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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na zaloţení 

konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se 

zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho strukturu. Obsahuje analýzu 

současné situace v konkrétním oboru podnikání, která ovlivňuje zaloţení podniku, 

a dále pak návrh vlastního podnikatelského záměru výrobního podniku. 

 

 

 

Abstract 

Preparation and creation of a business plan of a small enterprise is a main topic of my 

diploma thesis. In the thesis key terms related to setting-up of an enterprise are being 

characterized, as well as theoretical description of a business plan and its structure is 

being provided. The thesis analyzes the current situation in the particular field of 

business that influences the setting-up of the enterprise. Finally, the draft business plan 

of a production company is included. 
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ÚVOD 

Na počátku kaţdého nového podnikání stojí myšlenka. Myšlenka musí být zaloţena 

na existenci dobré příleţitosti. Pokud se plány jejího nositele pohybují v intencích 

malého podniku, nemusí být ani nikterak inovativní. Ale musí tam být plán, záměr 

vybudovat vlastní podnik, aby mu mohl být vdechnut ţivot. Často se díváme na podniky 

jako na fungující stroje, aniţ bychom si uvědomili, kolik odhodlání, úsilí, sebezapření 

a konečně času muselo být vynaloţeno před tím, neţ vůbec spatřily světlo světa. Bylo 

i spousta pochyb, a to ať jiţ ze strany okolí, ale i těch, které se ozývají v samotných 

zakladatelích, kteří kvůli své vizi opustili svůj dosavadní způsob ţivota. To s sebou 

přináší nejistotu. Obavy se rozplynou a sen o novém podniku nabývá konkrétní podoby 

v momentě, kdy jsou myšlenky strukturovaně uspořádány a písemně zpracovány do 

výsledného podnikatelského záměru.  

 

Jeho obsahem by podle některých autorů
1
 měly být odpovědi na tři otázky: kde se 

podnikatel nachází, kam jde a jak se tam dostane. Takový plán slouţí samotnému 

podnikateli uţ při jeho vypracování, funguje jako určitý indikátor proveditelnosti. 

Neboť budoucího podnikatele nutí se do detailů zamýšlet nad rozličnými aspekty 

nového podniku, a tak proniká stále hlouběji. Zájem zbudovat nový podnik uţ nestojí na 

počátečních motivech, jako jsou osobní nezávislost, snaha o sebeuplatnění, 

nespokojenost ve stávajícím zaměstnání nebo peníze. Čím více se člověk plánem 

zabývá, tím větší má zájem na úspěchu projektu. Dokáţe mu věřit, anebo naopak zjistí, 

ţe podnik nemá smysl, protoţe pro financování jeho vzniku nemá potřebné zdroje. 

Často je však můţe získat právě díky kvalitně zpracovanému podnikatelskému plánu, ať 

uţ se jedná o zakládání nového podnikání nebo jeho rozšiřování. Peněţní prostředky 

umoţní celý projekt zrealizovat. 

 

Práce se zabývá přípravou a tvorbou podnikatelského záměru a má ambice stát se 

skutečným podkladem pro zaloţení malého podniku na výrobu plastových oken a dveří. 

Trh daného oboru je trhem zralým a obdobných společností vznikla jiţ spousta. Pro 

                                                 
1
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 
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nový podnik však existuje určitá mezera na trhu v případě, ţe zvolí strategii 

diferenciace produktu a cestu individuálního přístupu. 

 

Téma podnikatelského záměru je zpracováno ve třech částech. První teoretická část 

obsahuje poznatky z odborné literatury, které slouţí jako východisko pro tvorbu plánu. 

Vlastnímu návrhu na zaloţení výrobního podniku předchází analýza trhu a konkurence, 

která má za úkol zmapovat podmínky, za kterých bude podnik vstupovat na trh. Je třeba 

posoudit situaci na trhu, vnější i vnitřní faktory ovlivňující budoucí podnik 

a samozřejmě také poznat konkurenty a jejich silné a slabé stránky.  Tato analýza trhu 

a konkurence a teoretická část práce poskytnou veškeré potřebné informace pro 

zpracování podnikatelského záměru v poslední části práce.  

 

Výsledný podnikatelský záměr můţe slouţit samotným zakladatelům podniku nejen při 

jeho zakládání, ale také později, kdy uţ bude podnik dobře fungujícím „strojem“. 

Zaloţením nového podniku totiţ úloha podnikatelského plánu nekončí. Podnikatel by 

z něj měl vycházet i nadále, například při kontrole vytyčených cílů a záměrů podniku, 

řízení podniku, ale také v něm hledat oporu při plánovacích činnostech. 
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CÍL A METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na zaloţení společnosti 

zabývající se výrobou plastových oken. Cílem práce je vypracování podnikatelského 

záměru malého podniku. Dílčími cíli je zpracování teoretických podkladů a jejich 

následná aplikace v praktické části práce a hodnocení celého projektu.  

