimistické varianty se vychází z předpokladu pomalejšího navýšení výroby ať už se 

jedná o zámečnickou či kovoobráběcí činnost. Předpokládá se, že rozšířením 

nabízených služeb o kovoobráběcí činnost dojde k navýšení výnosů od 10 %, což lze 

předpokládat i u této varianty výnosů.  

Nepočítá se zde ovšem s plným využitím budovy, která by nebyla pronajata hned 

v prvním roce užívání, ale až v letech následujících. Z tohoto důvodu jsou uvedené 

výkony nižší, než u ostatních variant. Tato varianta předpokládá, že firma bude 

dlouhodobě ve ztrátě.  
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V následující tabulce je uvedena pesimistická varianta výkazu zisku a ztrát v tis. Kč.  

Položka 2018 2019 2020 

Výkony 12 240 12 880 13 130 

Výkonová spotřeba 8 360 8 510 8 867 

Přidaná hodnota 3 880 4 370 4 263 

Osobní náklady 3 525 3 551 3 590 

Odpisy 289 300 300 

Ostatní provozní náklady 275 756 576 

Provozní výsledek hospodaření -209 -237 -203 

Nákladové úroky 127 116 105 

Finanční výsledek hospodaření -127 -116 -105 

Výsledek hospodaření před zdaněním -336 -353 -308 

Daň z příjmů -64 -67 -59 

Výsledek hospodaření běžného období -272 -286 -249 

Tabulka 24: Pesimistická varianta výkazu zisku a ztrát 2018 - 2020 

Optimistická varianta výkazu zisku a ztrát 

U optimistického předpokladu se uvažuje o plném využití provozní budovy a volných 

prostorách ke skladovacím účelům hned od prvního možného měsíce, tj. od ledna 2018. 

Údaje jsou uvedeny opět v tis. Kč. 

Položka 2018 2019 2020 

Výkony 13 680 14 357 14 957 

Výkonová spotřeba 8 940 8 960 9 468 

Přidaná hodnota 4 740 5 397 5 489 

Osobní náklady 3 525 3 551 3 590 

Odpisy 289 300 300 

Ostatní provozní náklady 275 756 576 

Provozní výsledek hospodaření 651 790 1 023 

Nákladové úroky 127 116 105 

Finanční výsledek hospodaření -127 -116 -105 

Výsledek hospodaření před zdaněním 524 674 918 

Daň z příjmů 100 128 174 

Výsledek hospodaření běžného období 424 546 744 

Tabulka 25: Optimistická varianta výkazu zisku a ztrát 2018 – 2020 
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Předpokládá se také růst tržeb za prodané výrobky a to každý rok o 5 %, je to dáno 

vyšší poptávkou po kovoobráběcích výrobcích a také dobré marketingové propagaci. 

Firma bude konkurenceschopná a bude moci do dalších let rozšířit svoji výrobu a 

zaměstnat další pracovníky. 

Reálná varianta výkazu zisku a ztrát 

U této varianty se vychází z vize vedení firmy, kdy se předpokládá plné využití 

pronajaté skladové kapacity, ovšem firma si uvědomuje, že ze začátku může dojít 

k neobsazení skladu a tak se u této varianty počítá v prvním roce pouze s nájmem na 

9 měsíců, v dalších letech již bude nájem celoroční. 

 Položka 2018 2019 2020 

Výkony 12 870 13 580 13 910 

Výkonová spotřeba 8 360 8 510 8 867 

Přidaná hodnota 4 510 5 070 5 043 

Osobní náklady 3 525 3 551 3 590 

Odpisy 289 300 300 

Ostatní provozní náklady 275 756 576 

Provozní výsledek hospodaření 421 463 577 

Nákladové úroky 127 116 105 

Finanční výsledek hospodaření -127 -116 -105 

Výsledek hospodaření před zdaněním 294 347 472 

Daň z příjmů 56 66 90 

Výsledek hospodaření běžného období 238 281 382 

Tabulka 26: Reálná varianta výkazu zisku a ztrát 2018 – 2020 

Růst tržeb se meziročně odhaduje na 5 %. Ve všech predikovaných letech firma 

dosahuje zisku. Oproti roku 2016 a předpokladu 2017 jsou největší změny 

v nákladových úrocích, což je způsobeno čerpáním úvěru na výstavbu budovy. Díky 

zařazení budovy a nového CNC stroje do podnikání vzrostly i odpisy. Meziročně 

dochází i ke zvýšení mzdových nákladů, kdy v roce 2018 je zaměstnáno již 7 

pracovníků a jak již bylo uvedeno dříve, každoročně dochází k nárůstu mzdy, což je pro 

pracovníky motivující. 
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5.9.3 Plánovaná rozvaha 

V následující části je uvedena plánovaná rozvaha, která byla sestavena na předpokladu 

uskutečnění podnikatelského plánu a za předpokladu výkazu zisku a ztrát v reálné 

variantě. Rozvaha je uvedena v tis. Kč a ve zjednodušené podobě. 

