
  

 



  

 

 



  

 



  

 



  

Anotace 

Pro uskutečnění zde předkládaného podnikatelského záměru se vychází z požadavku 

zakladatele na založení podnikatelského subjektu, v tomto případě společnosti 

s ručením omezeným. Dále pak bude v souvislosti s tímto záměrem předložen návrh na 

vytvoření metodického plánu. Tento plán obsahuje podrobný výčet nutných postupů pro 

realizaci tohoto záměru, vyhodnocení předložených návrhů a předpoklady a 

harmonogram realizace.  

 

Annotation 

For the realization of the business plan is issued from the request of the business subject 

founder, in this case Limited Liability Company. Further will in connection with 

herewith intention submitted proposal for the methodical plan creation. This plan 

includes detailed specification necessary progress for realization hereof intention, 

evaluation of the proposed suggestions and groundwork and implementation schedule. 
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Úvod 

Hlavní činností firmy Josef Šmíd - Feal je kovovýroba specializovaná na výrobu 

kovových konstrukcí z profilové oceli, výrobků z plechu, nerezové oceli a hliníkových 

slitin. Na trhu funguje již od roku 1992. Díky precizní řemeslné práci, špičkové 

technologii a schopnosti reagovat na potřeby zákazníka, je v oboru kovovýroba 

vyhledávaným partnerem mnoha firem z Jihomoravského a Zlínského kraje. 

 

Podnikatel začal provozovat svou činnost v roce 1992 v Uherském Brodě - Újezdci. 

S postupem času a s nárůstem zakázek postupně rozšiřoval své provozovny a také 

zvyšoval počet pracovníků. Na vrcholu své produktivity zaměstnával přes 20 

zaměstnanců a pronajal si halu o 2100m2 s výrobními prostory 1500m2. S nástupem  

hospodářské recese do českého průmyslu došlo k úbytku zakázek, což zapříčinilo 

nutnost zeštíhlení firmy. Firma nyní zaměstnává 4 zaměstnance a při větších zakázkách 

spolupracuje s živnostníky a brigádníky. Hlavní sídlo společnosti se nyní nachází 

v areálu ZEAS v Suché Lozi. Zde se nachází výrobní hala a také kanceláře vedoucích 

pracovníků.  

 

Hlavním předmětem podnikání jsou veškeré zámečnické, svářečské a montážní práce 

z oceli, nerezové oceli a hliníkových slitin.  

 

Hlavní činnosti: 

• kovovýroba na zakázku,  

• stavební zámečnictví, 

• výroba nerezových prvků, 

• montážní práce, 

• drobné kovářské práce, 

• sváření MIG, MAG, TIG, plamenem, 

• obrábění – vrtání, frézování, soustružení, 

• dělení a tváření plechů. 
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Průřez nabídkou výrobků: 

• ploty, závory,  

• dveře, brány klasické i s pojezdem, 

• okrasné kované mříže, brány a ploty, 

• kovová schodiště, 

• prolézačky na dětská hřiště,  

• reklamní stojany a billboardy, 

• kovové regály,  

• konstrukční prvky,  

• přístřešky, střídačky na fotbalová hřiště, autobusové zastávky. 

 

Podnikatel Josef Šmíd je v současné době živnostníkem a rozhodl se pro založení 

společnosti Kovo Šmíd spol. s r.o. z důvodu změny odpovědnosti vůči věřitelům celým 

svým majetkem na odpovědnost pouze majetkem společnosti, tzn. přenesení 

podnikatelských rizik ze své osoby na společnost, změny podnikatelské „image“ vůči 

obchodním partnerům. Přínosem by mělo být i zlepšení postavení v rámci veřejných 

zakázek.  

 

V dnešní době však nestačí jen poskytovat kvalitní produkt a komplexnost služeb, ale 

záleží také na tom, jakým způsobem se firma na trh uvede a jakým způsobem osloví 

daný trh. Firma má velmi slabou reklamu, díky níž o této firmě ví převážně jen 

zákazníci v daném regionu.  

 

Organizační struktura firmy není vhodně navržena. Majitel nyní zodpovídá za vedení 

podniku, zajišťování zakázek, jednání s dodavateli a odběrateli. Odpovědný mistr 

zodpovídá za kontrolu přípravků a nářadí, přípravu výroby, za práci dělníků a má na 

starosti i materiálovou evidenci. Oba uvedení se potýkají s nedostatkem času k vyřízení 

všech úkolů, za které jsou odpovědni. 

 

Dalším problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, konkrétně se jedná o 

pracovníky bez speciálních svářečských průkazů. V současné době je ve firmě pouze    

1 pracovník se svářečským průkazem na sváření nerezové oceli a ten je navíc 
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živnostník, který pracuje pro firmu na smlouvu o dílo a pouze 2 pracovníci s „velkými“ 

svářečskými průkazy z celkového počtu 10ti pracovníků. 

 

Společnost používá nejednotný informační systém, který je tvořen navzájem 

izolovanými aplikacemi. Společnost nemá žádný software na vedení zakázek a na 

skladové hospodářství využívá jiný velmi nedostačující program. Výrobu plánuje 

chaoticky s ohledem na nejbližší termíny plnění. Aplikace nutí pracovníky přepisovat 

data manuálně z jednoho programu do druhého. To samozřejmě přináší velkou 

pravděpodobnost vzniku chyb v důsledku vstupu lidského faktoru do tohoto procesu. 
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1 Definování problému a cíle DP 

Pro uskutečnění zde předkládaného podnikatelského záměru se vychází z požadavku 

zakladatele na založení podnikatelského subjektu, v tomto případě společnosti 

s ručením omezeným. Tato práce je určena pro vedení firmy a je návodem jak 

systematicky postupovat až k založení nové společnosti a odstraňování dílčích 

problémů. 

 

Důvody pro založení společnosti s ručením omezeným: 

• změna odpovědnosti podnikatele vůči věřitelům celým svým majetkem na 

odpovědnost pouze majetkem společnosti, tzn. přenesení podnikatelských rizik ze 

své osoby na společnost, 

• změna podnikatelské „image“ vůči obchodním partnerům, 

• lepši postavení firmy v rámci veřejných zakázek, 

• efektivnější rozdělení pravomocí na vedoucí zaměstnance, 

• daňové důvody. 

 

Dílčími cíli zpracování jsou: 

• zlepšení organizační struktury, 

• návrh nové struktury mezd, 

• návrh marketingového plánu, 

• zlepšení kvalifikace zaměstnanců, 

• zavedení jednotného informačního systému. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Charakteristika podnikání 

a) Podnikání, podnikatel, podnik 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, je podnikání 

definováno jako soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. [10] 

 

Podnikatelem je podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoník, § 5 odst. 1 vymezuje, co je to podnik. 

Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

sloužit. [10] 

 

b) Živnost 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání vymezuje živnost v § 2, a to jako 

soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. § 3 

ods. 1 živnostenského zákona vymezuje oblasti podnikání, které nejsou živností, a to: 

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu určené právnické osobě,  

b) využívání výsledků duševní činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich 

původce nebo autory, 
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c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem 

autorským podle zvláštního právního předpisu, 

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných 

umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 

e) provádění archeologických výzkumů. 

Taxativní vymezení činnosti, které za živnosti nepovažujeme, můžeme nalézt v  

odstavcích § 3 živnostenského zákona. [10] 

 

c) Společnost s ručením omezeným 

• Základní informace 

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní společnosti v 

České republice. Její výhoda spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, 

relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění a malé administrativní 

náročnosti. Jistým způsobem společnost s ručením omezeným subjektivně posunuje 

úroveň podnikání od fyzické osoby výše k profesionálnějšímu přístupu. Částečnou 

nevýhodou pro začínající podnikatele je v tomto případě nutnost vedení podvojného 

účetnictví a výše posunutá laťka v jednání s úřady. 

 

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálových společností, 

přestože obsahuje mnoho prvků osobní společnosti. Společnost může mít od jednoho do 

padesáti společníků. 

 

Právní úprava společnosti s ručením omezeným vychází především z obchodního 

zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní 

společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava společnosti s ručením omezeným 

je vymezena v § 105 a následujících. [10] 

 

• Základní kapitál 

Minimální základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. Na základním kapitálu 

společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu 

společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Výše vkladu může být pro jednotlivé 
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společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková výše 

vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. 

 

Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské 

smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí 

vkladu uveden předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad 

společníka. 

 

Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých 

vkladů musí činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, 

může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní 

kapitál. [10] 

 

• Ručení 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

 

Zde došlo při velké novelizaci k 1. lednu 2001 k významné změně, která nebyla často 

podnikateli vůbec zaznamenána. Společníci již nyní neručí pouze do výše svého 

nesplaceného vkladu, ale ručí solidárně do výše souhrnu všech nesplacených 

prostředků. Může se tedy stát, že se na Vás úspěšně obrátí věřitel i v případě, že Vy jste 

svůj vklad již dávno uhradil. [10] 

 

• Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení "společnost 

s ručením omezeným", postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o." (§ 107 ObchZ). 

Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména 

nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení 

firmy nestačí podle obchodního zákoníku rozdílný dodatek označující právní formu, 

přesto se i s takovými případy můžeme v praxi setkat. 
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• Statutární orgán 

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Je-

li jednatelů více je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, 

nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak (§ 133 ObchZ), takové omezení je 

však vůči třetím osobám neúčinné. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za 

chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům atd. Pro jednatele platí 

zákaz konkurence, který již nelze podle jedné novele obchodního zákoníku zmírnit      

(§ 136 ObchZ). I zde však platí "kde není žalobce, není ani soudce" a v praxi je tento 

zákaz často porušován.[10] 

 

• Valná hromada 

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti jejího 

rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti (§ 125 ObchZ). Zejména se jedná o 

jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování 

účetní uzávěrky. Valná hromada může jmenovat i členy dozorčí rady, což je nepovinný, 

zřídkakdy zřizovaný orgán společnosti s ručením omezeným. 

 

• Založení společnosti 

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v 

současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení 

společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony : 

- uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

- složení základního jmění společnosti, nebo jeho části, 

- získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 

- zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

- registrace společnosti u finančního úřadu. 

 

• Sepsání a podpis společenské smlouvy 

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením 

omezeným. Důležitým pojmem v předchozí větě výraz "založena", který se výrazně liší 

od pojmu "vznik společnosti". Společenskou smlouvu si nyní musíte dle § 57 ObchZ 

musíte nechat sepsat formou notářského zápisu. Dříve byla tato povinnost stanovena 
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pouze v případě jediného společníka (zakladatelská listina), nyní již se vztahuje na 

všechny nově zakládané s.r.o. 

 

Společenská smlouva musí obsahovat (§ 110 ObchZ): 

- firmu a sídlo společnosti, 

- určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a        

bydliště fyzické osoby, 

-  předmět podnikání (činnosti), 

- výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty - 

splácení vkladu, 

- jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

- jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

- určení správce vkladu, 

- jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. [10] 

 

• Složení vkladů 

Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva (§ 60 ObchZ). Obvykle se volí 

složení vkladů na bankovní účet. 

 

Nejjednodušší způsob (a rejstříkovým soudem nejuznávanější) je založení nového 

bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka na 

vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení 

vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení 

poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na 

zápis do obchodního rejstříku. 

 

Vklady lze složit i v hotovosti u správce základního jmění, který poté vydá prohlášení o 

složení základního jmění. Správce, který uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je 

splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky do výše, v jaké nebyli věřitelé z 

majetku společnosti uspokojeni. [10] 
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• Získání živnostenských listů 

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se dokládají příslušná oprávnění 

k podnikání (živnostenské listy, koncese, atp.) Podrobný postup získání živnostenských 

listů pro právnické osoby je uveden v sekci Živnostenský úřad na www.justice.cz. 

 

• Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. 

Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. Nově 

jsou pro veškeré návrhy obchodnímu rejstříku předepsány oficiální formuláře, které jsou 

ke stažení ze serveru www.justice.cz. 

 

Jako přílohy se k návrhu přikládají: 

▫ za společnost  

- společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

- oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.), 

- listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru 

nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k 

prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není 

vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce 

zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto 

správce. 

- doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce    

vkladů/banky, posudky znalců, atp.), 

 

▫ za každého jednatele  

- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným 

příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát 

příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, 

předloží se čestné prohlášení učiněné jednatelem před notářem nebo 

orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo 

členského státu Evropské unie posledního pobytu), 
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- čestné prohlášení jednatele, že  

-    je plně způsobilý k právním úkonům, 

- splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák.                

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění    

pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je 

překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

-   splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku; 

    podpis musí být úředně ověřen. 

 

V případě, že rejstříkový soud zjistí formální chyby návrhu na zápis společnosti, vyžádá 

si opravu nebo doplnění tohoto návrhu. Podstatné je, že tímto aktem nebude ztraceno 

zcela svoje původní pořadí (číslo jednací) ve frontě čekatelů na zápis.[10] 

 

• Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Na zápis společnosti do obchodního rejstříku se čeká až půl roku (záleží na rejstříkovém 

soudu). O zapsání společnosti do obchodního rejstříku dostanete od rejstříkového soudu 

Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti. V 

případě, že toto rozhodnutí pošta vrátí jako nedoručené je stále možno ho na 

rejstříkovém soudu osobně vyzvednout. 

 

Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením a 

tímto dnem nastává povinnost vést podvojné účetnictví. 

 

2.2 Podnikatelský plán 

2.2.1 Co je to podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný materiál, který zpracovává podnikatel a ten v něm 

popisuje všechny vnější a vnitřní faktory, které souvisejí se založením nového podniku. 

Mluví se o něm jako o herním plánu nebo o autoatlasu, v kterém nalezneme odpovědi 

na otázky typu kde jsem, kam jedu a jak se tam dostanu. Navíc je významnou součástí 

snah o získání kapitálu od bank a investorů. [2] 
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Podnikatelský plán není pouze dokument, který slouží jako podklad k úspěšnému 

vyřízení bankovních úvěrů, ale je to i určitá forma jízdního řádu, kterou sděluje 

podnikatel investorům, vlastníkům, bankám a všem zainteresovaným osobám, že 

strategické cíle mají reálný základ a že je s ohledem na obchodní, marketingové, 

personální, výrobní a finanční možnosti také dokáže naplnit. Podnikatelský plán 

prokazujeme nejen na to, že si podnikatel věří, ale i na to, že ví, jak svých cílů 

dosáhnout. Nepochopení principu podnikatelského plánu znamená nepochopení 

elementárních základů řízení firmy. [11] 

 

Podnikatelský plán by měl být alfou a omegou každého podnikatele. Business plán není 

potřeba jen pro investora, pro banku, potenciálního člena představenstva nebo klíčového 

partnera, ale slouží především samotnému podnikateli, jeho managementu a 

zaměstnancům k formulaci a definici cílů společnosti a nástrojů, které jsou pro jejich 

dosažení nezbytné. Je třeba si uvědomit, že podmínky na trhu se mění a že firma, 

podnikatel a jeho plán se musí měnit s ním. [11] 

 

2.2.2 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán může být sepsán v různý čas, z různých důvodů a za účelem 

určitých přínosů pro různé typy osob. To vše lze graficky vyjádřit následovně: 

 

Podle Korába [4] jsou na podnikatelském plánu zainteresovány 3 typy osob: 

1) Majitelé 

Ti mají podnikatelské plány zejména pro plánování budoucnosti svých podniků. Budou 

je též používat pro řízení růstu podniku, plánování změn apod. 

2) Manažeři 

Manažeři jsou v podnicích zapojeni do přípravy podnikatelského plánu, zároveň jsou 

jeho uživateli a příjemci výhod, které z něj plynou. A v neposlední řadě to pro ně může 

být hlavní plánovací nástroj. 

3) Investoři 

Jak banky, tak i ostatní investoři mají zájem na tom, aby získali svoje investované 

peníze zpět s patřičným ziskem. Nicméně s výjimkou tohoto bodu se jejich další cíle 
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značně liší. Banka se bude chtít ujistit, že během doby splatnosti půjčky bude podnik 

schopen splácet jak jistinu, tak úroky. Zatímco investorům se jejich investice vrátí zpět 

teprve v momentě prodeje, tedy často v horizontu mnoha let. 

 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat tyto požadavky[1]: 

• být stručný a přehledný, 

• být jednoduchý, 

• demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, 

• orientovat se na budoucnost (na to, čeho chce firma dosáhnout), 

• být co nejvěrohodnější a realistický, 

• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, 

• nebýt však ani příliš pesimistický, 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

• upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, 

• prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, 

• prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu aj. 

získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením, 

• být zpracován kvalitně i po formální stránce. 

 

 a) Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při zpracování podnikatelského plánu by měly být respektovány obecně platné zásady. 

Jejich smyslem není zpracovatele podnikatelského plánu nějakým způsobem omezovat. 