 

Teoretická část se bude zabývat teoretickými východisky podnikatelského záměru. 

Veškeré poznatky obsaţené v teoretické části vycházejí z odborné literatury, pomocí níţ 

bude popsán proces rozhodnutí vybudovat nový podnik, charakterizována osoba 

podnikatele a její optimální vlastnosti. Teoretické poznatky se přesunou k definici 

podniku a podnikání, dále budou v práci nastíněny i právní formy podnikání. Přes 

charakteristiku malých a středních podniků se teoretická část dostane ke svému jádru, 

kterým je vymezení podnikatelského plánu, důvody jeho zpracování, jeho význam, 

hodnota a konečně také jeho struktura. Nakonec se teoretické poznatky budou věnovat 

jednotlivým částem struktury podnikatelského plánu, přičemţ nastíní konkrétní nároky 

a poţadavky na ně kladené.  

 

Druhá část práce se bude zabývat analýzou trhu a konkurence. Pro přiblíţení situace na 

trhu bude vyuţita analýza obecného okolí (SLEPT), Porterův model pěti konkurenčních 

sil a analýza vnitřního a vnějšího prostředí (SWOT). Poslední část práce bude 

zpracovávat vlastní návrh na zaloţení výrobního podniku aplikací teoretických 

poznatků zpracovaných v části teoretické. Důraz bude kladen na reálnost uváděných 

údajů. Pilířem této části budou především výrobní, marketingový a finanční plán 

obsahující očekávané výsledky hospodaření nového podniku a plány cash flow.  

 

Metody zpracování teoretické části práce zahrnují analýzu, syntézu a konečně literární 

rešerše. Analytická část vychází z údajů statistických úřadů, českého i francouzského, 

portálu BusinessInfo.cz (oficiální portál pro podnikání a export) a z informací 

čerpajících ze studie zadané francouzským Svazem výrobců otvorových prvků (Ufme).  
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Praktická část práce bude vyuţívat metodu komparace a syntézu poznatků z teoretické 

části. Zároveň bude vycházet z relevantních zkušeností potenciálního zakladatele 

podniku. Závěr práce bude obsahovat shrnutí a zhodnocení celého podnikatelského 

záměru.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Rozhodnutí o zahájení podnikání 

Zaloţení nové společnosti předchází v ţivotě jejího zakladatele určitý pohyb – přesun 

od stávajícího ţivotního stylu k zaloţení nového podniku. Opustit kariéru nebo 

současný ţivotní styl nebývá jednoduché. Vytvoření nového podniku vyţaduje velkou 

dávku energie. U jednotlivců lze pozorovat tendenci začínat ve sférách, které dobře 

znají. Velkým stimulem vedoucím k rozhodnutí stát se podnikatelem často bývá osobní 

zlom (odchod do penze, propuštění, završení určitého stupně vzdělání) v situaci, kdy 

potenciální podnikatel cítí, ţe zahájení podnikání je krokem v jeho ţivotě žádoucím 

a realizovatelným.
2
 

 

Prvním předpokladem k učinění rozhodnutí o podnikání je vlastní ochota, ovlivněná 

kulturou, subkulturou, rodinou, učiteli a kolegy příslušného jedince. Otázka 

realizovatelnosti, moţnosti zaloţení nové společnosti pak přímo souvisí s těmito faktory 

– vláda, odborná příprava, marketing, modely úloh a financování. Úloha vlády spočívá 

v zajišťování infrastruktury a určování výše daňové sazby. Odborná příprava 

podnikatele zahrnuje příslušné vzdělání a předchozí praxe v oboru. Významnou roli 

sehrává rovněţ marketing. Pro budoucí obsluhu trhu jsou nezbytné marketingové 

znalosti, které umoţní přiřadit produktu optimální cenu, způsob distribuce i reklamu 

tak, aby byl výrobek úspěšně zaveden na trh. Modelová role spočívá v potřebě 

napodobit v podnikání někoho, komu se dobře daří. V neposlední řadě je nutné mít 

dostupné peněţní zdroje.
3
 

 

1.2 Proces rozhodování 

Pokud má podnikatel dospět k rozhodnutí o tom, zda začne podnikat či nikoli, musí 

v první řadě odhalit, vyhodnotit a rozvinout skýtající se příleţitosti. Uvedené činnosti 

tvoří první ze čtyř fází procesu rozhodování. 

                                                 
2
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 23-24. 

3
 tamtéţ, s. 23-24. 
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Proces rozhodování se skládá z těchto fází:
4
 

 

 Identifikace a vyhodnocení příležitosti 

Je těţkým úkolem. Kaţdou identifikovanou příleţitost je třeba pečlivě prověřit 

a zhodnotit. Je třeba provést analýzu tvorby a trvání příleţitosti, její skutečné 

a předpokládané hodnoty, analýzu rozboru rizik a výnosů s ní souvisejících. Příleţitosti 

by měl podnikatel porovnat se svými schopnostmi a cíli a také zváţit jejich výhody 

v konkurenčním prostředí. 