 

 2017   2018   2019   2020   

AKTIVA CELKEM 6 611   6 950   6 410   6 514   

Dlouhodobý majetek 3 943   3 654   3 354   3 054   

Nehmotný     

Hmotný 3 943   3 654   3 354   3 054   

Finanční     

Oběžný majetek 2 668   3 296   3 056   3 460   

Zásoby 500   750   410   380   

Krátkodobé pohledávky 810   950   769   820   

Finanční majetek 1 358   1 596   1 877   2 260   

     

PASIVA CELKEM 6 611   6 950   6 410   6 514   

Vlastní zdroje 2 247   2 292   1 995   2 120   

Základní kapitál 1 648   1 648   1 648   1 648   

Výsledek hospodaření - min. let 120   350     

Výsledek hospodaření - běžné období 479   294   347   472   

Cizí zdroje 4 364   4 658   4 415   4 394   

Rezervy     

Dlouhodobé závazky     

Krátkodobé závazky 2 149   2 618   2 560   2 737   

Bankovní úvěry 2 215   2 040   1 855   1 657   

Tabulka 27: Plánovaná rozvaha 2017 – 2020 

Ve firmě dojde ke zvýšení dlouhodobého majetku, kde bude zahrnut pozemek, budova 

i nový CNC stroj, což je předmětem celého podnikatelského plánu. Na straně pasiv se 

tato skutečnost projeví zvýšením základního kapitálu a dále v cizích zdrojích 

financování. K realizování toto podnikatelského záměru si firma KOVO, s. r. o. zažádá 

o úvěr, který bude měsíčně splácet. 
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5.9.4 Plán peněžních toků 

Plán peněžních toků je sestaven na základě reálné varianty jednotlivých účetních 

výkazů a stejně tak je sestaven na následující období roku 2017, 2018, 2019 a 2020. 

Počáteční stav peněženích prostředků je čerpán z rozvahy. Provozní příjmy a výdaje 

zase z výkazu zisku a ztrát. Plán cash-flow je uveden v tis. Kč. 

 2017   2018 2019 2020 

Počáteční stav peněžních prostředků 970   1 358   1 596   1 877   

Příjmy z činnosti 10 980   12 870   13 580   13 910   

Výdaje za suroviny -7 626   -8 360   -8 510   -8 867   

Výdaje na provoz -215   -564   -1 056   -876   

Mzdové výdaje -2 616   -3 525   -3 551   -3 590   

Úhrada daně z příjmu -91   -56   -66   -90   

Peněžní činnosti z investiční činnosti     

Peněžní toky z finanční činnosti -44   -127   -116   -105   

Stav peněžních prostředků 1 358   1 596   1 877   2 260   

Tabulka 28: Plán peněžních toků 2017 – 2020 

5.9.5 Bod zvratu 

Pomocí analýzy bodu zvratu získá firma KOVO, s.r.o. informaci o výši tržeb, kterých 

bude muset měsíčně dosáhnout, tak aby její činnost byla zisková. Bod zvratu nastává 

v momentě, kdy výše tržeb se rovná výši fixních a variabilních nákladů. Pokud firma 

bodu zvratu nedosáhne, je ztrátová. Údaje k výpočtu jsou čerpány z výše uvedených 

výkazů reálné varianty. 

Vzhledem k široké nabídce zámečnické a kovoobráběcí výrobě a s různými nabízenými 

cenami, je bod zvratu vypočten pro celkový objem měsíčních tržeb, kterých by mělo být 

dosaženo. K výpočtu je zapotřebí identifikovat fixní a variabilní náklady za kalendářní 

měsíc. Do fixních nákladů jsou započteny mzdové náklady, které jsou ve stejné výši 

jako v roce 2016, jelikož ve firmě bude zaměstnán stejný počet pracovníků. Nově se zde 

projeví úroky z úvěru, které bude muset firma po celou dobu splácení úvěru platit. 

Navýší se také odpisy a to o odpis budovy. 

Variabilní náklady jsou stanoveny dle předpokládaného výkazu zisku a ztrát na 70 % 

z tržeb za hotové výrobky a poskytování služeb.  
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Údaje k výpočtu bodu zvratu 2017 

Fixní náklady (mzdové, provozní, odpisy, úroky z úvěru)  2 875 000 Kč

 měsíční fixní náklady  239 590 Kč

Variabilní náklady  jsou stanoveny jako 70 % z tržeb

QBEP = T = CN 

QBEP = T = FN + VN 
QBEP = T = 239 590 + 0,7 T 

Bod zvratu  798 634 Kč
Tabulka 29: Výpočet bodu zvratu pro rok 2017 

K tomu, aby firma KOVO s.r.o. v roce 2017 dosáhla zisku, musí měsíčně prodat své 

výrobky nebo poskytnout své zámečnické služby v hodnotě 799 000 Kč. Vzhledem 

k zahájení podnikatelského plánu, jsou tyto měsíční výnosy čistě v režii dosavadní 

zámečnické činnosti a drobných kovoobráběcích prací. 

Na následujícím grafu, je zobrazen bod zvratu pro rok 2017. 

 

 
Graf 10: Bod zvratu pro rok 2017 

V následujících letech bude již plně k dispozici budova, která se rovnoměrně odepisuje. 

Využívá se nový CNC stroj ke kovoobráběcí činnosti, tzn. dojde ke zvýšení produkce 

hotových výrobků a jsou zaměstnáni další dva zaměstnanci, což se projeví v nárůstu 

mzdových nákladů. 
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Pro první rok, se vychází z předpokladu, že se sklad pronajímá 9 měsíců, nový stroj již 

vypomáhá ve výrobní činnosti. V následující tabulce jsou uvedeny potřebné údaje pro 

výpočet bodu zvratu. 

Údaje k výpočtu bodu zvratu 2018 

Fixní náklady (mzdové, provozní, odpisy, úroky z úvěru)  4 216 000 Kč

 měsíční fixní náklady  351 334 Kč

Variabilní náklady  jsou stanoveny jako 65 % z tržeb 

QBEP = T = CN 

QBEP = T = FN + VN 
QBEP = T = 351 334 + 0,65 T 

Bod zvratu  1 003 811 Kč
Tabulka 30: Údaje k výpočtu bodu zvratu 2018 

Na základě zjištěných údajů je sestaven následujíc graf, kde je znázorněn bod zvratu 

přibližně při tržbách 1 000 000 Kč. 