Jde o to, že zejména externí subjekt bude mít s největší pravděpodobností k dispozici 

plány jiných firem, které na něj chtějí také zapůsobit. Je vhodné, aby podnikatelský plán 

byl: 

 

- Srozumitelný – při sestavování podnikatelského plánu je vhodné vyjadřovat se 

jednoduše, neprezentovat zbytečně mnoho myšlenek v jedné větě, přídavná 

jména vybírat opatrně, není třeba s jejich počtem plýtvat. Kde by to bylo ku 

prospěchu věci, je vhodné pro přehlednost sestavit tabulku. Sebelepší stylizace a 
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kompozice jednoho podnikatelského plánu vezme za své, když nebude doložena 

čísly. 

- Logický – myšlenky a skutečnosti uvedené v plánu musí na sebe navazovat, 

musí být podloženy fakty, tvrzení obsažená v plánu si nesmí odporovat. Je 

vhodné časový průběh znázornit graficky s doplněním harmonogramu, např. 

pomocí úsečkového diagramu. 

- Uváženě stručný – myšlenky či závěry obsažené v plánu je třeba uvést stručně, 

ovšem v žádném případě ne na úkor postižení základních faktů. Bezesporu ku 

prospěchu dodržení této zásady je, pokud se ke zpracovanému textu s odstupem 

několika dní vrátíme, pročteme jej znovu a uděláme úpravy nebo jej necháme 

projít připomínkovým řízením. 

- Pravdivý a reálný – pravdivost uváděných údajů a reálnost predikovaného 

vývoje by měla být samozřejmostí. 

- Respektování rizika – podnikatelský plán je o budoucnosti. Řadě podnikatelů 

dělá problém se dobře orientovat v současné chaotické realitě a předvídat 

budoucí vývoj je ještě obtížnější. Respektování rizik, popř. variantnost 

navrhovaných řešení v kritických momentech budoucího vývoje zvyšuje 

důvěryhodnost podnikatelského plánu.[1] 

 

b) Příprava podnikatelského plánu  

Rozsah a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti firmy a účelu, pro 

který je určen. Rozdíly mezi rozsahem podnikatelského plánu tedy mohou záviset na 

tom, zda se nová firma bude zabývat poskytováním služeb či výrobou, nebo zda půjde o 

zboží osobní či průmyslové spotřeby. Komplexnost podnikatelského plánu může být 

také ovlivněna velikostí trhu, konkurencí a růstovým potenciálem. Při zpracování 

přihlížíme k tomu, zda se podnikatelský plán sestavuje pro interní nebo externí účely. 

 

• Sběr informací 

Na kvalitě a množství získaných informací závisí kvalita rozhodnutí, protože na základě 

špatných informací se správné rozhodnutí činní jen obtížně. Většinou se problémy 

s informacemi vyskytují u malých firem a začínajících firem. Zavedené firmy již znají 

celkový trh poměrně dobře a mají z minulosti řadu informací o zákaznících, 



 25 

dodavatelích, konkurenci atd. V případě začínající firmy má lepší rozhodovací pozici 

podnikatel, který se v oboru uvažovaného podnikání pohyboval a zná informační zdroje. 

 

Díky současnému stupni rozvoje informačních technologií je možné značné množství 

informací a potřebných kontaktů najít v elektronické podobě. Zejména státní instituce,1 

profesní sdružení, ale i velké množství firem má své internetové stránky, na nichž je 

možné najít to, co podnikatelé potřebují.  

 

Formě elektronické prezentace je věnována stále větší pozornost, zvyšuje se dostupnost, 

množství i kvalita takto získaných informací. Podnikatel se v určitém okamžiku může 

dostat do situace, kdy má dojem, že je těmito elektronickými informacemi přesycen a 

musí hledat způsob jejich vhodné selekce. 

 

Pravdou ale zůstává, že i ten nejlépe propracovaný on-line informační systém někdy 

nemůže nahradit přímý osobní kontakt. Jednání se zákazníky, dodavateli, experty 

v profesních organizacích nebo s představiteli konkurenčních firem může poskytnout 

dobré podklady pro vyhodnocení pozice našeho výrobku nebo firmy. Náklady na 

dopravu za těmito informačními zdroji lze někdy zredukovat tím, že si je vyhledáme na 

veletrzích, výstavách či konferencích, kde je účast záležitostí prestiže. Z projevu 

účastníků, ze sborníků, popřípadě z propagačních materiálů si podnikatel může upřesnit 

obrázek o tržním prostředí. [1] 

 

• Formální úprava 

Na první stranu patří obchodní jméno firmy, logo a datum vyhotovení, dále adresa firmy 

a kontakt na osobu, která za sestavení plánu zodpovídá. Pro vlastní ochranu by měl být 

na první stránce následující pokyn: „Všechny údaje tohoto podnikatelského plánu jsou 

důvěrné. Rozmnožování a předávání třetím osobám je povoleno jen se souhlasem autora 

nebo výše uvedené firmy.“ Profesionálně působí, když se logo firmy opakuje v záhlaví 

každé stránky. 

 

                                                 
1 Každé ministerstvo má své internetové stránky a důležité informace může podnikatel najít například na 
portálu veřejné správy ČR www.gov.cz 
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Rozsah podnikatelského plánu je orientačně 40-50 stran plus přílohy. Na 

podnikatelském plánu se obvykle pracuje vedle běžné práce několik týdnů, někdy i 

měsíců. Často již vypracované části podléhají neustálému procesu změn, který vyžaduje 

jejich opětovné přepsání. Doporučuje se pro vazbu použít pořadač, aby bylo možné do 

poslední chvíle vyměňovat a doplňovat stránky. Předložený podnikatelský plán 

zprostředkovává první dojem o firmě, proto by měl být vnější vzhled působivý. Je také 

nutné vyhnout se překlepům a gramatickým chybám.[1] 

 

Dříve než začne podnikatel pracovat na sestavení podnikatelského plánu, měl by si 

položit dvě základní otázky: 

- Co je skutečným cílem mého podnikání? Důležitá bude zřejmě finanční odměna. 

Avšak peníze nejsou jediný důvod k podnikání. Napíše-li si podnikatel na papír 

své představy o tom, čeho chce podnikáním dosáhnout, začne jeho plán dostávat 

konkrétní podobu. 

- Který moment mých podnikatelských aktivit představuje konkurenční výhodu? 

Může to být výrobek nebo služba, cena, kvalita, originalita, flexibilita dodávek, 

doprovodné služby, výhodná lokalita, příjemný personál aj. 

 

2.2.3 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, neexistuje 

tedy nějaký univerzální návod, který by se dal při psaní podnikatelského plánu uplatnit 

vždy a v každém podniku. Avšak existuje mnoho doporučení, co všechno by měl dobrý 

podnikatelský plán obsahovat. 

 

Jednou z mnoha možností je struktura podnikatelského plánu podle Korába [4], který 

podnikatelský plán člení do 10 základních částí: 

 1. titulní strana, 

 2. exekutivní souhrn, 

 3. popis podniku, 

 4. analýza trhu, 

 5. marketingový plán, 
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 6. výrobní, resp. obchodní plán, 

 7. organizační plán, 

 8. finanční plán, 

 9. hodnocení rizik, 

 10. přílohy. 

 

a. Titulní strana 

Titulní strana je stručným výkladem obsahu podnikatelského plánu. Většinou jsou v této 

části uvedeny údaje jako [2]: 

o název a sídlo společnosti, IČO, bankovní spojení, kontakty a popř. datum zápisu 

 do Obchodního rejstříku, 

o jména podnikatelů a kontakty, 

o popis podniku, povaha podnikání či způsob financování, 

o prohlášení o důvěryhodnosti informací, které jsou v plánu uvedeny. 

 

b. Exekutivní souhrn 

Je to extrakt, ve kterém se shrnou nejdůležitější prvky podnikatelského plánu jako je 

např. hlavní myšlenka tohoto plánu, silné stránky, očekávání, stručné tabulky 

finančního plánu. Tato kapitola se zpracovává až po sestavení celého podnikatelského 

plánu a pro investory je to nejdůležitější část, neboť podle ní se rozhodnou, zda má cenu 

podnikatelský plán číst jako celek. [4] 

 

c. Popis podniku 

Je to kapitola, která obsahuje zejména základní myšlenky, podnikatelské cíle a 

strategické poměry, právní formu a vlastnické vztahy v podniku. Jestliže se nejedná o 

nově zakládanou firmu, pak je nezbytné zmínit její historii a dosažené úspěchy, a také 

to, jak firma funguje v současnosti a na jakých principech je založena. Popis 

budoucnosti by měl vycházet ze stručných a konkrétních cílů, přičemž by tyto cíle měly 

být časově rozděleny např. na operativní, taktické či strategické. Nutné je uvést i cesty, 

kterými chceme těchto cílů dosáhnout. [1] 
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Podle Korába [4] by měla tato kapitola obsahovat: 

o popis produktu/služeb, 

o umístění a velikost podniku, 

o personál, 

o průprava podnikatele, 

o klíčové kompetence (to, v čem vynikáme nad konkurencí; zdroj konkurenční 

 výhody), 

o silné stránky a konkurenční výhody podniku, 

o specifikaci formy podniku (např. OSVČ), 

o specifikaci živnosti (resp. živnostenský list), 

o způsob vedení účetnictví, 

o způsob plnění legislativních povinností, 

o druh pojištění, výběr bankovního ústavu, 

o formu, jakou se bude firma prezentovat (např. logo, vizuální styl), 

o dostupnost trhu a očekávaná úspěšnost, 

o příprava a realizace zakázek, 

o stárnoucí vybavení podniku, které je třeba pro realizaci zakázek. 

 

d. Analýza trhu 

Je třeba zpracovat a prozkoumat příležitosti a hrozby pro naše podnikání. Jedním 

z vhodných prostředků je zpracování SWOT2 analýzy.  Tato analýza je jednoduchým 

nástrojem, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů. Ovlivňujících strategické 

postavení podniku,. Je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopnosti 

podniku se změnami v jeho okolí. SWOT analýza využívá závěru externích i interních 

analýz a na jejich základě identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a významné 

vlivy z okolí podniku – příležitosti a ohrožení. [6] 

 

Cílem SWOT analýzy je získat strukturovaný pohled na okolí i vnitřní situaci podniku, 

směřující k předvídání vývojových trendů faktorů vnějšího prostředí a vnitřní situace 

podniku a jejich vzájemných souvislostí. Závěry této analýzy napomohou k odkrytí 

                                                 
2 Zkratka počátečních písmen anglických slov Strengths – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, 
Opportunities – příležitosti, Threats - hrozby 
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podstatných faktorů pro formulaci strategie. Následné strategické aktivity musí 

směřovat k potlačování slabých stránek, musí s jistým předstihem predikovat možné 

ohrožení podniku a pro dosažení prosperity podniku musí zhodnocovat její silné stránky 

a pružně reagovat na objevené příležitosti. [12] 

 

Při zpracování SWOT analýzy je třeba respektovat dle Keřkovského [3] tyto zásady: 

• Závěry by měli být relativní tj. zpracování SWOT analýzy by mělo být účelné. 

• Zaměřit se jen na podstatné faktory. 

• Měla by být identifikována jen „strategická“ fakta. 

• Objektivnost. 

• Zvýraznění nejvýznamnějších faktorů – např. uvedení v pořadí dle důležitosti. 

 

Hrozby a příležitosti budoucího okolí 

Při analýze hrozeb je nutné vzít v úvahu faktor globalizace, který značně rozšiřuje 

relevantní okolí. Mezi typické hrozby dle Vebera [8] patří: 

 

• Vysoká diferenciace v odvětví. 

• Státní regulace. 

• Know-how, které odvětví používá. 

• Velký počet konkurujících si podniků, stejně velké konkurující podniky. 

• Pomalý růst odvětví. 

• Hrozba substitučních výrobků. 

• Hrozba vstupu nového výrobce atd. 

 

Příležitosti podnik využívá k neutralizaci hrozeb, jednak k vlastní rozvojové příležitosti 

vyplývající z charakteru odvětví. Příležitosti v odvětví jsou závislé také na jeho fázi či 

globálnosti. 

 

Slabé a silné stránky podniku 

I když je okolí podniku bezpochybně velice silným faktorem ovlivňuje volbu jeho 

strategie, není faktorem jediným. V úvahu se musí vzít i silné a slabé stránky podniku a 
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jeho vnitřní zdroje. Dle Vebera [8] lze slabé a silné stránky spatřovat také v těchto 

oblastech: 

 

• Finanční síla organizace. 

• Výzkum a vývoj. 

• Výrobková politika. 

• Úroveň managementu. 

• Organizace podniku. 

• Napojení na infrastrukturu. 

• Image podniku apod. 

 

Vnější prostředí i vnitřní podmínky podniku jsou stále proměnlivější a dynamičtější. 

V závislosti na těchto změnách je nutné měnit i jednotlivé faktory. Při použití SWOT 

analýzy je důležitý dynamický aspekt, orientovaný na budoucí potenciální faktory, 

vazby a souvislosti.  

 

e. Marketingový plán 

Základní složky marketingového mixu tvoří výrobek, cena, podpora prodeje a 

distribuce. Všechny tyto složky jsou vzájemně závislé, přičemž při stanovení jejich 

optimální kombinace je třeba vycházet z charakteristik trhu a zvolené strategie projektu.  

 

• Výrobek a výrobková politika 

Projekt bude komerčně životaschopný jedině tehdy, jestliže jeho výrobky (služby) 

najdou uplatnění na trhu. Proto je nutné specifikovat v rámci zpracování technicko-

ekonomické studie výrobní sortiment projektu. Předmětem zvažování by mělo být to, 

zda bude lepší soustředit se na jediný produkt, nebo vyrábět více odlišných produktů. 

 

Součástí vyjasnění výrobního sortimentu a výrobkové politiky bude též stanovení: 

- šíře a hloubky sortimentu (výroba pouze jediné varianty každého produktu, či více 

modifikací odlišných velikostí, kvalitou, barvou aj.), 

- návrhu výrobku (v mnoha případech bude třeba vyvinout prototyp a testovat jej na 

trhu před finálním rozhodnutím o výrobním programu), 
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- způsobu balení, servisních a poprodejních služeb, záručních podmínek aj. 

s respektováním příslušných nákladů. [1] 

 

• Cena a cenová politika 

Při stanovení prodejních cen 3 je třeba zvažovat více faktorů, mezi něž patří především 

výše nákladů na jednotku produkce, cenová politika rozhodujících konkurentů, cenová 

elasticita, slevy poskytované velkoobchodu a maloobchodu, dealerské odměny, obecně 

přijímaná politika rabatů, platební podmínky a podmínky dodávek a nelze opomenout 

ani státní politiku cenové regulace, která existuje v určitých oborech. 

 

• Podpora prodeje 

Podpora prodeje je nutná jednak při vstupu nového produktu na trh, jednak pro udržení 

tržní pozice a dosažení dlouhodobých cílů projektu. Technicko-ekonomická studie by 

proto měla specifikovat formy podpory prodeje, které jsou třeba pro dosažení 

předpokládané výše prodejů, současně však musí stanovit i náklady spojené s realizací 

těchto opatření. Jako základní formy podpory prodeje přichází do úvahy reklama a 

propagace, public relations, osobní prodej, orientace na značkové zboží aj. Je zřejmé, že 

v rámci technicko-ekonomické studie se bude zvažovat pouze hrubý nástin vhodných 

forem podpory prodeje nutný pro odhad s tím spojených nákladů a detailní specifikace 

bude možná až po uvedení projektu do provozu. 

 

• Distribuční kanály 

Hlavní distribuční kanály tvoří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 

zákazníkům. S volbou vhodného distribučního kanálu, resp. jejich kombinace souvisí i 

logické aspekty distribuce, kterým by se měla věnovat speciální pozornost. Jde zde o 

otázky dodacích podmínek, způsobů a prostředků přepravy, optimalizace dopravních 

cest, řízení zásob i ochrany zboží během přepravy.[1] 

 

 

 

                                                 
3 Stanovení cenové úrovně není jen otázkou krátkodobé politiky, ale má též strategický aspekt, 
vycházející ze strategie projektu a dlouhodobé marketingové strategie. 
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f. Výrobní, resp. obchodní plán 

Tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. V případě, že podnik část výroby realizuje 

formou subdodávek, uvedou se zde tito subdodavatelé včetně důvodů, proč jsme si 

vybrali právě je. Jestliže podnikatel vyrábí sám své produkty, je třeba uvést popis 

potřebných strojů a zařízení, použité materiály a jejich dodavatele. Nejedná-li se o 

výrobní podnik, bude tato část nazvána obchodní plán a bude obsahovat informace o 

nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory, inventurní systém atd. Pokud bude 

podnik poskytovat služby, bude se tato část týkat především popisu této činnosti, 

uvedou se zde informace o vazbách na dodávky a hodnocení dodavatelů (např. výrobní 

dodavatelé, dodavatelé bankovních a finančních služeb). [4] 

 

g. Organizační plán 

Z této části by mělo být patrné, jaká je forma vlastnictví nového podniku, kdo jsou 

klíčoví pracovníci podniku, jaké je jejich vzdělání, dovednosti a zkušenosti. Je zde 

určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. A toto vše znázorňuje organizační 

struktura podniku.[4] 

 

h. Finanční plán 

• Potřeba finančních zdrojů  

Každý potencionální podnikatel potřebuje pro založení firmy určité množství finančních 

zdrojů, přičemž výše potřebného množství peněžních prostředků závisí na druhu 

činnosti a velikosti podniku. 