 

 Zpracování podnikatelského plánu  

Bývá často tou nejsloţitější fází procesu rozhodování o zaloţení podniku. Podnikatelé 

často nemají ţádnou zkušenost s tvorbou plánu a někdy ani zdroje potřebné k odvedení 

kvalitní práce. Dobrý podnikatelský plán slouţí k rozvoji identifikovaných příleţitostí, 

je rovněţ klíčový pro stanovení objemu potřebných zdrojů, jejich zajištění a konečně 

řízení zaloţené firmy. 

 

 Stanovení objemu potřebných zdrojů 

V první fázi musí podnikatel zjistit výši svých vlastních prostředků. U chybějících 

zdrojů je potřeba věnovat náleţitou pozornost stanovení jejich objemu a typů. Získat 

potřebné zdroje včas a zároveň si zachovat co největší moţnou kontrolu představuje pro 

podnikatele obtíţnou část rozhodovacího procesu. Doporučuje se, aby v počáteční fázi 

financování disponoval co největším vlastnickým podílem. Budoucí rozvoj podniku 

totiţ pravděpodobně přinese vyšší nároky na zdroje. To můţe vést k dalšímu sniţování 

rozsahu jeho vlastnictví. 

 

 Řízení nově vzniklého podniku 

Získané zdroje slouţí podnikateli k realizaci jeho plánu. Tato fáze zahrnuje stanovení 

způsobu a struktury řízení a určení proměnných hodnot, které jsou klíčové z hlediska 

úspěchu. Dalším úkolem je identifikace skutečných i potenciálních problémů.  

K zajištění jejich sledování musí podnikatel zavést příslušné kontrolní systémy.
5
 

                                                 
4
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 37-39. 

5
 tamtéţ, s. 39. 
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1.3 Osoba podnikatele 

Mnoho lidí si často klade otázku: „Mám si zaloţit vlastní podnik?“ Za zrodem této 

myšlenky stojí ve většině případů touha po nezávislosti, lidé si přejí „být pánem svého 

času“.
6
 Pro to, aby se člověk stal úspěšným podnikatelem, však nestačí pouhá touha. Na 

osobu podnikatele jsou v tomto směru kladeny mnohem vyšší nároky. Vţdyť je také 

hybnou silou samotného podnikání. Zakládá, řídí a případně rozšiřuje svůj podnik. 

Takové činnosti vyvolávají jisté nároky na jeho vlastnosti. 

 

Obecné vlastnosti podnikatele 

Následující odstavec obsahuje výčet typických rysů podnikatele. Uvedené vlastnosti by 

měly být základem kritického sebehodnocení. Začínajícímu podnikateli umoţní 

konfrontaci svých představ se skutečností. Zahrnují: 

− aspekt dlouhodobosti, 

− podnikavost zahrnující určité dispozice a osobní vlastnosti, 

− motivaci, 

− iniciativu, aktivitu,  

− podstupování rizika, 

− dobrý zdravotní stav.
7
 

 

Deset vlastností úspěšného podnikatele
8
 

Existují také typické rysy, které by měl podnikatel vyuţívat při své kaţdodenní činnosti 

za účelem úspěšného rozvoje firmy: 

− vytrvalost, 

− sebedůvěra, 

− odpovědnost, 

− informovanost, 

− iniciativa, 

− monitoring a vyuţití příleţitostí a svých silných stránek,  

− koncepce cena – kvalita – flexibilita, 

                                                 
6
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 34. 

7
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 59-61. 

8
 tamtéţ, s. 62-63. 
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− úsilí o úspěch, 

− racionální chování, 

− respektování okolní reality.
9
 

 

Zákonodárce pak vymezuje podnikatele jako: 

a) osobu zapsanou v obchodním rejstříku, 

b) osobu, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

c) osobu, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu.
10

 

 

1.4 Podnik a podnikání 

1.4.1 Podnik 

Pojem podnik bývá definován různými způsoby.  

 Z nejobecnějšího hlediska se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně 

zdrojů (vstupů) ve statky (výstupy). 

 Obsáhlejší interpretace hovoří o podniku jako uspořádaném souboru prostředků, 

zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, které slouţí vlastníkovi 

k provozování podnikatelských aktivit. 

 Právně je podnik vymezen jako soubor hmotných, jakoţ i osobních 

a nehmotných sloţek podnikání.
11

 

                                                 
9
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 62-63. 

10
 § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění. 

11
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 16. 
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1.4.2 Podnikání 

Podnikáním se rozumí „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“
12

 

 

Na pojem podnikání lze nahlíţet z různých úhlů pohledu. 

 „Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytváření přidané hodnoty. 

 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

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

prostředek k dosaţení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 

vlastní nohy apod. 

 Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu vyuţití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příleţitostí. 