 
Graf 11: Bod zvratu pro rok 2018 

V roce 2018 by měla firma mít měsíční tržby ve výši 1 003 811 Kč, z toho se 

předpokládá, že 37 700 Kč je výnos z pronájmu skladového prostoru. Podíl 

kovoobráběcích služeb na výnosech se odhaduje na 40 %. Kovoobráběcí činnosti se od 

roku 2018 se budou ve firmě věnovat 3 zaměstnanci, zbývající 4 zaměstnanci budou 

vykonávat stávající zámečnickou činnost.  
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6 Závěr 

Diplomová práce vznikla na základě požadavku ze strany firmy KOVO, s.r.o., která se 

rozhodla realizovat svůj záměr na přesun výrobní zámečnické dílny do vlastních 

prostorů a rozšíření stávajících nabízených služeb o kovoobrábění. 

Cílem diplomové práce bylo sestavit podnikatelský plán, na základě kterého by firma 

svého záměru dosáhla a který by byl z praktického hlediska použitelný při získání 

finančních prostředků od banky k realizaci svého záměru. Stěžejní částí diplomové 

práce bylo zhodnocení zamýšleného plánu a provedení analýzy bodu zvratu, na základě 

něhož byla odhalena výše měsíčních tržeb, kterých bude muset být do budoucna 

dosaženo, tak aby byla podnikatelská činnost zisková. 

Po prostudování odborné literatury, zabývající se podnikatelským záměrem 

a potřebnými analytickými nástroji, byla provedena analýza celé firmy. Nejprve se 

prozkoumalo okolí firmy, tj. analýza vnějšího prostředí, které je společné pro firmy 

zabývající se stejnou nebo obdobnou podnikatelskou činností. Na základě SLEPTE 

analýzy je považováno za nejvýznamnější hrozbu pro tuto firmu snížení výkonnosti 

ekonomiky a tím i pokles ekonomických ukazatelů společnosti. V případě snížení 

příjmů domácností a zvýšení nezaměstnanosti, by mohlo do budoucna dojít k omezení 

poptávky, kdy by lidé i firmy omezily využívání služeb zámečnictví. Vzhledem 

k předpokladu navázání spolupráce se strojními firmami, které mají zahraniční účast, by 

se měl sledovat vývoj zahraničního obchodu a celkový vývoj světového dění na trhu. 

Významně se na vývoj firmy podílí také politický vývoj, resp. legislativní normy, které 

čím dál tím více oklešťují podnikatelské prostředí. Další analýzou bylo odhaleno 

konkurenční prostředí. Stejně jako v ostatních výrobních odvětvích, tak i v této oblasti 

podnikání je nutné poskytovat služby plně dle požadavků zákazníka a ve vysoké kvalitě, 

tak aby došlo k získání konkurenční výhody. Tato výhoda je zejména v šíři nabízených 

služeb a produktů, v přístupu k zákazníkovi a k samotné práci, která musí být odvedena 

v nejvyšší kvalitě. 

Z finančního hlediska je firma stabilní, i když je její výsledek hospodaření kolísavý, 

nicméně stále kladný. Firma by se měla zaměřit převážně na platební morálku svých 

odběratelů a zároveň by se měla snažit snížit své závazky. 
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Samotný podnikatelský plán vychází ze zjištěných skutečností o firmě, jejím prostředí, 

jejich možnostech, jejich silných a slabých stránek a hlavně vize, které bude v horizontu 

pěti let dosaženo.  

Při realizaci podnikatelského plánu se firma oprostí od nákladů, které musí vynaložit na 

provoz v pronajatých prostorách a ušetřené peníze investuje do vlastní výstavby 

provozní budovy. V této budově bude zřízena zámečnická dílna, kde se bude vykonávat 

dosavadní výrobní činnost. Jelikož je budova větší, než je nutná současná výrobní 

kapacita, vzniknou tak volné prostory ke skladování. Záměrem je tedy nejen postavit 

budovu, ale také pronajmout volné části tak, aby došlo k částečnému pokrytí 

investičních nákladů. Na základě propočtu návratnosti investice, vložené peníze do 

tohoto podnikatelského plánu se firmě vrátí nejpozději do deseti let.  

Vzhledem k příležitosti, která se firmě KOVO, s.r.o. nabízí, na spolupráci se 

strojírenskými firmami, budou její stávající služby rozšířeny o kovoobráběcí činnost, 

a počet zaměstnanců se od roku 2018 zvýší na sedm. S růstem zaměstnanců se navýší 

i náklady na celý provoz. Z předpokladu vývoje nákladů a výnosů je patrné, že jak 

náklady, tak i výnosy budou růst. Výše nákladů má ovšem pomalejší tempo růstu než je 

tomu u výnosů. Náklady vynaložené na nákup surovin, lze ovlivnit pouze 

zvýhodněnými nákupy základního materiálu.  

Na základě finančního plánu, který je součástí podnikatelského záměru, bylo zjištěno, 

že takto navržený plán lze u firmy KOVO, s.r.o. za stávajících podmínek realizovat, 

aniž by do budoucna byl negativně ovlivněn vývoj firmy. Podle prognóz na další roky, 

kdy se předpokládá plné využití skladových prostor k pronájmu a plné využití 

kovoobráběcího stroje bude firma i do budoucna dosahovat zisku.  