 

Peněžní prostředky však vždy musí zajistit dva specifické účely, a to kapitál potřebný 

pro vybudování a vybavení provozní jednotky a kapitál potřebný pro zajištění provozu 

jednotky po zahájení činnosti. 

 

Kapitál potřebný pro vybudování a vybavení provozní jednotky se označuje jako 

zakladatelský (startovací) kapitál. Je to množství prostředků, které jsou potřeba, aby 

podnik vůbec mohl zahájit svou činnost a dále jej pak členíme na: 
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1. Prostředky na získání dlouhodobého hmotného majetku: 

• náklady na získání pozemku, 

• náklady na získání provozovny, 

• náklady na výstavbu a stavebně inženýrské práce, 

• náklady na nákup strojů, výrobních a pomocných zařízení včetně jejich dopravy, 

instalace a montáže, 

• náklady vynaložené např. na získání technologií nebo licencí. 

 

2. Prostředky na předvýrobní výdaje: 

• výdaje spojené se založením a registrací firmy, 

• výdaje na zpracování nejrůznějších studií před založením podniku, 

• výdaje na přípravu reklamních materiálů, 

• odměny pracovníků zabývajících se přípravou podnikatelského plánu apod. 

 

Provozní (pracovní) kapitál potřebuje podnik k tomu, aby byl zajištěn plynulý provoz 

jednotky a měl by pokrýt položky jako jsou platby za materiál, energii, mzdy, pojistné 

apod., které musí být placeny pravidelně po celý rok. Je potřeba si uvědomit, že 

provozní kapitál neustále mění svoji podobu a vzniká jakýsi cyklus, kdy se provozní 

kapitál v podobě peněz mění na materiál, na rozpracovanou výrobu, na skladové zásoby 

hotových výrobků a končí tím, že se opět mění na hotové peníze. [9] 

 

• Plánované účetní výkazy  

Rozvaha podniku  

Rozvahou rozumíme písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému 

datu. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance T a její konstrukce by měla přehledně 

ukazovat, co podnik vlastní a z jakých zdrojů svůj majetek pořídil. Základní schéma 

rozvahy je zobrazeno na následujícím obrázku. [7] 
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 AKTIVA CELKEM ( A+ B + C + D)  PASIVA CELKEM ( A + B + C) 

A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A Vlastní kapitál 

B Stálá aktiva A. I. Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy tvořené ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

  A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního 

   období 

C Oběžná aktiva B Cizí zdroje 

C. I. Zásoby B. I. Rezervy 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. III. Krátkodobé závazky 

C. IV. Finanční majetek B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D Ostatní aktiva C Ostatní pasiva 

Obrázek 1: Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

      Zdroj - Koráb, 2005, s. 128                                                       

 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je písemný přehled o nákladech (za materiál, platy zaměstnanců, 

režii, daně aj.), výnosech (za prodej výrobků a služeb) a hospodářském výsledku firmy 

za určité období. V tomto výkazu jsou výnosy a náklady rozděleny na provozní, 

finanční a mimořádné. Rozdíl výnosů a nákladů představuje výsledek hospodaření, tj. 

zisk nebo ztrátu. [4] 

 

• Analýza bodu zvratu  

Náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby jsou tzv. variabilní náklady. Fixní 

náklady jsou z krátkodobého hlediska nezávislé na objemu výroby, v dlouhém období 

se mění skokově. Toto rozdělení nákladů na fixní a variabilní se využívá ke stanovení 

objemu výroby, při kterém se tržby a celkové náklady rovnají, tzn. tržby pokryjí 

všechny náklady. 
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Bod zvratu se při výrobě výrobků stejného druhu vypočítá jako: 

 

QBEP = FN / (p – VN), 
 

kde  FN – fixní náklady, 

 VN – variabilní náklady, 

 p – prodejní cena. 

Tato analýza se využívá v různých rozhodovacích úlohách, kde je nutné určit minimální 

objem výroby, minimální požadované využití kapacit, stanovit minimální prodejní cenu 

apod. [4] 

 

• Cash-flow  

Cash-flow je přehledem o příjmech a výdajích v podniku a sledujeme jej ve třech 

oblastech: 

• Provozní cash-flow sleduje pohyb peněz související s hlavní činností podniku   

(výroba, prodej výrobků a služeb). 

 • Investiční cash-flow sleduje změny v dlouhodobém majetku. 

 • Finanční cash-flow sleduje získávání finančních zdrojů a jejich splácení. 

 

Výkaz CF je možné sestavovat dvěmi metodami: 

1. Přímá – jedná se o přímé sledování všech peněžních příjmů a výdajů podniku. 

2. Nepřímá – je založena na sledování nákladů a výnosů upravených na příjmy a výdaje 

vzhledem ke změnám rozvahy a zisku běžného období, upraveného o změny aktiv a 

pasiv.[7] 

 

• Plánované výkazy daňové evidence 

Na rozdíl od účetnictví slouží daňová evidence primárně ke zjištění základu daně z 

příjmů, ale pokud je průběžně vedena, má i informační funkci. Poskytuje přehled o 

stavu a pohybu majetku a dluhů podnikatele a je tak využívána pro ekonomické 

rozhodování při řízení firmy. Daňová evidence obsahuje údaje o: 

- příjmech a výdajích, 

- majetku a závazcích podnikatele. 
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• Finanční analýza 

Finanční analýza a hodnocení projektů zaujímají v technicko-ekonomické studii 

projektu ústřední postavení, neboť poskytují základní informace pro rozhodování o 

přijetí či zamítnutí projektu, resp. informace pro posuzování výhodnosti více variant 

projektu a rozhodování o výběru varianty, která by se měla realizovat. Hodnocení a 

výběr projektů vede tedy ke dvěma závažným rozhodnutím. Prvním z nich je rozhodnutí 

investiční a druhým je rozhodnutí finanční. 

 

Investiční rozhodnutí se týká vlastní věcné náplně projektu. Ta je charakterizována 

určitým výrobním programem, velikostí výrobní jednotky, technologickým procesem aj. 

Investiční rozhodnutí tedy představuje rozhodnutí, do jakých konkrétních aktiv bude 

firma investovat. Pokud se firma rozhodne realizovat určitý projekt, pak musí také 

rozhodnout o velikosti a struktuře finančních zdrojů (hotovosti), kterou bude realizace 

tohoto projektu vyžadovat. Toto rozhodnutí je pak rozhodnutím finančním. Finanční a 

investiční rozhodování firmy nejsou vzájemně nezávislá, nýbrž spolu těsně souvisejí.  

 

Mezi nejrozšířenější metodu finanční analýzy patří analýza na základě poměrových 

ukazatelů a vzniká podílem dvou absolutních hodnot výkazu zisků a ztrát, rozvahy, 

případně cash-flow. Vypočítané poměry (procenta, počty dní, počty obrátek apod.) se 

porovnávají v čase a v prostoru. Existují tyto základní poměrové ukazatele: 

 

• Ukazatele likvidity, jak uvádí Koráb [4], měří schopnost podniku hradit 

krátkodobé závazky. Vyjadřují jaký podíl závazků je podnik schopný z dané složky 

majetku uhradit. Rozlišujeme 3 varianty ukazatelů likvidity: 

 

a) okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / okamžitě splatné závazky 

Do tohoto ukazatele se zahrnují peníze v hotovosti, na běžných účtech u bank, 

termínované vklady do 3 měsíců a krátkodobý finanční majetek. Ukazatel se často 

označuje také jako likvidita prvního stupně a měl by optimálně dosahovat hodnot kolem 

0,2 až 0,5. [9] 
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b) pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Likvidita druhého stupně poměřuje pouze pohotová oběžná aktiva s krátkodobými 

závazky, přičemž do oběžných aktiv zahrnujeme pouze peněžní prostředky, 

obchodovatelné cenné papíry a pohledávky. Hodnota likvidity 2. stupně by neměla 

klesnout pod hodnotu 1. [4] 

 

c) běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Živělová [9] uvádí, že ukazatel vyjadřuje kolika Kč oběžného majetku je kryta 1 Kč 

krátkodobých závazků podniku, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

pokud by v daném okamžiku proměnil všechna svá oběžná aktiva v hotovost. Optimální 

hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 

• Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

Základem  pro rozhodnutí o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, či který 

z navržených projektů, resp. jejich variant  by měl být zvolen k realizaci, je propočet 

určitých kritériích ekonomické efektivnosti. 

 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů se nejčastěji používají: 

Rentabilita vlastního kapitálu se stanovuje jako  poměr zisku po zdanění (případně 

zisku před zdaněním) k vlastnímu kapitálu vloženému do projektu, a vyjadřuje tedy 

míru zhodnocení vlastních zdrojů, které užil investor k financování projektu. Celkové 

zhodnocení všech zdrojů užitých k financování projektu, tj. vlastního i cizího kapitálu, 

vyjadřuje rentabilita celkového kapitálu. Tuto rentabilitu lze vyjádřit jako zlomek, 

kde ve jmenovateli je celkový kapitál vložený do projektu a v čitateli buď součet 

hrubého zisku a úroků (tzv. EBIT4, tj. zisk pře úroky a zdaněním), nebo součet zisku po 

zdanění a zdaněných úroků (tj. zdaněný EBIT). Začlenění úroků, resp. zdaněných 

úroků, k zisku zde vyplývá z toho, že zisk představuje odměnu za poskytnutí vlastního 

kapitálu a úrok odměnu za poskytnutí cizího kapitálu (např. dlouhodobého bankovního 

úvěru) na financování projektu. 

                                                 
4 EBIT vznikl jako zkratka výrazu Earnings before Interest and Taxes.  



 38 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu se liší od rentability celkového 

kapitálu tím, že ve jmenovateli je pouze dlouhodobě investovaný kapitál, tj. celkový 

kapitál  užitý k financování projektu snížený o krátkodobé cizí zdroje. [9]  

 

i) Hodnocení rizik 

Posuzování rizika projektů ovlivňuje více faktorů, z nichž k nejdůležitějším patří 

zvažování opatření na snížení rizika, jejich nákladů a dopadů na pokles rizika. Zejména 

ta protiriziková opatření, která jsou relativně málo nákladná a povedou k významnému 

poklesu rizika projektu, bude vhodné připravit a realizovat. Tím může být projekt 

s původně nepřijatelným rizikem transformován na projekt s rizikem přijatelným. 

 

K dalším faktorům ovlivňujícím hodnocení rizika investičního projektů patří: 

- Rozsah projektu vzhledem k rozsahu dosavadní podnikatelské činnosti firmy, 

neúspěch projektu s investičními náklady řádově desítek mil. Kč nemůže ohrozit velkou 

firmu, může však výrazně ohrozit další existenci firmy menší. 

- Izolovanost hodnoceného projektu či jeho posuzování jako složky investičního 

programu tvořeného více projekty; současná realizace více rizikových projektů vede ke 

snížení celkového rizika. 

- Informace o přípravě či realizaci obdobných projektů konkurenčními firmami; pokud 

existuje nebezpečí, že konkurence by nás mohla předstihnout s projektem se stejným 

výrobním zaměřením, resp. zákaznickou orientací, vede to k výraznému zvýšení rizika 

projektu. 

- Postoj manažerů k riziku; rozlišujeme averzi, neutrální postoj a sklon k riziku, kdy 

manažer s averzí k riziku volí spíše méně rizikové a současně zpravidla potenciálně 

méně výnosné projekty a manažer se sklonem k riziku dává naopak přednost 

potenciálně výnosnějším projektům i za cenu jejich vyššího rizika. Je proto možné, že 

manažer s averzí k riziku bude hodnotit riziko určitého projektu jako nepřijatelné, 

přičemž jiný manažer se sklonem k riziku bude stejný projekt posuzovat jako projekt 

s přijatelným rizikem. Z empirických výzkumů plyne, že u manažerů v hospodářské 

praxi převládá averze k riziku. [1] 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Charakteristika firmy 

Firma Josef Šmíd – Feal má dlouholetou zkušenost s výrobou rozsáhlého sortimentu v 

oboru zámečnictví a kovoobrábění. Od svého založení v roce 1992 s úspěchem 

zabezpečuje kvalitní zakázkovou a dříve i  sériovou výrobu pro stále širší a náročnější 

klientelu. Hlavní důraz je kladen na kvalitu provedené práce, serióznost, dodržení 

smluvených termínů a celkovou spokojenost zákazníka. Mezi hlavní přednosti firmy 

patří flexibilita výroby s možností projektování a výroby atypických zakázek. Snaží se o 

to, aby vyhověli jak jednotlivým zákazníkům, tak i velkým investorům a podnikům.  

 

Podnikatel začal provozovat svou činnost v roce 1992 v Uherském Brodě - Újezdci. 

S postupem času a s nárůstem zakázek postupně zvětšoval své provozovny a také 

zvyšoval počet pracovníků. Na vrcholu své produktivity zaměstnával přes 20 

zaměstnanců a pronajal si halu o 2100m2 s výrobními prostory 1500m2. S nástupem 

hospodářské recese do českého průmyslu došlo k úbytku zakázek, což zapříčinilo 

nutnost zeštíhlení firmy. Firma nyní zaměstnává 4 zaměstnance a při větších zakázkách 

spolupracuje s živnostníky a brigádníky. Hlavní sídlo společnosti se nyní nachází 

v areálu ZEAS v Suché Lozi. Zde se nachází výrobní hala a také kanceláře vedoucích 

pracovníků.  

 

Hlavním předmětem podnikání jsou veškeré zámečnické, svářečské a montážní práce 

z oceli, nerezové oceli a hliníkových slitin.  

Hlavní činnosti: 

• kovovýroba na zakázku,  

• stavební zámečnictví, 

• výroba nerezových prvků, 

• montážní práce, 

• drobné kovářské práce,  

• sváření MIG, MAG, TIG, plamenem, 

• obrábění – vrtání, frézování, soustružení, 

• dělení a tváření plechů. 
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Hlavní činnosti
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Graf 1: Hlavní činnosti podniku 

Zdroj - vlastní 

 

Průřez výrobky: 

• ploty, závory,  

• dveře, brány klasické i s pojezdem,  

• okrasné kované mříže, brány a ploty, 

• kovová schodiště,  

• prolézačky na dětská hřiště,  

• reklamní stojany a billboardy, 

• kovové regály,  

• konstrukční prvky,  

• přístřešky, střídačky na fotbalová hřiště, autobusové zastávky. 
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3.2 Obor podnikání 

• Živnostenské oprávnění č. 1:    

Předmět podnikání:  Zámečnictví, nástrojářství  

Zámečnictví  

od 18.01.1994 do 01.07.2008  

Druh živnosti:  Ohlašovací řemeslná  

Vznik oprávnění: 18.01.1994  

Zahájení provozování živnosti: 18.01.1994  

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  

 

• Živnostenské oprávnění č. 2:    

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

živnostenského zákona  

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod  

Zahájeno: 01.07.2008  

obchodní činnost  

Zahájeno: 29.04.1992 Ukončeno: 18.02.2009  

Druh živnosti: Ohlašovací volná  

Vznik oprávnění: 29.04.1992  

Zahájení provozování živnosti: 29.04.1992  

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  

 

• Živnostenské oprávnění č. 3:    

Předmět podnikání: obchodní činnost  

Druh živnosti: Ohlašovací volná  

Vznik oprávnění: 29.04.1992  

Zahájení provozování živnosti: 29.04.1992  

Datum zániku: 30.06.2008  

 

 



 42 

3.3 Struktura výrobní činnosti 

 

 
Obrázek 2: Struktura výrobní činnosti 

      Zdroj - vlastní 
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Obrázek 3: Ukázka sériové výroby 

      Zdroj - Webové stránky Kovo Šmíd  spol. s r. o. 

 

 
Obrázek 4: Ukázka nerezových prvků a montáže 

      Zdroj - Webové stránky Kovo Šmíd  spol. s r. o. 
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3.4 Analýza organizační struktury 

V současné době se firmě nachází 4 pracovníci, jeden externí zaměstnanec a při větších 

zakázkách firma spolupracuje s živnostníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Současná organizační struktura 

      Zdroj - vlastní 
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odběrateli. Odpovědný mistr zodpovídá za kontrolu přípravků a nářadí, přípravu 

výroby, za práci dělníků a má na starost i materiálovou evidenci. Oba uvedení se 

potýkají s nedostatkem času k vyřízení všech činností, za které jsou odpovědni. Bylo by 

tedy dobré tyto činnosti rozdělit mezi více pracovníků. 

 

Firma se nyní potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Konkrétně se jedná o 
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svářečským průkazem na nerezové ocel a ten spadá do kategorie živnostníků. Pouze dva 

pracovníci disponují svářečskými průkazy. 

 

Pracovníci jsou odměňováni na základně fixní mzdy bez bonusů či motivačních složek. 