 Právnické pojetí“
13

– viz definice v úvodu kapitoly. 

 

Přes rozdílnost pohledů na pojem podnikání, vyplývající z odlišností mezi jednotlivými 

koncepcemi, existují některé společné rysy výrazu. Jsou jimi přejímání rizika, tvůrčí 

přístupy, nezávislost a odměna. Tyto prvky jsou hnací silou podnikání nyní a budou 

i v budoucnu.
14

 

 

Význam všech nových podniků spočívá podle některých autorů
15

 v jejich ekonomické 

funkci. Podnikání „působí jako pozitivní síla v rámci ekonomického růstu, kde slouţí 

k přemostění propasti mezi inovací a aplikací“. Vedle toho také přispívá ke zvyšování 

národního důchodu v důsledku vytvoření nových pracovních míst.
16

 

 

                                                 
12

 § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění. 

13
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 15. 

14
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 28. 

15
 tamtéţ, s. 30. 

16
 tamtéţ, s. 30. 
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1.5 Právní formy podnikání 

Výběr právní formy podnikání závisí plně na podnikateli. S kaţdou právní formou 

souvisí jiné právní normy, jeţ ovlivňují podnikatelské rozhodování. Volba právní formy 

je rozhodnutím, jehoţ působnost je dlouhodobého charakteru. Existují kritéria, která by 

měla podnikateli volbu právní formy podnikání usnadnit. 

 

Hlavní kritéria rozhodování 

− způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko), 

− oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, 

moţnost spolurozhodování apod., 

− počet zakladatelů, 

− nároky na počáteční kapitál,  

− administrativní náročnost zaloţení podniku a rozsahu výdajů spojených se 

zaloţením a provozováním podniku, 

− účast na zisku (ztrátě),  

− finanční moţnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům,  

− daňové zatíţení, 

− zveřejňovací povinnost.
17

 

1.5.1 Typy právních forem 

Obchodní zákoník připouští tyto formy podnikání: 

 podnikání fyzických osob, 

 podnikání právnických osob.
18

 

 

Podnikání fyzických osob 

Fyzické osoby jsou: 

 osoby podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

ţivnostenský list nebo koncesní listinu,  

 osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

 osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

                                                 
17

 SYNEK, M. a kol. Manaţerská ekonomika. 2003. s. 24-25. 

18
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 73. 
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 soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci.
19

 

 

Podnikání většiny fyzických osob je upraveno ţivnostenským zákonem
20

.
21

 Fyzická 

osoba se zapisuje do obchodního rejstříku na vlastní ţádost, nebo povinně, podle 

podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Obligatorní zápis do obchodního 

rejstříku se vztahuje na ty fyzické osoby, které jsou podnikatelem, jestliţe: 

− výše jejich čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo 

překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost 

ověření účetní závěrky auditorem, 

− provozují ţivnost průmyslovým způsobem,  

− stanoví tak zvláštní předpis.22  

 

Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob je upraveno obchodním zákoníkem, který také definuje 

typy právnických osob: 

 osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 

 kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

 družstva. 

 

Podstata osobních společností spočívá v osobní účasti podnikatele na řízení. Společníci 

mohou jednat jménem společnosti a ručí neomezeně za její závazky. Na druhé straně 

zakladatelé kapitálových společností jsou pouze povinni přinést kapitálový vklad. Jejich 

ručení za závazky společnosti je buď omezené, nebo ţádné. Poslední jmenovaná forma 

právnické osoby – druţstvo – je v podnikatelské praxi méně častá.
23

 

                                                 
19

 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 74. 

20 
Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, v aktuálním znění. 

21
 SYNEK, M. a kol. Manaţerská ekonomika. 2003. s. 29. 

22
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění. 

23
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 74. 
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1.5.2 Společnost s ručením omezeným 

V praktické části práce se budu zabývat podnikatelským plánem společnosti s ručením 

omezeným, z toho důvodu je zde zařazena kapitola, která se věnuje charakteristice 

tohoto typu kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezeným je nejčastější 

formou podnikání právnických osob. Základní kapitál společnosti je vytvořen z vkladů 

všech společníků. Ti ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů do doby, neţ provedou jejich úhradu v plné výši. Zápisem splacení všech vkladů 

do obchodního rejstříku osobní ručení společníků zaniká. Za porušení závazků odpovídá 

společnost celým svým majetkem.  

 

Zakladatelem společnosti můţe být jedna osoba, nevyšší moţný počet společníků je 50. 

Společnost s jediným společníkem nemůţe být jediným společníkem nebo zakladatelem 

jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba se můţe stát společníkem 

nejvýše tří společností s ručením omezeným. Minimální výše základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným je obchodním zákoníkem stanovena částkou 

200 000 Kč, přičemţ kaţdý ze společníků má vkladovou povinnost minimálně ve výši 

20 000 Kč. Společnost má rovněţ povinnost vytvářet rezervní fond, který slouţí ke krytí 

ztrát společnosti. Základním dokumentem společnosti je společenská smlouva. 