Reálnou hrozbou se bohužel pro ni stává nedostatek vhodné pracovní síly, která by byla 

plně kvalifikovaná s potřebnými zkušenostmi a znalostmi.  

Cílem diplomové práce bylo sestavní podnikatelského plánu, který vychází z požadavků 

zvolené firmy na rozšíření poskytovaných služeb, zřízení vlastních výrobních prostorů 

a pronájem volného prostoru určenému ke skladování, tak aby byl využit pro praktické 

použití. Cíle bylo vypracováním této předkládané diplomové práce dosaženo.  
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Příloha č. 1 – Dotazník 

Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku ohledně skladových 

prostor ve vaší firmě. Dotazník je určen jako podklad pro diplomovou práci.  

Prosím o zaslání na e-mailovou adresu: mmichal.sedlacek@seznam.cz. 

Děkuji Michal Sedláček 

 

1) Potřebujete ke své činnosti velké skladovací prostory (250 m2 a více)? 

 �  ano 
 �  ne 

2) Využíváte ke skladování vlastní prostory? 

 �  ano 
 �  ne 

3) Je kapacita vlastních skladů dostačující? 

 �  ano 
 �  ne 

4) Využíváte ke skladování externí prostory? 

 �  ano, do vzdálenosti max. 10 km 
 �  ano, ve vzdálenosti nad 10 km 

 �  ne 

5) Plánujete výstavbu vlastních prostorů? 

 �  ano 
 �  ne 

6) Měli byste zájem o pronájem volných skladových prostorů? 

 �  ano 
 �  ne 

7) Využíváte ke své podnikatelské činnosti výrobky zámečnického oboru a obrábění?  
 Měli byste zájem o spolupráci? 

 �  ano 
 �  ano, mám zájem o kontaktování ohledně nabízených služeb firmy KOVO, s.r.o. 

 �  ne 

 



 

Příloha č.: 2 – Rozvaha firmy KOVO, s.r.o. 
 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 3 259 4 042 3 623 

Dlouhodobý majetek 287 380 380 

Dlouhodobý nehmotný majetek       

Dlouhodobý hmotný majetek 287 380 380 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 287 380 380 

Dlouhodobý finanční majetek       

Oběžná aktiva 2 959 3 653 3 228 

Zásoby 1 013 505 430 

Materiál 48 82 93 

Nedokončená výroba a polotovary 965 423 337 

Dlouhodobé pohledávky       

Kr.pohledávky 1 259 2 208 1 828 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 068 1 938 1 692 

Stát - daňové pohledávky 110 157 93 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 68 43 

Dohadné účty aktivní 60 45 0 

Kr. fin. majetek 687 940 970 

Peníze 34 182 52 

Účty v bankách 653 758 918 

Časové rozlišení 13 9 15 

Náklady příštích období  13 9 15 

  2014 2015 2016 

Pasiva celkem 3 259 4 042 3 623 

Vlastní zdroje 1 405 1 340 1 929 

Základní kapitál 1 200 1 200 1 200 

Základní kapitál 1 200 1 200 1 200 

Kapitálové fondy       

Rezervní fondy 0 5 5 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 5 5 

VH 0 0 136 

Nerozdělený zisk minulých let  0 0 136 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  205 135 588 

Cizí zdroje 1 854 2 702 1 694 

Rezervy        

Dlouhodobé závazky  0 0 0 

Krátkodobé závazky  1 854 2 702 1 694 

Závazky z obchodních vztahů 1 464 2 145 968 

Závazky ke společníkům, 40 39 60 

Závazky k zaměstnancům 89 101 102 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 126 91 120 

Stát - daňové závazky a dotace 79 9 11 

Kratkodobé přijaté zálohy 40 300 389 

Dohadné účty pasivní  16 9 44 

Jiné závazky   8 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

Časové rozlišení  0 0 0 



 

Příloha č.: 3 – Výkaz zisku a ztrát 

          2014 2015 2016 
I. Výnosy 01       

A.   Náklady 02       
+ Obchodní marže 03       
II. Výkony 04 13 771 11 793 10 742 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 12 555 11 679 10 829 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 266 114 -87 
3 Aktivace 07 950 0 0 

B.   Výkonová spotřeba 08 10 573 8 589 7 190 
B. 

  
1 Spotřeba materiálu a energie 09 8 671 7 464 5 899 

B. 2 Služby 10 1 902 1 125 1 291 
+ Přidaná hodnota  11 3 755 2 934 3 282 

C.   Osobní náklady 12 2 677 2 705 2 616 
C. 

  

1 Mzdové náklady 13 1 971 1 984 1 933 
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14       
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 652 630 614 
C. 4 Sociální náklady 16 54 91 69 
D.   Daně a poplatky 17 12 26 26 
E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 239 270 270 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  19       

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu  

22       

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23       
F.   2 Prodaný materiál 24       

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

25       

IV. Ostatní provozní výnosy 26 34 63 8 
H.   Ostatní provozní náklady 27 99 131 60 

V. Převod provozních výnosů 28       
I.   Převod provozních nákladů 29       

*     Provozní výsledek hospodaření 30 205 135 588 
VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32       
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33       
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K.     Náklady z finančního majetku 38       
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39       

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40       

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41       

X. Výnosové úroky 42       
N.     Nákladové úroky 43       

XI. Ostatní finanční výnosy 44       
O.   Ostatní finanční náklady 45       

XII. Převod finančních výnosů 46       
P.   Převod finančních nákladů 47       
*     Finanční výsledek hospodaření 48       

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost    49       
Q. 

  
1      -splatná 50       

Q. 2      -odložená 51       
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 205 135 588 

XIII. Mimořádné výnosy 53       
R.   Mimořádné náklady 54       
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  55       
S. 