Stává se tedy, že neodvedou práci ke 100% -ní spokojenosti zaměstnavatele, protože ví, 

že ať odvedou práci jakkoliv, budou za ni vždy stejně odměněni. Nejsou motivováni 

k tomu aby svou práci odvedli v co nejlepší kvalitě a v předem vymezeném čase. 

 

3.5 Analýza majetku 

Společnost disponuje těmito stroji. 

 

DHM Počet kus ů Zůstatková cena  
Svářečka MIG 3 50 000,00 Kč 
Svářečka MAG 3 30 000,00 Kč 
Svářečka TIG 1 35 000,00 Kč 
Svářečka na elektrody 2 11 000,00 Kč 
Pásová bruska 1 45 000,00 Kč 
Frézka 1 50 000,00 Kč 
Vrtačka 3 4 000,00 Kč 
Vrtačka s příklepem 1 70 000,00 Kč 
Stojanová vrtačka 2 15 000,00 Kč 
Stojanová vrtačka 1 60 000,00 Kč 
Magnetická vrtačka 1 45 000,00 Kč 
Aku vrtačka 9 2 500,00 Kč 
Bruska 7 3 500,00 Kč 
Pila pásová 1 85 000,00 Kč 
Pila pásová 1 20 000,00 Kč 
Pila pásová 1 30 000,00 Kč 
Soustruh 1 50 000,00 Kč 
Ohýbačky 1 15 000,00 Kč 
Ohýbačky 1 35 000,00 Kč 
Nůžky na plech 1 20 000,00 Kč 

Vzduchový kompresor 1 35 000,00 Kč 

Celkem 946 000,00 Kč 
Tabulka 1: Dlouhodobý hmotný majetek společnosti 

      Zdroj - vlastní 

 

Souhrn DHM podniku oceněné v zůstatkových cenách na základě účetních výkazů činí 

946 000 Kč. 
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Kancelářské vybavení oceněno reprodukční cenou: 

Vybavení 
Počet 
kusů Cena 

Stolní PC 1 20 000,00 Kč 
Notebook 1 35 000,00 Kč 
Kopírka 1 3 000,00 Kč 
Scanner 1 2 000,00 Kč 
Vybavení kanceláře 2 8 000,00 Kč 

Celkem 76 000,00 Kč 
Tabulka 2: Kancelářské vybavení 

      Zdroj - vlastní 

 

 

3.6 Analýza trhu 

a) Analýza logistických toků 

V současné době se životní cykly jednotlivých výrobků neustále zkracují a proto musí 

být výrobci připraveni na stále častější změny a úpravy svých produktů tak, aby 

v tržním prostředí obstály. 

 

V současné době, díky nástupu hospodářské recese do českého průmyslu, se výroba 

mění z velkých sérií na produkci malosériovou až kusovou s individuálním přístupem 

podle specifických požadavků spotřebitele. 

 

b) Dodavatelé 

Přínosy spojené se správným výběrem dodavatelů mohou být značné. Úspory 

v logistických nákladech se přímo promítají do zlepšení zisku. 

 

Dodavatele lze rozdělit na dodavatele hutního materiálu a dodavatele spotřebního 

materiálu. 

 

S většinou dodavatelů firma dlouhodobě spolupracuje. Jedná se především o dodavatele 

hutního materiálu. Velkoobchod s hutním materiálem je relativně hodně koncentrován. 

Firma má tedy při vyjednávání s touto skupinou dodavatelů velmi slabou pozici. Mezi 

hlavní dodavatele patří FERONA a.s. Dodavatelé spotřebních produktů (např. spojovací 

materiál, brusné kotouče, elektrody, svářecí dráty, ochranné pomůcky), nemají již tak 
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silnou vyjednávací pozici a firma si je vybírá ze širokého okruhu. Firma v tomto případě 

preferuje množstevní slevy a delší splatnost faktur. Mezi hlavní dodavatele spotřebních 

produktů patří firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o.. 

 

c) Odběratelé 

Mezi hlavní odběratele patří firmy: 

• KREDIT, spol. s r.o. – Skladovací technika 

Působí na trhu od roku 1992. Oborem podnikání jsou technologie pro skladování - 

jejich projekce, výroba, montáž a servis. 

• Půdy Brno s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 2003 k zajišťování výstaveb nových bytových jednotek 

a rodinných domů převážně ve městě Brně. 

• AVX A KYOCERA GROUP COMPANY 

Tato společnost působí v České republice od roku 1992. Zabývá se výrobou tantalových 

a niobových čipových kondenzátorů. 

• IMOS GROUP s.r.o. 

Předmětem činnosti společnosti je výstavba vodohospodářských, inženýrských a 

ekologických staveb. Firma se orientuje i na provádění speciálních činností jako jsou 

bezvýkopové technologie ukládání inženýrských sítí, nakládání s odpady, recyklace 

stavebních materiálů a sanace betonových konstrukcí. 

 

Pro stálé odběratele platí, že se jim společnost snaží vycházet vstříc, např. prodloužením 

doby splatnosti faktur. U nahodilých odběratelů, se kterými nemá společnost žádné 

zkušenosti je vyžadována platba v hotovosti. 

 

d) Smlouvy 

Hlavní problém shledávám v nesprávně sestavených smlouvách a proto zákazníci 

mnohdy zneužívají stav kdy nejsou pevně stanovena pravidla „hry“. Je potřeba stanovit 

pevná pravidla vztahu se zákazníkem. Pevná pravidla jednání se zákazníky určí, kde 

nastala chyba a kdo ji musí opravit, aby v budoucnu nedocházelo k častému dohadování 

a spekulacím. 
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3.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrových ukazatelů je velká řada. Ukazatel získáme poměřováním nejrůznějších 

hodnotitelů. Ale smysluplných kombinací je asi 800. Vybrala jsem ukazatele likvidity, 

zadluženosti, rentability a aktivity, na základě kterých určím finanční zdraví podniku. 

 

• Likvidita 

Různý majetek má různou rychlost proměny v hotové peníze, což vyjadřuje likvidita. 

Nejvíce likvidní jsou tedy hotové peníze a peníze na běžných účtech banky a nejméně 

likvidní jsou budovy, stroje atd. 

 

Pro tyto účely jsem spočítala 3 stupně likvidity pomocí níže uvedených vzorců a 

výsledky za oba roky jsem shrnula do tabulky doplněné grafem. V další tabulce jsou 

uvedené doporučené hodnoty pro danou likviditu a skutečný stav podniku za rok 2008. 

 

I. stupeň likvidity = OKAMŽITÁ likvidita 

okamžitá likvidita = (peníze + peníze na bankovních účtech) / krátkodobé 

závazky 

 

II. stupeň likvidity = POHOTOVÁ likvidita 

pohotová likvidita = (oběžná A – zásoby) / krátkodobé závazky 

 

III.  stupeň likvidity = BĚŽNÁ likvidita 

běžná likvidita = oběžná A / krátkodobé závazky 

 

roky 2007 2008 

  hodnota roční změna hodnota roční změna 

OKAMŽITÁ likvidita 0,42  - 0,21 -50,25% 

POHOTOVÁ likvidita 0,68  - 0,83 21,42% 

BĚŽNÁ likvidita 1,14  -  1,16 2,22% 

Tabulka 3: Vývoj likvidity 

      Zdroj - vlastní 
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likvidita okamžitá  pohotová běžná 

Doporučené hodnoty 0,2 - 0,5 1 - 1,5 nad 1,5 

Skutečnost ANO NE NE 

Tabulka 4: Srovnání s doporučenými hodnotami 

      Zdroj - vlastní 

 

2008 hodnota 

OKAMŽITÁ likvidita 0,22 

POHOTOVÁ likvidita 0,95 

BĚŽNÁ likvidita 1,63 

Tabulka 5: Srovnání s oborovým průměrem 

     Zdroj - vlastní 

 

Vývoj likvidity v letech 2007 a 2008
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Graf 3: Vývoj likvidity 

       Zdroj - vlastní 

 

• Zadluženost 

Vyjadřuje vztah mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji popř. jejich složkami. Roste-li, 

může růst rentabilita neboli ziskovost, protože disponujeme dostatečnými zdroji, ale 

může růst i finanční nestabilita. Zvolené čtyři ukazatele jsem vypočítala pomocí 

uvedených vzorců, vše zapsala do tabulky doplněné grafem a nakonec přidala i 

doporučené hodnoty ukazatelů a skutečný stav podniku pro rok 2008. 
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CELKOVÁ zadluženost = cizí zdroje / pasiva celkem 

Koeficient SAMOFINANCOVÁNÍ= vlastní kapitál / pasiva celkem 

Koeficient ÚROKOVÉHO KRYTÍ = EBIT / nákladové úroky 

 

roky 2007 2008 

  hodnota roční změna hodnota roční změna 

CELKOVÁ zadluženost 0,87  - 0,85 -2,21% 

Koeficient samofinancování 0,13  -  0,15 14,66% 

Koeficient úrokového krytí 6,64  - 6,34 -4,50% 

Tabulka 6: Vývoj zadluženosti 

      Zdroj - vlastní 

 

Jednotlivé ukazatele Celková  Koef. Koef. 

  zadluženost samofinancování úrokového krytí 

Doporučené hodnoty optimum je 50% optimum je 50% 3 roky bankovní standard 

Skutečnost 87% 13% 6,64 

Tabulka 7: Srovnání s doporučenými hodnotami 

            Zdroj - vlastní 

 

• Rentabilita 

V tomto poměrovém ukazateli poměřuje vždy zisk z podnikatelské činnosti s výší 

zdrojů, které jsou k dosažení zisku zapotřebí. Pro jednotlivé ukazatele rentability jsem 

využila těchto vzorců: 

 

ROI (rentabilita vloženého kapitálu) = EBIT / celkový kapitál 

ROA (rentabilita celkového kapitálu) = VH po zdanění / celková aktiva 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = VH po zdanění / vlastní kapitál 

ROS (rentabilita tržeb) = VH po zdanění / tržby 

 

Rentabilitu vyjadřujeme v %, vývoj uvádím v tabulce a doplňuji grafem. Doporučené 

hodnoty srovnávám se skutečným stavem k roku 2008. 

 

 

 



 51 

Ukazatelé rentability 2007 2008 

  hodnota roční změna hodnota roční změna 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 3,59%  - 3,39% -5,40% 

Rentabilita celkového kapitálu ROA 2,85%  -  1,96% -31,40% 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 21,78%  -  13,03% -40,18% 

Rentabilita tržeb ROS 1,43%  -  0,88% -38,87% 

Tabulka 8: Vývoj rentability 

      Zdroj - vlastní 

 

 

Ukazatelé hodnota oborového průměru 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 14,46% 

Rentabilita celkového kapitálu ROA 11,54% 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE 17,4% 

Rentabilita tržeb ROS 11,5% 

Tabulka 9: Hodnoty oborového průměru 

      Zdroj - vlastní 

 

Rentabilita ROI ROA ROE ROS 

doporučená hodnota 12% - 15% průměr dle oboru ROA<ROE nad 10% 

skutečnost NE   ANO NE 

Tabulka 10: Srovnání s doporučenými hodnotami 

       Zdroj - vlastní 
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Graf 4: Vývoj hodnot ukazatelů rentability 

      Zdroj - vlastní 
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• Ukazatelé aktivity 

Na základě těchto ukazatelů dělají svá rozhodnutí manažeři a vlastníci podniku. 

Vyjadřují jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pro výpočty daných 

ukazatelů použiji hodnotu tržeb složenou z tržby za prodej zboží a tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Při srovnání doporučených hodnot jsem bohužel neměla 

k dispozici oborové průměry a tak pouze předpokládám, že se podnikové hodnoty blíží 

průměru. Použila jsem následující vzorce: 

Obrat CELKOVÝCH AKTIV = tržby / celková aktiva 

Obrat STÁLÝCH AKTIV = tržby / stálá aktiva 

Doba obratu ZÁSOB = zásoby / denní tržby 

Doba obratu KR.POHLEDÁVEK Z OBCHODNÍHO STYKU=pohledávky / denní tržby 

Doba obratu KR. ZÁVAZKU Z OBCHODNÍHO STYKU = závazky / denní tržby 

Denní tržby = tržby / 360 

 

roky 2007 2008 

  hodnota roční změna hodnota roční změna 

Obrat celkových A 1,99  - 2,24 12,21% 

Obrat stálých A 8,10  -  9,61 18,59% 

Doba obratu zásob ve dnech 53,84  - 35,02 -34,95% 

Denní tržby 39,97  - 44,12 10,38% 

Doba obratu kr.pohled.ve dnech 31,42  - 65,62 108,83% 

Doba obratu kr.závaz.ve dnech 37,90  - 31,05 -18,07% 

Tabulka 11: Vývoj hodnot ukazatelů aktivity 

        Zdroj - vlastní 
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Vývoj obrat ů celkových a stálých aktiv
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Graf 5: Vývoj obrat ů celkových aktiv 

Zdroj - vlastní 

 

Vývoj dob obratu daných položek
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Graf 6: Vývoj doby obratu daných položek 

Zdroj - vlastní 

 

Ukazatelé aktivity Obrat celkových A Obrat stálých A 

doporučené hodnoty 1,6 - 3 Větší než hodnota obratu celkových aktiv 

skutečnost ANO ANO 

Tabulka 12: Srovnání s doporučenými hodnotami 

        Zdroj - vlastní 
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3.8 Soustava poměrových ukazatelů 

Na základě soustavy ukazatelů zjistím celkové finanční zdraví podniku. Pokud vyjde 

negativní výsledek, odpověď na otázku „proč?“ zjistíme z rozboru jednotlivých 

ukazatelů, o kterých se zmiňuji v předchozím textu. 

 

a) Altamanův index finančního zdraví podniku 

Jedná se o jeden z nejznámějších bankrotních modelů. Nová verze modelu, která začala 

být používána v roce 1983 je oproti předchozímu modelu použitelná i v podmínkách 

českých firem. Doporučené hodnoty jsou rozloženy do tří intervalů: 

 

o Z>2,9 – finančně silný podnik 

o 1,2<Z<2,9 – podnik s určitými finančními potížemi a nejasným vývojem  

o Z<1,2 – přímý kandidát bankrotu 

 

 

OBECNÝ VZOREC VÝPOČTU:   

Z= 0,171*A+ 0,847*B + 3,107*C + 0,420*D + 0,998*E 

 

A = čistý pracovní kapitál / aktiva 

B = nerozdělený zisk minulých let / aktiva 

C = EBIT / aktiva 

D = hodnota vlastního kapitálu / hodnota dluhů 

E = tržby / aktiva 

Tabulka 13: Položky Altmanova indexu 

       Zdroj - vlastní 
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roky 2007 2008 

  hodnota  hodnota  roční změna 

A 0,089 0,105 18,26% 

B 0,076 0,106 39,81% 

C 0,036 0,034 -5,40% 

D 0,152 0,177 16,03% 

E 0,199 2,237 1022,09% 

Tabulka 14: Hodnoty Altmanova indexu 

        Zdroj - vlastní 
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Graf 7: Vývoj Altmanova indexu 

Zdroj - vlastní 

 

Doporučené hodnoty pro tento index znázorním pomocí osy. 

 

 

špatná finanční situace                   „šedá zóna“                  finančně silný podnik 

 

   1,2          2,9 

 

Už z grafu vyplývá, že podnik prozatím nedosáhl na hodnotu značící finančně silný 

podnik. Je však pozitivní, že se podnik dostal ze špatné finanční situace v roce 2007 

alespoň do šedé zóny v roce 2008. 
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3.9 Souhrnné zhodnocení finanční situace podniku 

a)    Zhodnocení majetku 

Ve sledovaných obdobích došlo k mírnému poklesu dlouhodobého hmotného majetku a 

to pouze o 6,5%.  

 

Výhodné je, že dlouhodobé pohledávky dosahují nulovou hodnotu, což znamená, že 

firma dlouhodobě nefinancuje své odběratele (nemá nedobytné pohledávky). Oproti 

tomu číselné hodnoty krátkodobých pohledávek jen z obchodního styku rostou.  

 

Celková pasiva jsou rozdělena do neefektivního poměru vlastního a cizího kapitálu 

15:85, protože firma využívá mnohem více cizího kapitálu, čímž zvyšuje úrokové 

náklady.  

 

b) Zhodnocení tržeb a nákladů 

V roce 2008 došlo k nárůstu tržeb o 10,6% oproti roku minulému. K nárůstu přispělo to, 

že firma získala zakázky mimo region ve kterém doteď působila. Celkový výsledek 

hospodaření je ale nižší, a to z toho důvodu, že se firmě zvýšily náklady na prodané 

zboží. 