Obligatorními orgány společnosti jsou valná hromada (nejvyšší orgán společnosti) 

a jeden či více jednatelů (statutární orgán společnosti), kteří jsou jmenováni valnou 

hromadou. Statutární orgán je pověřen obchodním vedením společnosti.
24

 

 

Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 

Kaţdá právní forma podnikání má své výhody a nevýhody. Jejich znalost můţe 

podnikateli usnadnit rozhodování o vhodné formě před zahájením podnikatelské 

činnosti, podobně také rozhodování v jejím průběhu. 

 

                                                 
24

 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 79. 
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Výhody: 

 Ručení společníků je omezené. 

 Zákaz konkurence pro jednatele. 

 Pro přijetí velké části rozhodnutí není nezbytný souhlas všech společníků. 

 Do společnosti lze vloţit peněţité i nepeněţité vklady. 

 Vklad lze splatit ve lhůtě do pěti let.
25

 

 Lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu.
26

 

 Vyplacené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 

pojistnému sociálního pojištění. 

 Polovina daně sraţená z vyplácených podílů na zisku můţe být uplatněna jako 

sleva na dani společnosti. 

 

Nevýhody: 

 Nezbytný počáteční kapitál. 

 Zaloţení a chod společnosti je administrativně náročnější – svolávání valné 

hromady, zápisy z valných hromad – často je nutný notářský zápis, ustanovení 

jednatele. 

 Ve srovnání s osobními obchodními společnostmi nebo akciovou společností 

můţe společnost s ručením omezeným (zejména z důvodu omezeného ručení) 

působit na obchodní partnery méně důvěryhodně. 

 Dvojí zdanění zisku – poprvé jako zisk společnosti daní z příjmů právnických 

osob, podruhé při vyplácení podílů na zisku sráţkovou daní.
27

 

 

                                                 
25

 Obchodní zákoník poţaduje, aby před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

byl kaţdý peněţitý vklad splacen ve výši nejméně 30 % a kaţdý nepeněţitý vklad v plné výši. Úhrnná 

výše všech vkladů musí činit alespoň 100 tisíc Kč. 
26

 na základě ustanovení společenské smlouvy. 

27
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 79-80. 
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1.6  Malé a střední podniky 

Pojem podnik je definován rovněţ v evropském právu, odkud byl přejat do českého 

právního řádu. Pojmem podnik se rozumí nejen podnikatel podle českého obchodního 

práva, ale také jakákoli jednotka vyvíjející hospodářskou činnost. 

 

Níţe uvedená definice malých a středních podniků byla stanovena pro účely podpory 

malého a středního podnikání (MSP). Vychází ze čtyř kritérií, kterými jsou maximální 

počet zaměstnanců podniku, velikost obratu podniku (alternativně se pouţije výše aktiv 

podniku
28

), nezávislost podniku, podmínka časová
29

. 

 

Střední podnik je podnik, který zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců a jeho roční 

obrat není vyšší neţ 50 milionů Euro, resp. bilanční suma jeho roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů Euro.  

 

Malým podnikem je takový podnik, který zaměstnává méně neţ 50 osob a jehoţ roční 

obrat, resp. bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů Euro.  

 

Mikropodnikem (drobným podnikem) rozumíme podnik, který zaměstnává méně neţ 

10 osob a jehoţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřevýší 2 miliony 

Euro.
30

 

 

Tabulka 1: Kategorizace podniků na mikropodniky, malé a střední podniky 

Kategorie 
Počet zaměstnanců 

(max.) 

Max. obrat (suma 

rozvahy) v mil. € 

Mikropodnik 10 2 (2) 

Malý podnik 50 10 (10) 

Střední podnik 250 50 (43) 

Zdroj: BLAHUŠIAK, I. Malý a střední podnik – co to vlastně je? Inovace.cz [online]. 2008. 

 

                                                 
28

 u podnikatele, který vede jednoduché účetnictví. 

29
 pro účely přidělení dotace musí mít podnik status MSP minimálně dvě účetní období po sobě. 

30
 BLAHUŠIAK, I. Malý a střední podnik – co to vlastně je? Inovace.cz [online]. 2008. 
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Malé a střední podniky (MSP) tvoří významný sektor trţní ekonomiky. Jejich přednosti 

i nevýhody, resp. zranitelnosti jsou důvodem, proč je tomuto sektoru věnována trvalá 

pozornost. Vlády podporují MSP právě za účelem zmírnění jejich nevýhod. 

 

Přednostmi jsou: 

 relativní pruţnost, rychlost odezvy na změny podmínek, 

 relativně vysoká schopnost absorpce pracovní síly z důvodu flexibility, 

 schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky 

(role subdodavatele). 