  
1      -splatná 56       

S. 2      -odložená 57       
* Mimořádný výsledek hospodaření 58       

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59       
*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 205 135 588 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním 61 205 135 588 



 

Příloha č.:4 – Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

 

     
Horizontální 
analýza [Kč] 

Horizontální analýza [%] Vertikální analýza 

  2014 2015 2016  2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 3 259 4 042 3 623  783 -419 24,03 -10,37 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 287 380 380  93 0 32,40 0,00 8,81% 9,40% 10,49% 

Dlouhodobý nehmotný majetek        0 0 ########### ########### 0% 0% 0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 287 380 380  93 0 32,40 0,00 100% 100% 100% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 287 380 380  93 0 32,40 0,00 100% 100% 100% 

Dlouhodobý finanční majetek        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Oběžná aktiva 2 959 3 653 3 228  694 -425 23,45 -11,63 90,79% 90,38% 89,10% 

Zásoby 1 013 505 430  -508 -75 -50,15 -14,85 34,23% 13,82% 13,32% 

Materiál 48 82 93  34 11 70,83 13,41 4,74% 16,24% 21,63% 

Nedokončená výroba a polotovary 965 423 337  -542 -86 -56,17 -20,33 95,26% 83,76% 78,37% 

Dlouhodobé pohledávky        0 0 0 0 0 0 0 

Kr.pohledávky 1 259 2 208 1 828  949 -380 75,38 -17,21 42,55% 60,44% 56,63% 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 068 1 938 1 692  870 -246 81,46 -12,69 84,83% 87,77% 92,56% 

Stát - daňové pohledávky 110 157 93  47 -64   -40,76 8,74% 7,11% 5,09% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 68 43  47 -25 223,81 -36,76 1,67% 3,08% 2,35% 

Dohadné účty aktivní 60 45 0  -15 -45 -25,00   4,77% 2,04% 0,00% 

Kr. fin. majetek 687 940 970  253 30 36,83 3,19 23,22% 25,73% 30,05% 

Peníze 34 182 52  148 -130 435,29 -71,43 4,95% 19,36% 5,36% 

Účty v bankách 653 758 918  105 160 16,08 21,11 95,05% 80,64% 94,64% 

Časové rozlišení 13 9 15  -4 6 -30,77 66,67 0,40% 0,22% 0,41% 

Náklady příštích období  13 9 15  -4 6 -30,77 66,67 100% 100% 100% 

  



 

     
Horizontální 
analýza [Kč] 

Horizontální analýza [%] Vertikální analýza 

  2014 2015 2016  2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 3 259 4 042 3 623  783 -419 24,03 -10,37 100% 100% 100% 

Vlastní zdroje 1 405 1 340 1 929  -65 589 -4,63 43,96 43,11% 33,15% 53,24% 

Základní kapitál 1 200 1 200 1 200  0 0 0,00 0,00 85,41% 89,55% 62,21% 

Základní kapitál 1 200 1 200 1 200  0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Kapitálové fondy        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Rezervní fondy 0 5 5  5 0 ########### 0,00 0,00% 0,37% 0,26% 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 5 5  5 0 ########### 0% ######## 100% 100% 

VH 0 0 136  0 136 ########### ########### 0,00% 0,00% 7,05% 

Nerozdělený zisk minulých let  0 0 136  0 136 ########### ########### ######## ######### 100% 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)  

205 135 588 
 -70 453 -34,15 335,56 14,59% 10,07% 30,48% 

Cizí zdroje 1 854 2 702 1 694  848 -1 008 45,74 -37,31 56,89% 66,85% 46,76% 

Rezervy         0% 0% ###########   0% 0% 0% 

Dlouhodobé závazky  0 0 0  0% 0% ########### ########### 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky  1 854 2 702 1 694  848 -1 008 45,74 -37,31 100% 100% 100% 

Závazky z obchodních vztahů 1 464 2 145 968  681 -1 177 46,52 -54,87 78,96% 79,39% 57,14% 

Závazky ke společníkům, 40 39 60  -1 21 -2,50   2,16% 1,44% 3,54% 

Závazky k zaměstnancům 89 101 102  12 1 13,48 0,99 4,80% 3,74% 6,02% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

126 91 120 
 -35 29 -27,78 31,87 6,80% 3,37% 7,08% 

Stát - daňové závazky a dotace 79 9 11  -70 2 -88,61 22,22 4,26% 0,33% 0,65% 

Krátkodobé přijaté zálohy 40 300 389  260 89 650,00 29,67 2,16% 11,10% 22,96% 

Dohadné účty pasivní  16 9 44  -7 35 -43,75 388,89 0,86% 0,33% 2,60% 

Jiné závazky   8 0  8 -8 ########### -100,00 0,00% 0,30% 0,00% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0  0 0 0,00 ########### 0% 0% 0% 

Časové rozlišení  0 0 0  0 0 ########### ########### 0% 0% 0% 



 

Příloha č.: 5 – Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 
     2015 2016 

  2014 2015 2016   abs % abs % 
Výnosy                
Náklady                
Obchodní marže                 

Výkony 13 771 11 793 
10 

742   -1 978 -14,36 -1 051 -8,91 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 12 555 11 679 
10 

829  -876 -6,98 -850 -7,28 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 266 114 -87  -152 -57,14 -201 -176,32 
Aktivace 950 0 0  -950 -100,00 0 1,00 