 

c) Zhodnocení likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity 

Firma v obou sledovaných letech vykazuje dosti podprůměrnou pohotovou a běžnou 

likviditu. V případě běžné likvidity to znamená, že podnik by nebyl schopen uspokojit 

své věřitele kdyby měl proměnit svá běžná aktiva v hotovost. Pouze ukazatel okamžité 

likvidity se v obou letech nachází v rozmezí doporučených hodnot 0,2 – 0,5. Ukazatele 

pohotové likvidity se v obou letech nachází výrazně pod doporučenými hodnotami, 

které jsou v rozmezí 1 – 1,5. Běžná likvidita dosahuje v prvním sledovaném roce 

hodnoty 1,14 a v druhém roce vykazuje hodnotu 1,16. Ani v jednom roce tedy 

neodpovídá doporučení a to, aby hodnota běžné likvidity byla vyšší než 1,5. Při 

porovnání s oborovým průměrem je prvním ze sledovaných ukazatelů okamžitá 

likvidita.  Ta v prvním roce dosáhla hodnoty 0,42 což je o 0,2 více než je oborový 

průměr. Avšak v následujícím roce klesá na hodnotu 0,21. Pohotová likvidita se při 

porovnání s oborovým průměrem který činí 0,95 nachází v obou sledovaných letech pod 
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touto hranicí. V prvním roce je hodnota pohotové likvidity 0,68 a v druhém roce 0,83. 

Oborový průměr pro běžnou likviditu je 1,63. V prvním i druhém roce je hodnota běžné 

likvidity nižší.  

 

V roce 2008 došlo k vysokému nárůstu krátkodobých pohledávek a to o 130%. Bylo by 

vhodné tuto hodnotu snížit, aby podnik zbytečně nefinancoval jiné firmy. Snížit se 

může vylepšením odběratelsko-dodavatelských podmínek, ve smlouvě, snížením lhůt na 

placení faktur, zavedením slev z předčasného placení faktur apod. Podnik má mnohem 

více cizích zdrojů než vlastních, a ty tvoří po celou sledovanou dobu kolem 86%. Z toho 

vyplývá i velikost zbývající části, která je tvořena vlastními zdroji a ta se po celou dobu 

pohybuje kolem 14%. V roce 2008 mírně poklesla celková zadluženost, avšak pouze o 

2%. Koeficient úrokového krytí poklesl oproti minulému období o 4,5%.  Od počátku 

sledovaného období má firma větší míru cizího kapitálu, čímž přenáší riziko podnikání 

na věřitele. Na druhou stranu mohou mít problémy při získávání dalších finančních 

zdrojů. V roce 2007 se ukázalo, že firma může snížit svůj EBIT až téměř 7-krát a ještě 

bude schopna platit nákladové úroky. V roce 2008 tato hodnota nepatrně klesla na 6,34.  

 

Doporučená hodnota pro rentabilitu vloženého kapitálu je 12 – 15%. V obou 

sledovaných letech se nachází výrazně pod tímto doporučením. V prvním roce činí 

3,59% a v roce druhém poklesla na 3,39%. Rentabilita celkového kapitálu se v obou 

letech nachází výrazně pod oborovým průměrem který je 11,54%. V prvním roce je 

nižší o 8,69% a v druhém roce je pokles ještě výraznější a to o 9,58%. S ukazatelem 

rentability vlastního kapitálu úzce souvisí i ukazatel rentability celkového kapitálu. 

Všeobecně by mělo platit pravidlo, že rentabilita vlastního kapitálu by měla dosahovat 

vyšších hodnot než rentabilita celkového kapitálu. V tomto případě je toto pravidlo 

dodrženo.  V prvním roce je rentabilita vlastního kapitálu o 4,38% vyšší než doporučená 

hodnota 17,4%, avšak v následujícím roce výrazně klesá na hodnotu 13,03%. 

 

Obrat celkových aktiv naznačuje, že podnik má nadbytek majetku, což s sebou nese 

nadbytečné náklady a nepříznivě působí na rentabilitu. Zlepšit tyto ukazatele je možné i 

zvýšením tržeb, ale snížení stavu majetku bude pro podnik snazší. Pozitivní jsou 

rostoucí tržby, které v roce 2008 vzrostly o téměř 1,5 milionů Kč. Pro podnik je 
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mnohem výhodnější mít dobu obratu krátkodobých závazků větší než dobu obratu 

pohledávek, protože tak má možnost finanční prostředky investovat výhodněji. Podnik 

dosahuje doporučených hodnot jak u obratu celkových aktiv tak i u obratu stálých aktiv, 

ale přesto jsou tyto hodnoty nízké, což značí neefektivní držení majetku. Doba obratu 

závazků by měla být vyšší než doba obratů pohledávek, což je splněno jen v roce 2007 a 

jen o pár dnů. V roce 2008 je doba obratu závazků o polovinu nižší než doba obratu 

pohledávek. Zde se tedy jedná o negativní jev.  

 

3.10 SWOT analýza firmy 

Analýza je zpracována na základě konzultace s budoucím vedením firmy Kovo Šmíd 

s.r.o. K tomu, aby bylo možné úspěšně čelit konkurenci je nutné provést analýzu 

vnitřního a vnějšího okolí firmy. Možná rizika budou zaznamenána pomocí analýzy, 

která pomůže odstranit případné nedostatky a umožní provést preventivní opatření. 

Jedná se o analýzu silných a slabých stránek firmy (S – strengths, W – weaknesses) a 

také příležitostí a hrozeb (O – opportunities, T – threats). 
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SWOT analýza 
  Silné stránky Slabé stránky 

- kvalifikovanost pracovníků v oboru - nevýrazná reklama 
- dobré jméno firmy - nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
- individuální přistup - nedostatečné smluvní zajištění zakázek 
- vlastní technické výrobní zázemí - nedostatečná efektivnost 
- komplexnost nabízených služeb   při vymáhání pohledávek 
- široké zaměření společnosti - nepřesné stanovení konečné ceny 
- delegování pravomocí - nejednotný informační systém 

V
nit
řní 

 - struktura mezd 

Příležitosti Hrozby 
- růst poptávky - vstup konkurentů se stejným zaměřením 
- spokojenost zákazníků - druhotná platební neschopnost 
- tvorba reprezentativních webových   (nárůst dlužníků) 
  stran - snížení počtu zakázek 
- možnost rozšíření firmy - rostoucí vyjednávací síla dodavatelů 
- vstup na nové trhy   
- prezentace firmy na veletrzích   
  a výstavách   
- využití nových technologií   

V
n
ější 

- splnění podmínek a získání ISO   
Tabulka 15: SWOT analýza 

        Zdroj - vlastní 

 

3.11 Analýza 7 S 

Analýza 7 S obsahuje sedm prvků pro úspěšné podnikání firmy podle poradenské 

společnosti McKinsey. Základní prvkem úspěchu jsou oblasti – strategie, struktura, 

systémy, ostatní 4 prvky jsou považovány za pomocné prvky úspěchu. 

1) Strategie 

Strategie společnosti se dá shrnout následujících bodů: 

Nabízet zákazníkům vždy komplexní služby zajišťující splnění jejich požadavků v té 

nejvyšší možné kvalitě a odpovídajících termínech.  

Veškeré činnosti vykonávat v rámci a v souladu s požadavky platných legislativních 

předpisů, obecně závazných předpisů, norem a jiných dalších požadavků státní správy 

včetně požadavků zákazníka. 
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Pro zaměstnance a ostatní spolupracovníky firmy zajistit trvalý rozvoj v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Samozřejmostí je vytvoření silné společnosti, která bude vytvářet hodnotu pro 

společnost, zaměstnance i majitele. 

2) Struktura 

Struktura firmy je jednoduchá. V zásadě se dělí na dělníky ve výrobě a technicko-

hospodářské pracovníky. Pro pracovníky ve výrobě je nadřízeným mistr.  

Mezi technicko-hospodářské pracovníky pak patří ty osoby, které se starají o účetnictví 

a personální agendu a dále pak pracovníci, kteří mají na starosti zajišťování výrobní 

činnosti podniku (nákup materiálu, zpracování technické dokumentace, apod.). 

Nejvyšším článkem je majitel firmy, který zajišťuje a kontroluje chod společnosti podle 

zákonných podmínek. Navíc splňuje funkci „obchodního“ oddělení, to znamená, že 

udržuje kontakty se stávajícími stálými zákazníky a aktivně vyhledává nové příležitosti. 

3) Systémy 

Společnost nevyužívá žádný informační systém, který by komplexně zachycoval dění 

v podniku.  

4) Styl 

Ve vztahu k zákazníkům vyžaduje firma vždy ochotný a přátelský přístup. Velice lpí na 

zpětné vazbě od svých zákazníků a snaží se vycházet jejich požadavkům vstříc. 

5) Dovednosti 

Firma dbá na doplňování vzdělání a kvalifikaci svých pracovníků. Odborné kurzy jsou 

zaměřeny především na zvyšování produktivity práce a dále na rozvoj již získané 

kvalifikace (např. rozšířením svářečských zkoušek, apod.)  

6) Zaměstnanci 

Na všech pozicích ve firmě pracují zaměstnanci, kteří jsou na tyto pozice řádně 

kvalifikováni. Z důvodu nedostatku těchto kvalifikovaných sil ve strojírenských 

profesích je třeba si své kvalitní zaměstnance hýčkat.  
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7) Sdílené hodnoty 

Je třeba, aby si všichni zaměstnanci firmy uvědomili, že nejdůležitější je zákazník. 

Proto bude vyvinut systém odměňování a to ve formě bonusů, které slouží k lepší 

pracovní výkonnosti zaměstnanců. 

 

3.12 Porterův model 

• Hrozba vstupů nových firem 

Hrozba vstupu nových výrobců je nízká. Na založení firmy v oblasti kovovýroby je 

zapotřebí poměrně vysoký počáteční kapitál, především sloužící k nákupu 

technologického vybavení. Dalším omezujícím faktorem je schopnost sehnat odborně 

kvalifikované pracovníky – ať do dělnických profesí nebo i do řídících funkcí. 

Jestliže se tedy objeví nějaký nový subjekt na trhu, bude to nejspíše živnostník, který 

bude vlastnit jedno maximálně několik výrobních zařízení. Protože se však bude 

pohybovat na průmyslovém trhu, vyjednávací síla jak dodavatelů, tak odběratelů vůči 

němu bude velmi vysoká. 

• Síla dodavatelů 

Přínosy spojené se správným výběrem a hodnocením dodavatelů mohou být značné. 

Úspory v logistických nákladech se přímo promítají do zásadních zlepšení v oblasti 

zisku.  

 

S většinou dodavatelů má firma dlouhodobou spolupráci. Jedná se především o 

dodavatele hutního materiálu. Velkoobchod s hutním materiálem je ovšem relativně 

hodně koncentrován, naše firma má při vyjednávání s touto skupinou dodavatelů velmi 

slabou pozici. 

Ostatní dodavatelé, dodávající především spotřební materiál, nemají již tak silnou 

vyjednávací pozici a firma si je vybírá ze široké nabídky. Firma preferuje množstevní 

slevy a delší splatnost faktur. 
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Lze říci, že vyjednávací síla dodavatelů je vysoká, protože nejvyšší náklady má firma na 

materiál, ovšem tyto náklady jsou pro dodavatele, při jejich objemu prodeje téměř 

zanedbatelné. Strategie podniku by se tedy měla zaměřit na vyhledávání takových 

dodavatelů, kteří mají nastavené zvýhodňující podmínky i pro odběratele s menším 

odběrem produktů. 

• Síla zákazníků 

Obdobně jako dodavatele můžeme rozdělit i odběratele – tedy na odběratele stálé a 

nahodilé. 

Pro stálé odběratele platí, že se jim firma snaží vycházet vstříc, např. prodloužením 

doby splatnosti faktur. Jejich vyjednávací síla je pak střední. 

Pro nahodilé odběratele platí, že se jejich vyjednávací síla ve velké většině případů 

nestihne projevit. Pokud s nimi nemá dosud firma žádné zkušenosti je vyžadována 

platba v hotovosti.  

• Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů z hlediska náhrady našich výrobků konkurencí je vysoká. Nejedná se, 

s několika výjimkami, o specifické výrobky. 

Jestliže se budeme dívat na substituci jednotlivých výrobků výrobky jinými, je tato 

substituce nízká, střední míru substituce můžeme nalézt například u nerezového 

zábradlí, které lze vcelku jednoduše nahradit například zábradlím z kovu či ze dřeva. 
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4 Návrh na založení spol. s r.o. 

4.1 Návrh společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným 

1. Níže označení společníci uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto společenskou 

smlouvu, na jejímž základě zakládají podle ust. § 105 a násl. obch. zák. společnost s 

ručením omezeným a podpisem této smlouvy upravují své vzájemné vztahy při 

společné podnikatelské činnosti. 

 

2. Společníci 

1) Josef Šmíd, r.č. …….; bytem …….. 

2) Ing. Ondřej Šmíd, r.č. …….; bytem …….. 

 

3. Název společnosti a sídlo 

Název společnosti: Kovo Šmíd spol. s r.o. 

Sídlo společnosti: Areál ZEAS, Suchá Loz, PSČ 687 53 

 

4. Předmět podnikání 

Výroba, montáž kovových výrobků, prvků a strojních součástí, zámečnické práce, 

vypracování výrobních dokumentací, stanovení technologií a výrobních postupů, 

obchodně zprostředkovatelská činnost při nákupu konstrukčního materiálu, dílů a 

technolog. zařízení a dalších materiálů souvisejících s předmětem činnosti. 

 

5. Trvání společnosti 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

6. Základní jmění 

6.1 Základní jmění společnosti je tvořeno peněžitými vklady společníků a činí    

200.000 Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých 

 

6.2 Josef Šmíd vkládá do společnosti 120.000Kč slovy: stodvacettisích korun českých. 

Ing. Ondřej Šmíd vkládá do společnosti 80.000Kč slovy: osmdesáttisích korun českých. 
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7. Správce vkladu 

Správcem vkladů je touto společenskou smlouvou určen p. Martin Šmíd. Ten je povinen 

zřídit účet společnosti u peněžního ústavu a převzít od jednotlivých společníků jejich 

peněžité vklady a vydat jim o tom potvrzení. 

 

8. Obchodní podíl 

Poměrem vkladů společníků k základnímu jmění společnosti je určen obchodní podíl 

každého společníka, který představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající 

účast na společnosti za trvání společnosti i míru společníka na čistém obchodním jmění 

společnosti. 

 

9. Práva a povinnosti společníků 

Společník má právo  

a) být informován o činnosti společnosti účetní uzávěrkou a výroční zprávou o 

hospodařeni  

b) na podíl té části zisku, kterou určí valná hromada k rozdělení mezi společníky  

c) nahlížet do veškerých dokladů společnosti,  

d) převést svůj obchodní podíl za podmínek této smlouvy na jinou osobu  

e) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve společnosti za trváni společnosti  

f) na podíl na likvidačním zůstatku společnosti při její likvidaci bez právního nástupce.  

 

Společník má povinnost: 

l) a) dodržovat ustanovení této smlouvy,  

   b) podílet se za podmínek této smlouvy na případné ztrátě společnosti,  

   c) plnít usnesení a rozhodnutí valné hromady, 

   d) zachovávat mlčenlivost o obchodních a firemních záležitostech ke třetím osobám.  

 

2) Společníci zároveň prohlašují, že ve smyslu ust. § 136 obch, zák. nebudou podnikat v 

oborech, které souvisí s podnikatelskou činnosti společnosti bez písemného souhlasu 

společnosti, který může být dán pouze ke konkrétní podnikatelské činnosti společníka 

mimo společnost vždy k jednotlivému případu. Nebude-li dán písemný souhlas 
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společnosti k tomuto konkurenčnímu jednáni, odpovídá dotčený společník při porušení 

shora uvedeného ujednáni společnosti podle § 65 obch. zák. 

 

11. Důsledky porušení povinností 

Dojde-li k porušení povinností vyplývajících ze společenské smlouvy nebo ze zákona, 

může se dotčený společník domáhat nápravy rozhodnutím valné hromady, popřípadě 

může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti ve smyslu § 148 obch. zák.. 

 

12. Nakládání s obchodním podílem 

a) Obchodní podíl může společník smlouvou převést na druhého společníka nebo i na 

jinou osobu se souhlasem valné hromady. Společníci mají přednostní právo na 

převzetí obchodního podílu společníka v poměru k výši svých dosavadních vkladů. 

Toto právo jsou povinni využít nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jim bylo 

některým ze společníků písemně sděleno, že hodlá svůj obchodní podíl převést. 

 

b) Obchodní podíl může být rozdělen za účelem převodu na jiného společníka či třetí 

osoby.  

 

c) Obchodní podíly společníků jsou následující : . 

Josef Šmíd 60,00 %  

Ing. Ondřej Šmíd 40,00 %  

 

13. Zvýšení základního jmění 

a) Základní jmění lze zvýšit jen na základě rozhodnuti valné hromady , a to  

• převzetím závazku k novému vkladu  

• převodem majetku společnosti, který převyšuje základní jmění tak, že dojde ke 

zvýšení vkladu každého společníka v poměru odpovídajícímu jejich dosavadním 

vkladům.  