 

Nevýhody jsou dány: 

 sloţitějším resp. nákladnějším přístupem ke kapitálu, informacím a znalostem, 

 menší schopností sniţovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním stadiu 

svého vývoje,  

 menšími zábranami při uvolňování nadbytečné pracovní síly.
31

 

 

1.7 Podnikatelský záměr (plán) 

Základní esencí úspěšného podniku je dobrý nápad. Jeho úloha je v podstatě klíčová. 

Dobrým nápadem vše začíná. Je to podmínka nezbytná, nikoli jediná. Pokud podnikatel 

chce svému nápadu vdechnout ţivot, musí vědět, jak začít podnikat, jaká má práva 

a povinnosti nebo kde je třeba se registrovat. Začínající podniky potřebují pro svůj start 

a rozvoj peníze. Podnikatel musí potřebný kapitál obstarat včas a v poţadované výši. 

Pak uţ je potřeba snad „jen“ štěstí, případně cenná rada v pravou chvíli.
32

 

 

Důleţitým krokem při realizaci projektů je zpracování podnikatelského záměru (plánu). 

Proč tedy vlastně zpracovávat podnikatelský záměr a komu bude slouţit? Podnikatelský 

záměr slouţí především samotnému podnikateli. Je výchozím dokumentem pro všechna 

podniková plánování. Obsahuje podstatné informace o podniku, jeho prostředí, mapuje 

                                                 
31

 KUPKA, V. Malé a střední podniky (jejich místo a role v české ekonomice).  Český statistický úřad - 

Analýzy [online]. 2007. 

32
 Jak začít podnikat. Inovace.cz [online]. 2007. 



  

24 

 

jeho minulé a současné aktivity, vymezuje krátkodobé i dlouhodobé cíle podniku. 

Podnikatelský záměr popisuje nabízené výrobky, resp. sluţby a jim odpovídající trţní 

příleţitosti. Součástí je také vyjasnění zdrojů a prostředků k jejich realizaci. 

Podnikatelský záměr by měl prokázat, ţe společnost ví, čeho a jak chce dosáhnout.
33

 

 

Autoři Hisrich a Peters definují podnikatelský plán jako „písemný materiál zpracovaný 

podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, související se 

zaloţením nového podniku“
34

. V odborné literatuře je podnikatelský záměr (plán) 

přirovnáván k autoatlasu
35

, silniční mapě
36

. Obsahuje odpovědi na otázky typu, kde 

jsme, kam jedeme a jak se tam dostaneme. Cestovatel si zvolí město, naplánuje cestu 

a zvolí prostředky, kterými se tam dostane. Různé cesty se od sebe mohou lišit délkou, 

časovou náročností nebo mírou zatíţení rizikem. Kaţdý prostředek má jiné nároky na 

čas a finance. Uvedený příměr podnikatelského záměru (plánu) k autoatlasu nastiňuje 

důleţitost podnikatelského záměru (plánu).  

 

Kdo by měl zpracovat podnikatelský záměr 

Zpracování podnikatelského záměru by mělo být plně v rukou podnikatele. To ovšem 

neznamená, ţe by jej nemohl konzultovat s jinými osobami. Při přípravě 

podnikatelského záměru je často potřeba jednotlivé kroky konzultovat s právníky, 

účetními, marketingovými poradci i techniky.
37

 

 

Hodnota podnikatelského záměru a jeho význam 

Podnikatelský záměr je základním dokumentem nejen pro samotného podnikatele, ale 

mohou se o něj zajímat rovněţ potencionální investoři, bankéři, zaměstnanci, zákazníci. 

Popisuje totiţ základní smysl existence firmy (misi), dlouhodobý cíl (vizi) a cestu 

k jeho dosaţení (strategii) včetně akčních kroků. Zainteresované strany tak snadno 

získají přehled o ambicích projektu a plánu a o tom, jak je naplnit.
38

  

                                                 
33

 Jak napsat podnikatelský plán. Inovace.cz [online]. 2007. 

34
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 

35
 tamtéţ, 108. 

36
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 9. 

37
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Zaloţení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 

38
 Jak napsat podnikatelský plán. Inovace.cz [online]. 2007. 
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Podnikatelský záměr můţe přinést uţitek třem typům osob: majitelům, kteří myslí 

hlavně na budoucnost podniku, manažerům, kteří řídí podnik, a potenciálním 

investorům (rizikoví investoři nebo bankéři). U určitých typů podniků (mikropodniky, 

podniky jednotlivce a malé podniky s jednoduchou vnitřní strukturou) osoby majitelů 

a manaţerů často splývají.  