Výkonová spotřeba 10 573 8 589 7 190   -1 984 -18,76 -1 399 -16,29 
Spotřeba materiálu a energie 8 671 7 464 5 899  -1 207 -13,92 -1 565 -20,97 
Služby 1 902 1 125 1 291  -777 -40,85 166 14,76 

Přidaná hodnota  3 198 3 204 3 552   6 0,19 348 10,86 
Osobní náklady 2 677 2 705 2 616   28 1,05 -89 -3,29 
Mzdové náklady 1 971 1 984 1 933  13 0,66 -51 -2,57 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

      
 0   0   

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

652 630 614 
 -22 -3,37 -16 -2,54 

Sociální náklady 54 91 69  37 68,52 -22 -24,18 
Daně a poplatky 12 26 26  14 116,67 0 0,00 
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

239 270 270 
 31 12,97 0 1,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  

      
          

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                 
Tržby z prodeje materiálu                
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  

      
          

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

      
         

Prodaný materiál                
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

      
         

Ostatní provozní výnosy 34 63 8  29 85,29 -55 -87,30 
Ostatní provozní náklady 99 131 60  32 32,32 -71 -54,20 
Převod provozních výnosů        0   0   
Převod provozních nákladů        0   0   

Provozní výsledek hospodaření 205 135 588   -70 -34,15 453 335,56 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                
Prodané cenné papíry a podíly                
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

      
          

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

      
         

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 

      
         

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

      
         



 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku                
Náklady z finančního majetku                
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 

      
         

Náklady z přecenění cenných papírů                 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

      
         

Výnosové úroky                
Nákladové úroky                
Ostatní finanční výnosy                
Ostatní finanční náklady                
Převod finančních výnosů                
Převod finančních nákladů                

Finanční výsledek hospodaření                 
Daň z příjmů za běžnou činnost                    
     -splatná                
     -odložená                
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 205 135 588  -70 -34,15 453 335,56 
Mimořádné výnosy                
Mimořádné náklady                
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                  
     -splatná                
     -odložená                
Mimořádný výsledek hospodaření                 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 

      
         

Výsledek hospodaření za účetní období  205 135 588   -70 -34,15 453 335,56 

Výsledek hospodaření  před zdaněním 205 135 588   -70 -34,15 453 335,56 

 



 

Příloha č.: 6 – Splátkový kalendář 

Rok Měsíc 
Počáteční 
hodnota 

Úrok Úmor 
Konečná 
hodnota 

Splátka 

2017 9 2 271 500 11 168 13 936 2 257 564 25 104 

2017 10 2 257 564 11 100 14 005 2 243 559 25 105 

2017 11 2 243 559 11 031 14 074 2 229 486 25 105 

2017 12 2 229 486 10 962 14 143 2 215 343 25 105 

Celkem za rok 2017 44 261 56 158 2 215 343 100 419 

2018 1 2 215 343 10 892 14 212 2 201 131 25 104 

2018 2 2 201 131 10 822 14 282 2 186 848 25 104 

2018 3 2 186 848 10 752 14 352 2 172 496 25 104 

2018 4 2 172 496 10 681 14 423 2 158 073 25 104 

218 5 2 158 073 10 611 14 494 2 143 579 25 105 

2018 6 2 143 579 10 539 14 565 2 129 014 25 104 

2018 7 2 129 014 10 468 14 637 2 114 377 25 105 

2018 8 2 114 377 10 396 14 709 2 099 669 25 105 

2018 9 2 099 669 10 323 14 781 2 084 888 25 104 

2018 10 2 084 888 10 251 14 854 2 070 034 25 105 

2018 11 2 070 034 10 178 14 927 2 055 107 25 105 

2018 12 2 055 107 10 104 15 000 2 040 107 25 104 

Celkem za rok 2018 126 017 175 236 2 040 107 301 253 

2019 1 2 040 107 10 031 15 074 2 025 033 25 105 

2019 2 2 025 033 9 956 15 148 2 009 885 25 104 

2019 3 2 009 885 9 882 15 222 1 994 663 25 104 

2019 4 1 994 663 9 807 15 297 1 979 365 25 104 

2019 5 1 979 365 9 732 15 373 1 963 993 25 105 

2019 6 1 963 993 9 656 15 448 1 948 545 25 104 

2019 7 1 948 545 9 580 15 524 1 933 021 25 104 

2019 8 1 933 021 9 504 15 600 1 917 420 25 104 

2019 9 1 917 420 9 427 15 677 1 901 743 25 104 

2019 10 1 901 743 9 350 15 754 1 885 989 25 104 

2019 11 1 885 989 9 273 15 832 1 870 158 25 105 

2019 12 1 870 158 9 195 15 909 1 854 248 25 104 

Celkem za rok 2019 115 393 185 858 1 854 248 301 251 

2020 1 1 854 248 9 117 15 988 1 838 261 25 105 

2020 2 1 838 261 9 038 16 066 1 822 194 25 104 

2020 3 1 822 194 8 959 16 145 1 806 049 25 104 

2020 4 1 806 049 8 880 16 225 1 789 824 25 105 

2020 5 1 789 824 8 800 16 304 1 773 520 25 104 

2020 6 1 773 520 8 720 16 385 1 757 135 25 105 

2020 7 1 757 135 8 639 16 465 1 740 670 25 104 

2020 8 1 740 670 8 558 16 546 1 724 124 25 104 

2020 9 1 724 124 8 477 16 627 1 707 497 25 104 

2020 10 1 707 497 8 395 16 709 1 690 787 25 104 

2020 11 1 690 787 8 313 16 791 1 673 996 25 104 

2020 12 1 673 996 8 230 16 874 1 657 122 25 104 

Celkem za rok 2020 104 126 197 125 1 657 122 301 251 



 