 

b) Dosavadní společníci mají v poměru podle velikostí jejich obchodních podílů 

přednostní právo na převzetí závazku k novému vkladu. Toto právo musí uplatnit do 

30 dnů ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění. 
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14. Sníženi základního jmění 

a) Základní jmění společnosti se může snížit na základě rozhodnutí valné hromady za 

účelem krytí ztrát společnosti, nebo při zániku účasti společníka ve společnosti, 

pokud jeho podíl nepřešel nebo nebyl převeden na jiného. 

 

b) Při rozhodování o snížení základního jmění společnosti se snižují poměrně vklady 

všech společníků, pokud se základní jmění nesnižuje zánikem účasti některého ze 

společníků a jeho obchodní podíl nepřešel na jiné osoby. 

 

c) Základní jmění nesmí poklesnout pod hranici požadovanou zákonem.  

 

15. Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou 

a) valná hromada, 

b) jednatelé společnosti. 

 

16. Valná hromada 

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, skládá se ze společníků, 

popřípadě po nich nastoupivších dědiců a do její působnosti náleží 

• odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti, 

• schválení roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát 

společnosti - zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a 

čerpání, 

• rozhodováni o zvýšení nebo snížení základního jmění nebo o hodnotě 

nepeněžitého vkladu - schválení stanov společnosti, 

• jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů - vyloučení společníka podle § 

113 a 121 obch. zák. - rozhodování o zrušení společnosti, 

• otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, tato společenská 

smlouva nebo stanovy společnosti, budou-li vydány nebo kterákoli otázka, 

kterou si valná hromada do svého rozhodování vyhradí. 
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b) Společníci se zúčastňují jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení 

zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel 

společnosti. 

 

c) Jednání valné hromady řídí a valné hromadě předsedá jednatel, na kterém se 

společníci dohodnou. Nedojde-li k dohodě, je předsedající určen losem z jednatelů 

společnosti. 

 

d) Valná hromada se koná jedenkrát ročně, a to vždy po skončení účetního období, 

nejpozději však do 31.3. příslušného roku. Svolávají ji společně jednatelé, nebo, 

odmítne-li některý z nich, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoliv z jednatelů 

a neučiní-li tak, kterýkoli společník.  

 

Jednatelé jsou povinni svolat valnou hromadu vždy 

a) klesne-li rezervní fond pod polovinu hodnoty ve srovnání s jeho výší ke dni konáni 

poslední valné hromady, 

b) požádají-li o to společnici, jejichž vklady převyšuji 10 % základního jmění. 

 

17. Jednatelé společnosti 

a) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jsou jmenováni valnou 

hromadou. 

 

b) Jednatelem společnosti je jmenován  

1) Josef Šmíd, r.č……….; bytem ………… 

 

c) Jednatel je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen tuto skutečnost 

oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce konči dnem, kdy odstoupení projednala 

valná hromada. Je-li jmenován pouze jeden jednatel, je současně s oznámením o 

odstoupeni z funkce povinen svolat valnou hromadu, která projedná jeho odstoupení 

a jmenuje nového jednatele. 

 



 68 

d) Podepisováni za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému 

obchodnímu jménu společnosti přípoji svůj podpis jednatel společnosti. Jednatel 

zastupuje společnost v celém rozsahu samostatně a samostatně za společnost 

podepisuje. 

 

e) Jednatel je povinen společníka informovat o všech důležitých okolnostech, které se 

týkají společné podnikatelské činnosti a o opatřeních, které v souvislosti s tím činí. 

 

f) Obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné 

hromady a běžná správa přísluší jednatelům společnosti v rozsahu, který stanoví 

první valná hromada svým usnesením. 

 

g) Jednatel je omezen zákazem konkurence v rozsahu stanoveném obchodním 

zákoníkem, s výjimkou případu, kdy je jednatelem ve společnosti, kde společníky 

jsou zároveň i společníci této společnosti. 

 

h) Jednatel si musí vyžádat souhlas valné hromady k těmto právním úkonům  

- k zatěžováni nemovitosti v majetku společnosti dluhy nebo věcnými či jinými 

břemeny. 

 

18. Rezervní fond společnosti 

Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za 

rok, v němž poprvé vytvořila zisk, a to ve výši 10 % z čistého zisku, avšak ne více, než 

5% z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého 

zisku, až do výše 10 % základního jmění. 

 

19. Krytí ztrát společnosti 

O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada může 

rozhodnout, že společníci jsou povinni přispět k úhradě ztrát společnosti peněžitým 

plněním nad výši svého vkladu. Hodnota příplatku nesmí být vyšší, než polovina jeho 

vkladu na základní jmění. Výše vkladu se o hodnotu tohoto příplatku nezvyšuje. 
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20. Účetní období; účetní závěrka a použití zisku 

a) Účetním obdobím je kalendářní rok. Při založení společnosti je účetním obdobím 

období od založení společnosti do 31.12. t.r. 

 

b) Společnost sestavuje účetní uzávěrku podle platných právních předpisů, přičemž 

schválená roční účetní uzávěrka je podkladem pro rozhodnuti valné hromady o 

rozděleni zisku . Na žádost společníků je jednatel povinen podrobit účetní uzávěrku 

kontrole nezávislého a řádně zapsaného auditora. 

 

c) Těžiště sestavení bilance je ve  

• zjištění stavu jmění, 

• zjištění hospodářského výsledku,  

• stanovení zisku nebo ztráty.  

 

d) Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí 

• ke splnění daňových a odvodových povinností,  

• ke splátkám úvěrů, 

• k přídělu do rezervního fondu, 

• k výplatě podílů na zisku společníků dle výše jejich splacených vkladů.  

 

e) Veškeré vztahy ve společnosti, účetnictví a vztahy k jiným osobám se řídí právními 

předpisy České republiky. 

 

21. Zrušení společnosti 

Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 obch. zák. Kterýkoli ze společníků se 

může domáhat u soudu zrušeni společnosti, pokud  

• jsou ve společnosti hrubě porušovány právní předpisy a přes písemné upozornění 

společníka nedojde v přiměřené době k nápravě,  

• některý ze společníků podstatným způsobem poruší společenskou smlouvu,  

• společnost po dobu delší, než dva roky nedosahuje čistého zisku.  
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22. Zrušení účasti společníka soudem 

a) Společník nemůže jednostranně ze společnosti vystoupit, může se však s dalšími 

společníky dohodnout o skončení své účasti ve společnosti nebo může podat žalobu 

na zrušeni své účasti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve 

společnosti setrval. 

 

b) Obchodní podíl společníka, jehož účast ve společnosti zanikla se stává volným a 

bývalému společníku vzniká nárok na vyplacení vypořádacího podílu ve lhůtě do 12 

měsíců od schválení roční účetní uzávěrky, neurčí-li valná hromada jinou lhůtu 

splatnosti. 

 

23. Bezúhonnost 

a) Společníci se podpisem této smlouvy vzájemně ujišťují o tom, že žádný z nich se v 

minulosti nedopustil v souvislosti s podnikáním ničeho a ani nic neopomenul, co by 

ve svém důsledku mohlo vést k újmě zakládané společnosti nebo poškozovalo dobré 

jméno společnosti nebo společníků. 

 

b) Společníci se dále vzájemně ujišťují, že proti žádnému z nich není vedeno trestní 

řízení pro porušení zákona, kterého by se dopustili v souvislosti s podnikatelskou 

činností nebo i jinak. 

 

24. Závěrečná ustanovení 

1) Ve věcech, které nejsou upraveny touto společenskou smlouvou platí příslušné 

obecné právní předpisy, zejména obchodní zákoník. 

2) Společníci mohou řešit veškeré případné spory smírnou cestou a nepodaří-li se 

takový spor vyřešit, je kterýkoli společník oprávněn podat žalobu k příslušnému soudu. 

3) Veškeré výdaje se založením společnosti, se získáním živnostenského oprávnění a 

náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku nese společnost. 

4) Tato společenská smlouva se vyhotovuje v pěti exemplářích, z nichž po jednom 

obdrží každý ze společníků, jeden bude zaslán na obchodní rejstřík, jeden jako příloha k 

žádosti o vydání živnostenských listů a jeden bude založen k základním dokumentům 

společnosti. 
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5) Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že s obsahem této společenské smlouvy se 

před jejím podpisem podrobně seznámili, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a 

na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

4.2 Přehled činností jednotlivých pracovníků 

Funkce a zodpovědnost: 

Josef Šmíd – jednatel, společník 

- řízení podniku, 

- zajištění zakázek, 

- jednání s odběrateli. 

 

Ing. Ondřej Šmíd - společník 

- řízení financí, 

- zajištění výroby, 

- komunikace s dodavateli. 

 

Martin Šmíd - asistent 

- fakturace zakázek, 

- příprava podkladů, 

- vyplácení mezd, 

- kontrola výrobků, 

- materiálová evidence. 

 

Lukáš Kovařík a Pavel Valenta – odpovědný mistr 

- kontrola přípravků a nářadí, 

- příprava výroby, 

- svářeč. 

  

6 dělníků rozdělených do dvou pracovních skupin. Každá skupina má svého 

odpovědného mistra.  
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4.3 Návrh organizační struktury 

Společnost v roce 2010 vybuduje novou organizační strukturu. Cílem této změny bude 

především jednoznačné vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků. Očekávám, že 

to povede ke zlepšení komunikace s dodavateli a odběrateli.  

 

Majitel firmy. Důležitým rysem manažerů je schopnost práce s lidmi, pochopení, 

porozumění v mezilidských vztazích. Měl by být schopen zabezpečit v organizaci 

efektivní využití lidských zdrojů. Mezi důležité schopnosti patří, aby manažer byl 

schopen komplexního náhledu na operace jako celku, a dále, aby byl schopen přijímat 

rozhodnutí týkající se určitého problému. Dobré manažerské vedení pomáhá rozvíjet 

týmovou prací a propojení individuálních a skupinových cílů.  

 

Majitel ve firmě Kovo Šmíd spol. s r.o. preferuje vedení, které se opírá o rozumnou 

autoritu – tzn. vedení lidí probíhá na základě rozumu, osobních znalostí, reputace a 

odborných znalostí. 

 

Každý ze společníků má vymezeny svoje kompetence pro rozhodování při řízení firmy, 

každý jedná za společnost samostatně, v závažnějších případech jako je např. 

podepisování platebních příkazů nad určitou hodnotu je potřeba souhlasu všech 

společníků. 

 

Dále bude firma zaměstnávat jednu účetní, která je externím zaměstnancem. Pro 

vyřizování administrativní práce bude ve firmě zaměstnán jeden asistent, který se bude 

starat o chod firmy v nepřítomnosti spolumajitelů. Dále je zde osm pracovníků na dílně 

z nichž dva jsou vedoucí skupin. V každé skupině musí být alespoň jeden pracovník 

vlastnící svářečský list. 
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Obrázek 6: Organizační struktura 

      Zdroj - vlastní 

 

4.4 Strategické cíle společnosti 

a) Poslání a vize podniku 

Posláním společnosti Kovo Šmíd spol. s r.o. je vytvoření profesionálního a silného týmu 

spolupracovníků, který bude schopen zvládat veškeré potřeby i nejnáročnějších 

zákazníků v oblasti kovovýroby. 

Cílem společnosti musí být spokojený zákazník. Základním principem je dodání 

výrobků a služeb v daném čase, vysoké kvalitě a dodržování etických vztahů 

v obchodních, ale i pracovních vztazích. 

Jednatel – společník 1 

Společník 2 

Asistent 

Odpovědný mistr 2 

Odpovědný mistr 1 

Externí účetní 

Dělník 1 

Dělník 2 

Dělník 3 

Dělník 6 

Dělník 5 

Dělník 4 



 74 

Důležitou částí vize společnosti je profesionalita, důvěryhodnost, odpovědnost vůči 

svým zaměstnancům, kooperace, loajalita, dynamika a flexibilita a 100 % orientace na 

zákazníka. 

 

b) Hodnoty 

Základní orientací firmy jsou hodnoty, které představují nosné pilíře úspěchu 

společnosti. Patří mezi ně: 

• orientace na zákazníka – splnění očekávání zákazníka, 

• osobní odpovědnost – každý zaměstnanec nese odpovědnost za vykonanou 

práci, úspěch společnosti je pak úspěchem každého pracovníka, 

• týmová práce – souhra v týmu, kde má každý zaměstnanec svůj prostor je 

základním kamenem úspěchu celé firmy, 

• účelnost a efektivnost – je podporována metoda „otevřených dveří“, kde diskuze 

s nadřízeným, nové podněty, případně i kritika je motorem dalšího růstu celé 

společnosti, 

• etika – lidský přístup, harmonie, pozornost a ochota pomáhat, jsou základem pro 

poctivé a otevřené jednání, 

• harmonie – harmonie potřeb jednotlivců a zájmu celku je základem 

dlouhodobého úspěchu firmy, 

• kvalita – orientace na kvalitu a neustálé zdokonalování, 

• kvalifikační rozvoj a vzdělávání pracovníků – vysílání pracovníků na školící 

semináře, podpora při zvyšování vzdělání, 

• motivace – využívání systému řízení odměňování, který se skládá ze základního 

platu, prémií a odměny dle dosažených pracovních výsledků. 

 

 

4.5 Stanovení rizik 

S každou činností podniku je spojeno určité riziko, a proto musí být tyto potencionální 

rizikové faktory odhaleny a identifikovány. Zároveň se musí nalézt možná nápravná 

opatření. 
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Při sestavování podnikatelského plánu podnikatel nesmí zapomínat na rizika, která 

mohou plán ovlivnit. Jedná se jak o faktory které může firma ovlivnit, ale také o faktory 

firmou neovlivnitelné. Abychom rizika mohli analyzovat, je potřeba je nejdříve odhalit. 

Pro jejich identifikování budu vycházet ze SWOT analýzy, konkrétně ze slabých 

stránek a hrozeb. 

 

Jednou ze slabých stránek společnosti je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

konkrétně se jedná o pracovníky bez svářečského průkazu. Na jednu pracovní skupinu 

by měl být alespoň jeden zaměstnanec s tímto průkazem. Společnost tedy zajistí 

několika vybraným pracovníkům možnost tyto zkoušky na vlastní náklady vykonat. 

Zároveň si zajistí pomocí pracovní smlouvy to, aby pracovník po vykonání těchto 

zkoušek nedal výpověď a nepřešel ke konkurenci, kde vyžadují k nástupu vlastnictví 

tohoto listu. V případě, že by pracovník přece jen na výpovědi trval v krátkém časovém 

horizontu po vykonání zkoušek bude smlouva opatřena sankcemi. 

 

Další slabou stránkou je nedostatečné smluvní zajištění zakázek. Hlavní problém 

shledávám v nevhodně sestavených smlouvách a proto zákazníci mnohdy zneužívají 

stav, kdy nejsou pevně stanovena pravidla „hry“. Je potřeba stanovit jasná pravidla 

vztahu se zákazníkem. Jasná pravidla jednání se zákazníky určí, kde nastala chyba a kdo 

ji musí opravit, aby v budoucnu nedocházelo k opakovanému dohadování a spekulacím. 

Návrh smluvního ujednání musí obsahovat správné vyhotovení smlouvy. Bude 

obsahovat přesné stanovení platebních podmínek. Tyto podmínky budou projednány a 

podepsány ještě před zahájením výroby. Jakákoliv zkreslující, sporná či nejednoznačná 

ujednání budou ještě před podepsáním smlouvy uvedena na pravou míru. Ve smlouvě 

bude také uvedeno ujednání o smluvní pokutě a procentech úroku z prodlení. 

Jednorázová smluvní pokuta bude stanovena přiměřeně k výši celkové částky. Úrok 

z prodlení bude možné požadovat v případě, kdy bylo porušeno smluvní ujednání a 

zaplacení sjednané částky neproběhlo v dohodnutém termínu. Úrok z prodlení bude  

účtován za každý den kdy bude platba opožděna. 
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Jednou ze stávajících hrozeb je vstup nových konkurentů na trh. V tomto případě je 

potřeba aby společnost měla neustále konkurenční výhodu. Jen tehdy se může případný 

strach ze vstupu konkurentů eliminovat. 

 

Dalším možným rizikem může být nespokojenost zákazníků. Vzhledem k tomu, že 

firma je orientována na zákazníka a kvalitu je důležité aby v tomto ohledu nedocházelo 

ke komplikacím. V případě výskytu problému je potřeba aby vše bylo vyřízeno ke 

spokojenosti zákazníka. 

 

4.6 Mzdová politika 

Výše mzdy je stanovena na základě pracovní smlouvy. Smlouvy o mzdě se zaměstnanci 

uzavírá majitel společnosti. 

 

Mzda je tvořena jako: 

a) základní smluvní mzda 

 - hodinová, 

 - měsíční. 

Zde se jedná o pevnou složku mzdy. Při určování její výše se bere v úvahu míra 

složitosti, fyzické namáhavosti, psychické náročnosti a odpovědnosti práce. 

 

b) odměna 

Odměnu může zaměstnanec získat mimo základní smluvní mzdu. Její výši určuje ředitel 

společnosti. Ředitel společnosti může udělit mimořádné odměny za splnění 

mimořádných úkolů, mimořádné pracovní nasazení, za úspěšný vývoj hospodářského 

výsledku a finanční situace podniku.  