 

První typ osob – majitelé – pouţijí podnikatelský záměr zejména pro plánování 

budoucnosti podniku, ale mohou je potřebovat i v případě řízení růstu podniku, 

plánování změn. Pro manaţery můţe podnikatelský záměr slouţit jako plánovací 

nástroj. Investoři obecně mají zájem získat své investované peníze zpět s patřičným 

ziskem. Investoři typu bank hledají v podnikatelských záměrech ujištění, ţe během 

doby splatnosti půjčky bude podnik moci splácet jistinu i s úroky. Ostatním investorům 

se investice vrátí zpět v momentě prodeje.
39

 

 

Význam podnikatelského záměru shrnují autoři Hisrich a Peters
40

 v následujících 

bodech: 

 napomáhá určit ţivotaschopnost podniku na cílovém trhu; 

 poskytuje podnikateli vodítko pro jeho plánování; 

 je důleţitým nástrojem při získávání finančních zdrojů. 

 

Mnoho malých podnikatelů argumentuje absenci podnikatelského plánu tak, ţe raději 

pouţijí své vlastní zdroje, neţ by se jejich podnikatelskému záměru dostalo kritického 

hodnocení ze strany investorů. Podle portálu Inovace.cz
41

 však bylo prokázáno, ţe 

vytvořením podnikatelského záměru mohou podnikatelé předcházet "úmrtnosti" nových 

společností. 
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1.7.1 Plánování 

Plánování je součástí všech fází podnikání. Plánovací proces je tvořen třemi stupni: 

1. Porozumění, kde jsme. 

2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 

3. Plánování, jak se tam dostaneme.
42

  

K jednotlivým stupňům plánovacího procesu: 

 

Porozumění, kde jsme 

Aby podnikatel zjistil, kde se nachází, je pro to nezbytné, aby 

 porozuměl svým produktům nebo službám  

Je třeba je kriticky zhodnotit a podívat se na ně očima zákazníků. Jsou lepší nebo horší 

ve srovnání s produkty či sluţbami konkurentů? Podnikatel by měl dospět k poznání své 

konkurenční výhody a jejímu porozumění. Jakým způsobem bude konkurovat v ceně 

nebo kvalitě svých výrobků (sluţeb)? V čem se výrobek (sluţba) liší od konkurenčních? 

 porozuměl, kdo jsou jeho zákazníci 

Proč a jak od podnikatele nakupují jeho výrobky (sluţby)? Jaké jsou trţní segmenty? 

Jsou zákazníci s výrobky (sluţbami) spokojeni? Je moţné najít více zákazníků? 

 porozuměl vlastním a firemním silám a slabostem 

Jaké jsou osobní cíle podnikatele, silné a slabé stránky? Jsou zaměstnanci podniku dobří 

a jaké je technické vybavení podniku? Je podnikatel dobrým vůdcem a má dobré 

komunikační schopnosti? Má potřebné finance pro vklad do podnikání? 

 porozuměl příležitostem a hrozbám, které přicházejí z prostředí trhu  

Jaký je trh – roste, mění se? Mají změny v sociální, právní, ekonomické, politické nebo 

technologické oblasti schopnost ovlivnit podnikání? (SLEPT analýza) Je vstup do oboru 

podnikání snadný? 

 

Rozhodnutí, kam chceme jít 

 Podnikatel stanoví celkové cíle  pro své podnikání a zároveň i své osobní. 

V této souvislosti by měl podnikatel odpovědět na otázky, zda má zájem vést svůj 

podnik k růstu. Je jeho ţivotní styl v souladu s tímto cílem? 

                                                 
42
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 Dalším podnikatelovým krokem by měla být tvorba specifických měřítek.  

Ta by měla v budoucnu signalizovat dosaţení cíle. Podle tzv. SMART kritérií by 

stanovené cíle měly být specifikovatelné, měřitelné, dosaţitelné, reálné a časově 

ohraničené. 

 

Plánování, jak se tam dostaneme 

Po vytyčení cílů je třeba určit také cestu k jejich dosaţení. Výsledkem třetího stupně 

plánovacího procesu by měly být tyto tři výstupy: 

 strategie, 

 marketingový plán, 

 finanční rozpočet.
43

 

1.7.2 Proveditelnost záměru 

Ještě před začátkem zpracování podnikatelského záměru by si měl podnikatel připravit 

studii věnovanou proveditelnosti záměru. Tato studie bývá v literatuře označována jako 

studie proveditelnosti
44

 (z anglického feasibility study) nebo technicko-ekonomická 

studie
45

 a je hlavním zdrojem informací pro budoucí podnikatelský záměr. Pomůţe 

podnikateli odhalit moţné překáţky bránící realizaci projektu. Informace v ní obsaţené 

jsou základem rozhodnutí o přijetí a realizaci projektu nebo jeho zamítnutí.
46

 Studie by 

se měla soustředit především na oblasti marketingu, financování a produkce podniku.  

 

Informace tržního charakteru 

Trţní informace jsou jedním z primárních prvků informací, které podnikatel potřebuje. 