Rok Měsíc 
Počáteční 
hodnota 

Úrok Úmor 
Konečná 
hodnota 

Splátka 

2021 1 1 657 122 8 148 16 957 1 640 165 25 105 

2021 2 1 640 165 8 064 17 040 1 623 125 25 104 

2021 3 1 623 125 7 980 17 124 1 606 001 25 104 

2021 4 1 606 001 7 896 17 208 1 588 793 25 104 

2021 5 1 588 793 7 812 17 293 1 571 500 25 105 

2021 6 1 571 500 7 727 17 378 1 554 122 25 105 

2021 7 1 554 122 7 641 17 463 1 536 659 25 104 

2021 8 1 536 659 7 555 17 549 1 519 110 25 104 

2021 9 1 519 110 7 469 17 635 1 501 474 25 104 

2021 10 1 501 474 7 382 17 722 1 483 752 25 104 

2021 11 1 483 752 7 295 17 809 1 465 943 25 104 

2021 12 1 465 943 7 208 17 897 1 448 046 25 105 

Celkem za rok 2021 92 177 209 075 1 448 046 301 252 

2022 1 1 448 046 7 120 17 985 1 430 061 25 105 

2022 2 1 430 061 7 031 18 073 1 411 988 25 104 

2022 3 1 411 988 6 942 18 162 1 393 826 25 104 

2022 4 1 393 826 6 853 18 251 1 375 574 25 104 

2022 5 1 375 574 6 763 18 341 1 357 233 25 104 

2022 6 1 357 233 6 673 18 431 1 338 802 25 104 

2022 7 1 338 802 6 582 18 522 1 320 280 25 104 

2022 8 1 320 280 6 491 18 613 1 301 667 25 104 

2022 9 1 301 667 6 400 18 705 1 282 962 25 105 

2022 10 1 282 962 6 308 18 796 1 264 166 25 104 

2022 11 1 264 166 6 215 18 889 1 245 277 25 104 

2022 12 1 245 277 6 123 18 982 1 226 295 25 105 

Celkem za rok 2022 79 501 221 750 1 226 295 301 251 

2023 1 1 226 295 6 029 19 075 1 207 220 25 104 

2023 2 1 207 220 5 935 19 169 1 188 051 25 104 

2023 3 1 188 051 5 841 19 263 1 168 788 25 104 

2023 4 1 168 788 5 747 19 358 1 149 430 25 105 

2023 5 1 149 430 5 651 19 453 1 129 977 25 104 

2023 6 1 129 977 5 556 19 549 1 110 429 25 105 

2023 7 1 110 429 5 460 19 645 1 090 784 25 105 

2023 8 1 090 784 5 363 19 741 1 071 043 25 104 

2023 9 1 071 043 5 266 19 838 1 051 204 25 104 

2023 10 1 051 204 5 168 19 936 1 031 268 25 104 

2023 11 1 031 268 5 070 20 034 1 011 234 25 104 

2023 12 1 011 234 4 972 20 132 991 102 25 104 

Celkem za rok 2023 66 058 235 193 991 102 301 251 



 

Rok Měsíc 
Počáteční 
hodnota 

Úrok Úmor 
Konečná 
hodnota 

Splátka 

2024 1 991 102 4 873 20 231 970 870 25 104 

2024 2 970 870 4 773 20 331 950 539 25 104 

2024 3 950 539 4 673 20 431 930 108 25 104 

2024 4 930 108 4 573 20 531 909 577 25 104 

2024 5 909 577 4 472 20 632 888 945 25 104 

2024 6 888 945 4 371 20 734 868 211 25 105 

2024 7 868 211 4 269 20 836 847 375 25 105 

2024 8 847 375 4 166 20 938 826 437 25 104 

2024 9 826 437 4 063 21 041 805 396 25 104 

2024 10 805 396 3 960 21 145 784 251 25 105 

2024 11 784 251 3 856 21 248 763 003 25 104 

2024 12 763 003 3 751 21 353 741 650 25 104 

Celkem za rok 2024 51 800 249 451 741 650 301 251 

2025 1 741 650 3 646 21 458 720 192 25 104 

2025 2 720 192 3 541 21 563 698 629 25 104 

2025 3 698 629 3 435 21 669 676 959 25 104 

2025 4 676 959 3 328 21 776 655 183 25 104 

2025 5 655 183 3 221 21 883 633 300 25 104 

2025 6 633 300 3 114 21 991 611 309 25 105 

2025 7 611 309 3 006 22 099 589 211 25 105 

2025 8 589 211 2 897 22 207 567 003 25 104 

2025 9 567 003 2 788 22 317 544 687 25 105 

2025 10 544 687 2 678 22 426 522 260 25 104 

2025 11 522 260 2 568 22 537 499 724 25 105 

2025 12 499 724 2 457 22 647 477 076 25 104 

Celkem za rok 2025 36 679 264 573 477 076 301 252 

2026 1 477 076 2 346 22 759 454 317 25 105 

2026 2 454 317 2 234 22 871 431 447 25 105 

2026 3 431 447 2 121 22 983 408 464 25 104 

2026 4 408 464 2 008 23 096 385 368 25 104 

2026 5 385 368 1 895 23 210 362 158 25 105 

2026 6 362 158 1 781 23 324 338 834 25 105 

2026 7 338 834 1 666 23 438 315 396 25 104 

2026 8 315 396 1 551 23 554 291 842 25 105 

2026 9 291 842 1 435 23 669 268 173 25 104 

2026 10 268 173 1 319 23 786 244 387 25 105 

2026 11 244 387 1 202 23 903 220 484 25 105 

2026 12 220 484 1 084 24 020 196 463 25 104 

Celkem za rok 2026 20 642 280 613 196 463 301 255 

2027 1 196 463 966 24 138 172 325 25 104 

2027 2 172 325 847 24 257 148 068 25 104 

2027 3 148 068 728 24 376 123 692 25 104 

2027 4 123 692 608 24 496 99 195 25 104 

2027 5 99 195 488 24 617 74 579 25 105 

2027 6 74 579 367 24 738 49 841 25 105 

2027 7 49 841 245 24 859 24 982 25 104 

2027 8 24 982 123 24 982 0 25 105 

Celkem za rok 2027 4 372 196 463 0 200 835 

Celkem hypotéka 741 026 2 271 495   3 012 521 



 