 

c) mzda za dobu práce přes čas 

Prací přes čas se rozumí práce zaměstnance nad stanovenou pracovní dobu. 

Zaměstnavatel ale nepovažuje za práci přes čas, pokud si zaměstnanec napracovává 

pracovní volno, které mu bylo poskytnuto na jeho vlastní žádost. Za dobu práce přesčas 
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náleží zaměstnanci mzda, která je zvýšena o 25% průměrného výdělku, v případě že se 

zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna. 

 

d) mzda a náhrady mzdy za práci ve svátek a v neděli 

Za práci ve svátek náleží zaměstnanci mzda zvýšená o 100% průměrného výdělku, 

pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na poskytnutí náhradního volna. 

Za práci v neděli náleží zaměstnanci zvýšená mzda o 50%. 

 

e) návrh mzdy  

Společníci Kč 
Hrubá mzda 25 000 

Super hrubá mzda 33 500 
Sociální pojišt ění placené zam ěstnavatelem 6 250 

Zdravotní pojišt ění hrazené zam ěstnavatelem 2 250 
Sociální pojišt ění placené zam ěstnancem 1 625 

Zdravotní pojišt ění hrazené zam ěstnancem 1 125 
Záloha na da ň 2 955 
Sleva na dani 2 070 
ČISTÁ MZDA 19 295 

Tabulka 16: Návrh mzdy společníka 

        Zdroj - vlastní 

 

Asistent Kč 
Hrubá mzda 20 000 

Super hrubá mzda 26 800 
Sociální pojišt ění placné zam ěstnavatlem 5 000 

Zdravotní pojišt ění hrazené zam ěstnavatelem 1 800 
Sociální pojišt ění placené zam ěstnancem 1 300 
Zdravotní pojišt ění hrazené zam ětnancem 900 

Záloha na da ň 1 950 
Sleva na dani 2 070 
ČISTÁ MZDA 15 850 

Tabulka 17: Návrh mzdy asistenta 

        Zdroj - vlastní 
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Odpov ědný mistr Kč 
Hrubá mzda 17 000 

Super hrubá mzda 22 800 
Sociální pojišt ění placné zam ěstnavatlem 4 250 

Zdravotní pojišt ění hrazené zam ěstnavatelem 1 530 
Sociální pojišt ění placené zam ěstnancem 1 105 
Zdravotní pojišt ění hrazené zam ětnancem 765 

Záloha na da ň 1 350 
Sleva na dani 2 070 
ČISTÁ MZDA 13 780 

Tabulka 18: Návrh mzdy odpovědného mistra 

        Zdroj - vlastní 

 

Dělníci Kč 
Hrubá mzda 13 000 

Super hrubá mzda 17 500 
Sociální pojišt ění placné zam ěstnavatlem 3 250 

Zdravotní pojišt ění hrazené zam ěstnavatelem 1 170 
Sociální pojišt ění placené zam ěstnancem 845 
Zdravotní pojišt ění hrazené zam ětnancem 585 

Záloha na da ň 555 
Sleva na poplatníka 2 070 

ČISTÁ MZDA 11 015 
Tabulka 19: Návrh mzdy dělníka 

        Zdroj - vlastní 

 

Náklady na mzdy celkem Kč 
Společníci 67 000 
Asistent 26 800 

Odpov ědný mistr 45 600 
Dělníci 105 000 
Celkem 244 400 

Tabulka 20: Celkové náklady na mzdy 

        Zdroj - vlastní 
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4.7 Zaměstnanecké výhody 

Společnost bude poskytovat zaměstnancům v rámci sociálního programu tyto 

zaměstnanecké výhody: 

 

a) Penzijní připojištění 

Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům kteří mají sjednáno penzijní připojištění 

příspěvek ve výši 100 – 500Kč měsíčně na toto připojištění. 

 

b) Kapitálové životní pojištění 

Zaměstnavatel může v případě zájmu zaměstnance poskytnout část odměny formou 

příspěvku na životní pojištění, avšak maximálně ve výši pojistného uznaného ze zákona 

za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů 

zaměstnavatele za zdaňovací období. 

 

 

4.8 Návrh marketingového plánu 

a)   Produkt 

Úspěšný produkt je základem existence firmy. Poskytované produktové portfolio musí 

být široké, aby vliv útlumu jednoho odvětví neovlivnil existenci firmy. 

Firma nabízí veškeré zámečnické, svářečské a montážní práce z oceli, nerezu a hliníku. 

 

• ocelové konstrukce 

Jedná se o svařovaní ocelových konstrukcí a potrubí a výrobků z nerezové oceli a 

hliníku do hmotnosti 7 500 kg. 

• kovové palety a kontejnery 

Kovové palety a přepravní kontejnery jsou moderní mechanizační prostředky pro 

manipulaci s materiálem v průmyslu i zemědělství. Slouží k úspornému nakládání, 

vykládání a transportu materiálu s minimálními ztrátovými časy. 
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Obrázek 7: Kovová paleta 

      Zdroj - Webové stránky společnosti Kovo Šmíd spol. s r.o. 

 

 

Obrázek 8: Kovový kontejner 

      Zdroj - Webové stránky společnosti Kovo Šmíd spol. s r.o. 

 

• regálové systémy 

Policové regály - jsou určeny pro sklady ke skladování především lehčích dílů kde 

manipulace naskladňování je prováděna ručně. Své nezastupitelné místo mají také v 

archivech, ve spisovnách, knihovnách, v laboratořích, kancelářích a prodejnách. 

 

Paletové regály - jsou základním řešením pro sklady a logistická centra, kde je 

manipulováno se zbožím uloženým na paletách pomocí manipulační techniky. 

Výkonnost skladu je závislá na funkčnosti zvoleného regálového systému.  

 

Konzolové regály - jsou určeny především pro skladování velkoplošných a dlouhých 

materiálů.  

 

Ocelové plošiny - jsou ideálním řešením jak jednoduše a bez stavebních úprav zvýšit 

kapacitu skladu nebo maximálně využít výšku skladové haly. Technologie velmi 

využívaná pro sklady nebo pro kombinaci výroby a skladu, ale také pro kombinaci 

skladu a kanceláří.  

 

• hydraulické nádrže, přístřešky, brány, vrata, zábradlí, schody, mříže atd. 
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b)   Cena 

Stanovení ceny pro každou individuální zakázku je jedinečné. Nelze tedy určit cenu 

„standardního produktu/služby“. Podnik bude na stanovení cen zakázek využívat 

znalostí a zkušeností manažera firmy, které získal za 15let praxe v oboru. Podnik bude 

realizovat nákladovou strategii. Při stanovení ceny bude podnik vycházet z požadavků 

trhu a náklady budou řízeny dle konkurenceschopné ceny.  

 

c)   Místo 

Firma doposud působila v pronajatých prostorách v Uherském Brodě. Tyto prostory se 

vzhledem ke stále se zvyšujícím platbám za nájem staly nevyhovující. Nové prostory 

firmy se nachází v nově pořízené hale ve vesnici Suchá Loz. Zde se nacházejí nejenom 

dílny, ale také kanceláře. 

 

d)   Propagace 

Vzhledem k faktu, že podnik bude plnit individuální požadavky v oblasti kovoobrábění, 

bude tomu adekvátně odpovídat i způsob a distribuce prodeje. Než podnik získá 

zakázku probíhá mnoho činností mezi podnikem a zákazníkem. V první fázi jde o 

oslovení potencionálních zákazníků. Toho chce podnik dosáhnout přímým oslovením 

zákazníků. Při přímém oslovení zákazníků podnik využije dosavadních kontaktů 

jednoho ze zakladatelů a osloví jeho stávající zákazníky. Dále se zaměří na oslovení 

nových potenciálních zákazníků formou inzerce v regionálním deníku a také na 

propagaci prostřednictvím Internetu. Ta má na rozdíl od inzerce v regionálním deníku 

několik výhod: cílenost, přesnost a měřitelnost. To znamená, že reklamu na Internetu 

můžeme zacílit, můžeme ji měnit dle aktuálních potřeb a díky počitadlům přístupů a 

podrobné statistice přístupů vidíme jaká je návštěvnost. V závisloti na výsledcích máme 

tedy možnost oslovit zákazníka, který se o danou problematiku zajímá. Reklama na 

Internetu se tedy jeví velmi efektivní. Další možností je také spolupráce se středními 

školami. Konkrétně se SPŠ Uherský Brod. Jednou z možností spolupráce je nabídnout 

studentům praxi v naší společnosti v rámci povinné praxe ve škole. 
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Propagace pomocí internetu 

c) PPC reklama - Pay Per Click 

Zde budeme platit reklamnímu systému malou částku (od 1Kč) pokaždé, když na 

reklamu někdo klikne a navštíví tedy díky ní naše webové stránky. Tento způsob platby 

za reklamu má jednu obrovskou výhodu: víme, co za své peníze dostaneme. Pokud nám 

reklama přivede návštěvníky, zaplatíme za každého z nich předem známou částku. 

Pokud nám žádné návštěvníky nepřivede, neplatíme nic. Díky transparentnosti získala 

PPC reklama od svého nasazení značnou část trhu a inzerenti jí stále častěji dávají 

přednost před klasickými formami internetové reklamy. 

 

Propagace pomocí webových stran 

Pro tyto účely bude zřízena webová stránka www.kovosmid.cz, kterou vyrobí 

zaměstnanci ve své pracovní době. Hlavní strana bude obsahovat logo firmy, 

telefonický, faxový a  emailový kontakt, základní informace o výrobě a výběr ze tří 

jazyků nabídky. Na dalších stranách budou umístěny dosavadní práce, reference a 

fotografie zhotovených děl.  
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Obrázek 9: Úvodní webová strana 

      Zdroj - vlastní 

 

 
Obrázek 10: Reference 

         Zdroj - vlastní 
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Obrázek 11: Fotogalerie 

         Zdroj - vlastní 

 

4.9 Návrh na zavedení informačního systému 

Zavedení informačního systému 

Společnost používá nejednotný informační systém, který je tvořen navzájem 

izolovanými aplikacemi. Společnost má jeden program na vedení zakázek, jiný velmi 

nedostačující na skladové hospodářství a výrobu plánuje chaoticky s ohledem na 

nejbližší termín plnění. Aplikace nutí pracovníky přepisovat data manuálně z jednoho 

do druhého. To samozřejmě přináší velkou pravděpodobnost vzniku chyb v důsledku 

vstupu lidského faktoru do tohoto procesu. 

Navržený informační systém bude umožňovat zadávání dat do systému jen jednou a 

také to, aby byla data k dispozici všem uživatelům, kteří je potřebují ke své práci. 

 

Postup provedení řízené změny 

Z důvodu poměrné složitosti zavedení a počátečního nastavení informačního systému 

bude agentem změny dodavatelská firma. Jako sponzor změny pak vystupuje jednatel 

společnosti, který má pravomoci o zavedení informačního systému rozhodovat. Mezi 
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intervenční oblasti se počítají oblast plánování výroby, finance a vedení skladového 

hospodářství, které budou implementací informačního systému zasaženy. 

Samotný postup při zavedení informačního systému bude následující: 

d) Plánování (trvání 4 týdny) 

a) definice byznys strategie, IT strategie a strategie zdrojů,  

b) definice a zavedení standardního procesu výběru/nákupu software,  

c) definice požadavků na software, 

d) definice kritérií výběru. 

 

e) Výběr software (trvání 6 týdnů) 

a) výběr potenciálních dodavatelů,  

b) vyhodnocení nabídek, 

c) výběr dodavatele,  

• uzavření smlouvy (trvání 1 den), 

• implementace (trvání 14 týdnů), 

• provoz a údržba (trvání – po dobu používání IS). 

  Ks Cena za kus Cena celkem 
Systém pro 1 PC 1 20 000 20 000 
Rozšiřovací klíč 3 5 000 15 000 

Celkem     35 000 
Tabulka 21: Náklady na informační systém v prvním roce v Kč 

        Zdroj - vlastní 

 

Rizika, která lze hodnotit kvalifikovaně a která zásadně ovlivní výběr informačního 

systému firmy: 

• Riziko reorganizace podniku (nevyžaduje reorganizaci, výrazně mění funkční 

náplně a vztahy mezi útvary, vynucuje si zásadní změnu organizační struktury 

podniku). 

• Riziko nejasnosti požadavků na aplikaci (jsou jasně definovány, ale mohou se 

výrazně měnit, požadavky jsou nejasné a těžko je lze v dohledné době získat). 

• Riziko nedostatečné kvalifikace uživatelů (nemá specifické požadavky na znalosti 

uživatele, bude znamenat rozsáhlejší školení, bude vyžadovat zásadní rekvalifikaci). 
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• Riziko změny informační infrastruktury (je realizovatelná v rámci současné 

infrastruktury, vyžaduje malá změny v komponentách, bude vyžadovat rozsáhlé 

změny v komponentách). 

• Riziko velkého rozsahu a doby řešení (čas řešení je přesně stanovitelný, jde o 

rozsáhlý projekt, ale se spolehlivým odhadem času řešení, jde o rozsáhlý projekt, s 

jehož řešením nejsou dosud žádné zkušenosti). 

 

S výše uvedenými riziky je třeba počítat již při výběru vhodného softwaru a porovnávat 

je k užitku, který tento software společnosti přinese. V zásadě tyto rizika můžeme 

redukovat již ve fázi kladení podmínek pro daný software. Vhodným vodítkem jak 

porovnat různé druhy software je jednotlivým rizikům přiřadit rizikovou váhu. 

Největší komplikace ovšem mohou zapříčinit pracovníci, kteří budou informační systém 

využívat. Právě v nich se nachází nejvyšší riziko pro neúspěch implementace 

informačního systému. 

 

Riziko pracovníků 

Ani správně vybraný informační systém nemusí přinést očekávaný užitek a jeho 

implementace může selhat na nevhodném přístupu k lidem a na jejich nepřipravenosti 

s ním pracovat.  Efektivnost informačního systému závisí na lidech mnohem více, než 

na samotných informačních technologiích. 

Rizika, kvůli kterým budou pracovníci implementaci systému bojkotovat:  

• komplexnost a rozsah změny může způsobit frustraci z obavy, že tuto změnu 

nezvládnou, 

• nežádoucí ztráta nějaké hodnoty, např. pocitu jistoty, ohrožení dalšího pracovního 

postupu, 

• historická, většinou nedobrá zkušenost s minulými změnami 

• nepochopení změny a jejího významu způsobené většinou nedostatkem informací o 

přínosech IS, 

• domněnka, že změna nemá pro podnik žádný smysl, 

• nedostatek rozhodovacích dovedností. 
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Z výše uvedeného seznamu je jasné, že uživatelé informačního systému často posuzují 

nový systém očima svých dosavadních návyků a zkušeností.  

Řešením těchto potencionálních rizik je použití metod odstraňujících příčiny vzniku 

rizika – v tomto případě vyšší zapojení změnou dotčených pracovníků již do průběhu 

výběru kritérií pro budoucí informační systém. Po výběru informačního systému je také 

velmi důležité školení jednotlivých pracovníků, které bude sloužit k tomu, aby byl 

každý pracovník schopen využívat všechny prostředky, které mu nový systém bude 

nabízet. 
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5 Vyhodnocení předložených návrhů 

a) Předpokládané výnosy 

Stanovení částky předpokládaných výnosů je velmi obtížný úkol, a to proto, že 

v současné době tzv. „ekonomické krize“ nelze přesně stanovit kolik zakázek se podaří 

firmě získat. Protože je výroba zakázková, nelze přesně určit, kterými činnostmi se 

firma bude nejvíce zabývat. V současné chvíli má firma jistých několik zakázek od 

svých stálých odběratelů a o menší zakázky typu zábradlí, vrata apod. se zájem zvyšuje. 

Společnost však přišla o svého největšího odběratele, který vlivem krize omezil svou 

dosavadní činnost. Naopak se jí zvětšil objem zakázek pro maloodběratele. Budu tedy 

vycházet z účetních výkazů společnosti z minulých let. Firma má v současné době 70% 

stálých odběratelů a 30% odběratelů příležitostných. 

 

Rok 2010 2011 2012 
Výnosy 17 mil. 19 mil. 24 mil. 

Tabulka 22: Předpokládané výnosy v Kč 

               Zdroj - vlastní 

 

b) Předpokládané náklady 

Plánované investice 

Plánované investice vycházejí z toho, co společnost musí pořídit ke svému chodu. 

V prvním řadě musí odkoupit majetek od živnostníka – konkrétně se jedná o odkup 

strojů a zařízení potřebných k výrobní činnosti a zařízení pro chod kanceláří. V prvním 

roce přepokládá odkup celého strojního vybavení. V dalších letech se očekávají již jen 

drobné investice do menšího strojního vybavení. Společnost v prvním roce odkoupí od 

živnostníka také kancelářské vybavení včetně osobních počítačů. V dalších letech se 

očekávají  menší investice např. koupě nové tiskárny, kopírky, obnovení kancelářského 

nábytku a doplnění kancelářských potřeb.   

 

Plánované investice 2010 2011 2012 
Stroje a za řízení 946 tis. 70 tis. 50 tis. 