Příloha č. 7 – Odpisový plán budovy 

Provozní budova – 5. odpisová skupina, rovnoměrné odpisování 

Rok Koeficient Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2017 1,4  45 367 Kč  45 367 Kč 3 195 133 Kč 

2018 3,4 110 177 Kč  155 544 Kč 3 084 956 Kč 

2019 3,4 110 177 Kč  265 721 Kč 2 974 779 Kč 

2020 3,4 110 177 Kč  375 898 Kč 2 864 602 Kč 

2021 3,4 110 177 Kč  486 075 Kč 2 754 425 Kč 

2022 3,4 110 177 Kč  596 252 Kč 2 644 248 Kč 

2023 3,4 110 177 Kč  706 429 Kč 2 534 071 Kč 

2024 3,4 110 177 Kč  816 606 Kč 2 423 894 Kč 

2025 3,4 110 177 Kč  926 783 Kč 2 313 717 Kč 

2026 3,4 110 177 Kč 1 036 960 Kč 2 203 540 Kč 

2027 3,4 110 177 Kč 1 147 137 Kč 2 093 363 Kč 

2028 3,4 110 177 Kč 1 257 314 Kč 1 983 186 Kč 

2029 3,4 110 177 Kč 1 367 491 Kč 1 873 009 Kč 

2030 3,4 110 177 Kč 1 477 668 Kč 1 762 832 Kč 

2031 3,4 110 177 Kč 1 587 845 Kč 1 652 655 Kč 

2032 3,4 110 177 Kč 1 698 022 Kč 1 542 478 Kč 

2033 3,4 110 177 Kč 1 808 199 Kč 1 432 301 Kč 

2034 3,4 110 177 Kč 1 918 376 Kč 1 322 124 Kč 

2035 3,4 110 177 Kč 2 028 553 Kč 1 211 947 Kč 

2036 3,4 110 177 Kč 2 138 730 Kč 1 101 770 Kč 

2037 3,4 110 177 Kč 2 248 907 Kč  991 593 Kč 

2038 3,4 110 177 Kč 2 359 084 Kč  881 416 Kč 

2039 3,4 110 177 Kč 2 469 261 Kč  771 239 Kč 

2040 3,4 110 177 Kč 2 579 438 Kč  661 062 Kč 

2041 3,4 110 177 Kč 2 689 615 Kč  550 885 Kč 

2042 3,4 110 177 Kč 2 799 792 Kč  440 708 Kč 

2043 3,4 110 177 Kč 2 909 969 Kč  330 531 Kč 

2044 3,4 110 177 Kč 3 020 146 Kč  220 354 Kč 

2045 3,4 110 177 Kč 3 130 323 Kč  110 177 Kč 

2046 3,4 110 177 Kč 3 240 500 Kč  0 Kč 



 

Příloha č. 8 – Odpisový plán CNC stroj - fréza 

Provozní budova – 2. odpisová skupina, rovnoměrné odpisování,  

pořizovací cena 850 000 Kč 

Rok Koeficient Odpis Oprávky Zůstatková cena 

2018 11,00  93 500 Kč  93 500 Kč 756 500 Kč 

2019 22,25 189 125 Kč 282 625 Kč 567 375 Kč 

2020 22,25 189 125 Kč 471 750 Kč 378 250 Kč 

2021 22,25 189 125 Kč 660 875 Kč 189 125 Kč 

2022 22,25 189 125 Kč 850 000 Kč          0 Kč 



 

Příloha č.: 9 – Operativní cash-flow provozní budovy 

Rok Příjmy Výdaje Cash-flow 

2017    25 300 - 25 300 

2018 556 800 216 000 340 800 

2019 556 800 216 479 340 321 

2020 556 800 216 959 339 841 

2021 556 800 217 441 339 359 

2022 556 800 217 924 338 876 

2023 556 800 218 408 338 392 

2024 556 800 218 894 337 906 

2025 556 800 219 382 337 418 

2026 556 800 219 871 336 929 

2027 556 800 220 361 336 439 

2028 556 800 220 853 335 947 

2029 556 800 221 347 335 453 

2030 556 800 221 841 334 959 

2031 556 800 222 338 334 462 

2032 556 800 222 835 333 965 

2033 556 800 223 335 333 465 

2034 556 800 223 836 332 964 

2035 556 800 224 338 332 462 

2036 556 800 224 842 331 958 

2037 556 800 225 347 331 453 

2038 556 800 225 854 330 946 

2039 556 800 226 362 330 438 

2040 556 800 226 872 329 928 

2041 556 800 227 384 329 416 

2042 556 800 227 897 328 903 

2043 556 800 228 411 328 389 

2044 556 800 228 927 327 873 

2045 556 800 229 445 327 355 

2046 556 800 229 964 326 836 

2047 556 800 230 484 326 316 
 