Kancelá řské vybavení 76 tis. 50 tis. 45 tis. 

Celkem 1 022 tis. 120 tis. 95 tis. 
Tabulka 23: Plánované investice v Kč 

        Zdroj - vlastní 



 89 

Mzdové náklady 

Mzdové náklady za měsíc vycházejí z jednotlivých mezd zaměstnanců. 

a) V prvním roce podnikání se předpokládá že ve firmě budou: 

• dva společníci jejichž hrubá mzda činí 25 000Kč a sociální a zdravotní pojištění 

činní 8 500Kč, 

• asistent jehož hrubá mzda činí 20 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí            

6 800Kč, 

• dva odpovědní mistři jejichž hrubá mzda činí 17 000Kč a sociální a zdravotní 

pojištění činí 5 780Kč, 

• šest dělníků jejichž hrubá mzda činí 13 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí   

4 420Kč, 

 

b) V druhém roce podnikání se přepokládá že ve firmě budou: 

• dva společníci jejichž hrubá mzda činí 30 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí 

10 200Kč, 

• asistent jehož hrubá mzda činí 23 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí            

7 820Kč, 

• dva odpovědní mistři jejichž hrubá mzda činí 20 000Kč a sociální a zdravotní 

pojištění činí 6 800Kč, 

• osm dělníků jejichž hrubá mzda činí 16 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí   

5 440Kč. 

 

c) Ve třetím roce podnikání se předpokládá že ve firmě budou: 

• dva společníci jejichž hrubá mzda činí 35 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí 

11 900Kč, 

• asistent jehož hrubá mzda činí 26 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí            

8 840Kč, 

• tři odpovědní mistři jejichž hrubá mzda činí 23 000Kč a sociální a zdravotní 

pojištění činí 7 820Kč, 

• deset dělníků jejichž hrubá mzda činí 19 000Kč a sociální a zdravotní pojištění činí 

6 460Kč. 
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Mzdové náklady 2010 2011 2012 
Hrubá mzda 182 tis. 251 tis. 355 tis. 

Soc.+zdrav. pojišt ění  
placené zam ěstnavatelem 

61,88 tis. 85,34 tis. 120,7 tis. 

Celkem 243,88 tis. 336,34 tis. 475,7 tis. 
Tabulka 24: Mzdové náklady 

        Zdroj - vlastní 

 

 

Přímé náklady 

Do kategorie přímých nákladů spadají náklady na materiál potřebný k výrobě produktu. 

Zde jsem opět vycházela z vývoje přímých nákladů z minulých let a také na základě 

konzultace se společníky.  

 

Přímé náklady 2010 2011 2012 
Na materiál a služby 11 mil. 12,5 mil. 16 mil. 

Tabulka 17: Přímé náklady 

        Zdroj - vlastní 

 

 

Režijní náklady 

Zde se jedná o náklady na chod firmy. Předpokládám, že cena za připojení do Internetu 

bude v prvním roce 36 000Kč. Měsíční náklady na připojení budou ve výši 3 000Kč. 

V dalších letech se náklady na poskytování služby snižují z důvodu rostoucí konkurence 

v oblasti poskytování připojení do internetu. Nyní bude tuto službu poskytovat 

společnost GEMNET, s.r.o.. Náklady spojené s užíváním mobilních telefonů činí první 

rok 9 000Kč, průměrně tedy 3 000Kč na každý mobilní telefon ve firmě. Společnost 

bude využívat služeb mobilního operátora Vodafone, kde předpokládá využití balíčku 

pro podnikatele, kde je možnost volat v rámci firmy zdarma. V následujících letech se 

náklady zvýší o 36 000Kč. Průměrně bude platba činit 4 000Kč na každý mobilní 

telefon a to z důvodu přepokládaného růstu zakázek a tedy mnohem větší potřeby 

telefonování. 
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Režijní náklady 2010 2011 2012 
Internet 36 tis. 30 tis. 24 tis. 

Spot řeba energií 204 tis. 228 tis. 288 tis. 

Telefon 108 tis. 144 tis. 144 tis. 

Celkem 348 tis. 402 tis. 456 tis. 
Tabulka 18: Režijní náklady 

        Zdroj - vlastní 

 

 

Ostatní náklady 

Zde jsou započteny náklady na reklamu na Internetu. Po dohodě se společníky jsme se 

rozhodli pro PPC reklamu, kde se platí 1Kč pokaždé když uživatel klikne na naši 

reklamu. Předpokládáme, že každý rok se náklady zvýší o 1 000Kč. Na reklamní 

předměty společnost v prvním roce vyhradila částku 6 000Kč. Zde se jedná např. o 

tužky, bločky, deštníky a jiné reklamní předměty, které vyrobí společnost REDA a.s. 

Náklady na zavedení nového informačního systému spadají pouze do prvního roku. 

Předpokládané náklady na 1 počítač činní 20 000Kč a potřeba tří rozšiřovacích klíčů pro 

klientské stanice za celkem 15 000Kč. Náklady na svářečský kurz slouží ke zlepšení 

kvalifikace vybraných zaměstnanců. Předpokládám, že uvedený kurz budou absolvovat 

každý rok dva zaměstnanci. Dále jsou zde zahrnuty náklady na pořízení nových 

mobilních telefonů. Konkrétně se jedná o tři mobilní telefony značky Nokia v hodnotě 

3 000Kč pro oba společníky a asistenta. Z důvodu velkého využití mobilních telefonů se 

předpokládá v dalších letech nákup stejného počtu mobilních telefonů ve stejné výši. 

 

Ostatní náklady 2010 2011 2012 
Reklamní p ředměty 6 tis. 7 tis. 8 tis. 

Informa ční systém 35 tis. 4 tis. 4 tis. 

Svářečský kurz 40 tis. 40 tis. 40 tis. 

PPC reklama 14 tis. 15 tis. 16 tis. 

Mobilní telefony 9 tis. 9 tis. 9 tis. 
Celkem 104 tis. 75 tis. 77 tis. 

Tabulka 27: Ostatní náklady 

        Zdroj - vlastní 
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Plán výsledku hospodaření  

 

  2010 2011 2012 
Výnosy     

Výnosy 17 000 000 19 000 000 24 000 000 

Celkem 17 000 000 19 000 000 24 000 000 
        
Náklady       

Investice 1 022 000 120 000 95 000 
Mzdové náklady 243 880 336 340 475 700 
Přímé náklady 11 000 000 12 500 000 16 000 000 
Režijní náklady 348 000 402 000 456 000 
Ostatní náklady 104 000 75 000 77 000 

Celkem 12 717 880 13 433 340 17 103 700 
        
Výsledek hospoda ření běžného 
účetního období 4 282 120 5 566 660 6 896 300 

Tabulka 19: Plán výsledku hospodaření v Kč 

        Zdroj - vlastní 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je v prvním roce nejnižší z důvodu 

vysoké investice potřebné k zajištění chodu firmy. V dalších letech se očekávají 

investice nižší. V dalších letech nejvíce rostou mzdové náklady a přímé náklady. Rostou 

však i výnosy, proto je výsledek hospodaření každý rok příznivější.  
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6 Předpoklady a harmonogram realizace 

Pro realizaci předložených návrhů je nutno ve firmě vytvořit následující předpoklady: 

• sepsání společenské smlouvy + notářský zápis, 

• založení nového účtu a složení základního kapitálu, 

• získání živnostenského oprávnění jako právnická osoba, 

• dodat návrh na zápis do obchodního rejstříku, 

• registrace na finančním úřadě, 

• registrace na České správě sociálního zabezpečení, 

• registrace k platbě daně z přidané hodnoty, 

• rozdělit jednotlivé činnosti pracovníků a seznámit je s nimi, 

• sepsání a uzavření smluv se zaměstnanci, 

• sestavit produktové portfolio, 

• sestavit cenové nabídky, 

• oslovení stávajících zákazníků, 

• oslovení nových zákazníků, 

• sestavení plánu na zavedení informačního systému, 

• výběr softwaru, 

• uzavření smlouvy s dodavatelem softwaru, 

• implementace softwaru, 

• investice, 

• zpracovat finanční plán pro jednotlivé předložené návrhy. 
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Obrázek 12: Harmonogram realizace 

        Zdroj - vlastní 
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7 Závěr 

Pro zpracování předkládané diplomové práce bylo nutné firmu a její chod velmi dobře 

poznat. Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh na založení společnosti 

Kovo Šmíd spol. s r.o. Mezi dílčí cíle jsem zařadila zlepšení organizační struktury, 

návrh struktury mezd, zlepšení kvalifikace zaměstnanců, návrh marketingového plánu a 

zavedení jednotného informačního systému. 

 

Podnikatele Josef Šmíd je v současné době živnostníkem a rozhodl se pro založení 

společnosti Kovo Šmíd spol. s r.o. z důvodu změny odpovědnosti vůči věřitelům celým 

svým majetkem na odpovědnost pouze majetkem společnosti, tzn. přenesení 

podnikatelských rizik ze své osoby na společnost, změny podnikatelské image vůči 

obchodním partnerům a také by rád zlepšil postavení v rámci veřejných zakázek. 

 

Pro založení společnosti s ručením omezeným jsem vypracovala konkrétní návrh 

společenské smlouvy kde jsou přesně vymezeny veškeré náležitosti. Mezi tyto 

náležitosti patří: určení společníků, název a sídlo společnosti, předmět podnikání, 

základní jmění, správce vkladu, práva a povinnosti společníků, důsledky porušení 

povinností, nakládání s obchodním podílem, zvýšení či snížení základního jmění, jsou 

zde vymezeny orgány společnosti, rezervní fond, krytí ztrát společníků, zrušení 

společnosti a závěrečná ustanovení. 

  

Ze současné organizační struktury vyplývá, že majitel nyní zodpovídá za vedení 

podniku, zajišťování zakázek, jednání s dodavateli a odběrateli. Odpovědný mistr 

zodpovídá za kontrolu přípravků a nářadí, přípravu výroby, za práci dělníků a má na 

starost i materiálovou evidenci. Oba uvedení se potýkají s nedostatkem času k vyřízení 

všech činností, za které jsou odpovědni. 

 

Společnost v roce 2010 vybuduje novou organizační strukturu. Cílem této změny bude 

především jednoznačné vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků. Očekávám, že 

to povede ke zlepšení komunikace s dodavateli a odběrateli. Vzhledem k tomu, že ve 

firmě nyní pracuje 5 živnostníků, bude potřeba stanovit přesné vymezení mezd pro 

budoucí zaměstnance na všech pozicích.  
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Výše mzdy bude stanovena na základě pracovní smlouvy. Mzda bude tvořena základní 

smluvní mzdou, odměnami jejíž výši bude určovat majitel společnosti za splnění 

mimořádných úkolů, mimořádného pracovního nasazení, za úspěšný vývoj 

hospodářského výsledku a finanční situace podniku. Dále se bude do složky mezd 

započítávat i práce přes čas a práce ve svátek a v neděli. 

 

Firma se nyní potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Konkrétně se jedná o 

pracovníky bez speciálních svářečských průkazů. Ve firmě je pouze jeden pracovník se 

svářečským průkazem na nerez ocel a ten spadá do kategorie živnostníků, který pracuje 

pro firmu na smlouvu o dílo. Pouze dva pracovníci disponují svářečskými průkazy. 

 

Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců firma zajistí několika vybraným pracovníkům 

možnost vykonat svářečské zkoušky na vlastní náklady firmy. Zároveň si zajistí pomocí 

pracovní smlouvy to, aby pracovník po vykonání těchto zkoušek nedal výpověď a 

nepřešel ke konkurenci, kde vyžadují k nástupu vlastnictví tohoto listu. V případě, že by 

pracovník přece jen na výpovědi trval v krátkém časovém horizontu po vykonání 

zkoušek bude smlouva opatřena sankcemi. 

 

Firmě doposud chyběla propagace pomocí webových stran a také reklama na internetu. 

 

Pro propagaci firmy na internetu jsem zvolila PPC reklamu. Zde budeme platit 

reklamnímu systému malou částku (od 1Kč) pokaždé, když na reklamu někdo klikne 

a navštíví tedy díky ní naše webové stránky. Tento způsob platby za reklamu má jednu 

obrovskou výhodu: víme, co za své peníze dostaneme. Pokud nám reklama přivede 

návštěvníky, zaplatíme za každého z nich předem známou částku. Pokud nám žádné 

návštěvníky nepřivede, neplatíme nic. 

 

Pro propagaci pomocí webových bude zřízena webová stránka www.kovosmid.cz, 

kterou vyrobí zaměstnanci ve své pracovní době. Hlavní strana bude obsahovat logo 

firmy, telefonický, faxový a  emailový kontakt, základní informace o výrobě a výběr ze 

tří jazyků nabídky. Na dalších stranách budou umístěny dosavadní práce, reference, 

fotografie zhotovených děl.  
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Společnost používá nejednotný informační systém, který je tvořen navzájem 

izolovanými aplikacemi. Společnost má jeden program na vedení zakázek, jiný velmi 

nedostačující na skladové hospodářství a výrobu plánuje chaoticky s ohledem na 

nejbližší termín plnění. Aplikace nutí pracovníky přepisovat data manuálně z jednoho 

programu do druhého. To samozřejmě přináší velkou pravděpodobnost vzniku chyb 

v důsledku vstupu lidského faktoru do tohoto procesu. 

Z důvodu poměrné složitosti zavedení a počátečního nastavení informačního systému 

bude agentem změny dodavatelská firma. Jako sponzor změny pak vystupuje jednatel 

společnosti, který má pravomoci o zavedení informačního systému rozhodovat. Mezi 

intervenční oblasti se počítají oblast plánování výroby, finance a vedení skladového 

hospodářství, které budou implementací informačního systému zasaženy. 

Stanovení částky předpokládaných tržeb je velmi obtížný úkol, a to proto, že v současné 

době tzv. „ekonomické krize“ nelze přesně stanovit kolik zakázek firma získá. Protože 

je výroba zakázková, nelze přesně určit, kterými činnostmi se firma bude nejvíce 

zabývat. V současné chvíli má firma jistých několik zakázek od svých stálých 

odběratelů a o menší zakázky typu zábradlí, vrata apod. se zájem zvyšuje. Společnost 

však přišla o svého největšího odběratele, který vlivem hospodářské krize omezil svou 

dosavadní činnost. Naopak se jí zvětšil objem zakázek pro maloodběratele. 

Předpokládám, že po zavedení uvedených změn se firmě bude dařit lépe než doposud. 

 

Celkové náklady se skládají z investice, která vychází z toho, co společnost musí pořídit 

ke svému chodu. V prvním řadě musí odkoupit majetek od živnostníka. Konkrétně se 

jedná o odkup strojů a zařízení potřebných k výrobní činnosti a zařízení pro chod 

kanceláří. V prvním roce přepokládá odkup celého strojního vybavení. Dále sem spadají 

mzdové náklady které jsou v prvním roce podnikání spočítány pro 2 společníky, 

asistenta a 6 dělníků. V dalším roce se předpokládá zvýšení počtu dělníků o 2 a v roce 

2012 předpokládám přijetí dalších dvou dělníku a jednoho odpovědného mistra. Dále 

sem patří přímé náklady což jsou náklady na materiál potřebný k výrobě produktu. Do 

kategorie režijních nákladů spadají náklady na internet, spotřebu energií a mobilní 

služby. Mezi ostatní náklady jsem zařadila náklady na reklamní předměty, zavedení 
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informačního systému, svářečský kurz vždy pro 2 dělníky za rok, reklamu na webu a 

mobilní telefony. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je v prvním roce nejnižší z důvodu 

vysoké investice potřebné k zajištění chodu firmy. V dalších letech se očekávají 

investice nižší. V následujících letech výrazně rostou mzdové náklady a přímé náklady. 

Rostou však i výnosy, proto je výsledek hospodaření každý rok příznivější.  

 

Harmonogram realizace vychází z toho, že sepsání společenské smlouvy a notářský 

zápis, založení nového účtu a složení základního kapitálu, získání živnostenského 

oprávnění jako právnická osoba a dodat návrh na zápis do obchodního rejstříku lze ještě 

ve 4. čtvrtletí roku 2009. Tyto úkony se provádí, ještě před vznikem společnosti. 

Obchodní společnost vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku a od tohoto 

okamžiku je potřeba do 30-ti dnů zaregistrovat společnost na finančním úřadě, do 80-ti 

dní zaregistrovat na České správě sociálního zabezpečení. Dále je potřeba zaregistrovat 

společnost k placení daně z přidané hodnoty, rozdělit jednotlivé činnosti pracovníků a 

sepsání a uzavření smluv se zaměstnanci. Společníci musí také sestavit produktové 

portfolio a stanovit cenové nabídky. Bude potřeba také oslovit stávající i nové 

zákazníky, sestavit plán pro zavedení informačního systému, vybrat software, uzavřít 

smlouvu s dodavatelem a vypracovat finanční plán pro jednotlivé předložené návrhy 

včetně uvažovaných investic a tyto rozdělit do jednotlivých plánovacích období. 
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