Obsahují poznatky o trţním potenciálu výrobků nebo sluţeb. Velikost trhu lze určit na 

základě sekundárních údajů nebo zpracování marketingové studie. Významnou součástí 

jsou také informace o konkurenci, trţních trendech a růstovém potenciálu. 
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Informace provozního charakteru 

Vzhledem k tomu, ţe podnikatelský záměr bude navrhován pro nový podnik, který se 

bude zabývat výrobou, je třeba zváţit následující údaje: 

− umístění – rozhodnutí o umístění firmy s důrazem na snadný přístup pro 

zákazníky, dodavatele i distributory; 

− výrobní operace – stanovení základních strojních a montáţních operací; zváţit 

u vybraných operací jejich objednávání; 

− suroviny – specifikování potřebných surovin, přehled dodavatelů a nákladů; 

− zařízení – vytvoření seznamu potřebného zařízení; zváţit jeho nákup nebo 

pronájem; 

− pracovní odbornost – přehled potřebné kvalifikace, počtů zaměstnanců, platů; 

− prostory – celková velikost potřebných ploch; rozhodnutí o jejich koupi nebo 

pronájmu; 

− reţie – přehled všech poloţek, které jsou nezbytné pro zajištění výroby – 

nástrojů, zásob, platů atd. 

Většina z těchto bodů bývá součástí podnikatelského záměru. 

 

Informace finančního charakteru 

Samotnému zpracování záměru musí nutně předcházet komplexní vyjasnění otázek 

týkajících se rentability budoucího podniku. Výstupem budou informace o tom, kolik 

prostředků bude třeba vloţit do „rozběhnutí“ podniku, kolik jich bude pouţito ke krytí 

krátkodobých finančních potřeb a jakým způsobem budou prostředky získány. 

 

Pracuje se s finančními informacemi ze třech oblastí: očekávané příjmy a výdaje, 

hotovostní toky a bilance za běţné období. Odhady se zpravidla provádí na období 

prvních třech let. Odhad očekávaných příjmů a výdajů za kaţdý měsíc v prvním roce 

podnikání a následně za kaţdý rok vychází z trţních informací. Všechny výdajové 

poloţky by měly být specifikovány. Odhady hotovostních toků vypovídají o schopnosti 

podniku plnit své platební závazky. Součástí jejich předpovědi by měla být počáteční 

hotovost, očekávané splatné pohledávky a jiné příjmy. Výdaje by měly být stanoveny 

na měsíčním základě za celý rok (stejně jako v případě odhadovaných výdajů 

v předchozím případě). Předpověď bilance za běţné období podává přehled o konkrétní 
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finanční situaci podniku, specifikuje aktiva (majetek) a pasiva (zdroje krytí majetku – 

vlastní nebo cizí).
47

 

 

1.8 Struktura podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr by měl být natolik komplexní, aby poskytl ucelený a pochopitelný 

obraz nového podniku. Samotnému podnikateli také napomáhá ujasnit jeho představy 

o provozu podniku. Podnikatelský záměr se skládá z následujících částí: 

 

 Titulní strana 

 Exekutivní souhrn 

 Analýza odvětví 

 Popis podniku 

 Výrobní plán 

 Marketingový plán 

 Organizační plán 

 Hodnocení rizik 

 Finanční plán 

 Přílohy
48

 

1.8.1 Titulní strana 

Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského záměru. Měly by zde být 

uvedeny údaje obsahující název společnosti, sídlo, jména podnikatelů a kontakty, popis 

společnosti a povahy podnikání, způsob financování a jeho struktura.
49

  

1.8.2 Exekutivní souhrn 

Tato kapitola by měla být zpracována aţ po sestavení celého podnikatelského záměru 

v rozsahu několika stránek. V případě, ţe je záměr zpracován pro investory, měl by 

exekutivní souhrn v maximální moţné míře podnítit jejich zájem pročíst podnikatelský 
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záměr jako celek. Z toho důvodu je kapitola exekutivního souhrnu mimořádně důleţitá. 

Obsahuje stručné a přesvědčivé shrnutí nejdůleţitějších bodů podnikatelského záměru, 

tedy hlavní myšlenku podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, rozsah 

potřebného financování, jakoţ i tabulky finančního plánu.
50

  

1.8.3 Analýza trhu 

Analýza trhu je klíčovou aktivitou při rozhodování o základních parametrech projektu 

(např. výrobní program, velikost výrobní jednotky) i pro konečný úspěch projektu.
51

 

Tato část se věnuje analýze konkurenčního prostředí, která zahrnuje všechny významné 

konkurenty, včetně jejich silných a slabých stránek i moţností, jakým způsobem by 

mohli negativně ovlivnit trţní úspěch nového podniku. Měly by zde být uvedeny 

i podrobné analýzy odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. 

Chybět by neměla ani analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu.
52

 

 

Pro analýzy vnitřních a vnějších podmínek mohou být vyuţity následující analytické 

nástroje: SWOT  analýza, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil. 

 

SWOT analýza 

Je nejčastěji pouţívaným nástrojem analýzy a je základem kaţdého marketingového 

plánu. Analýza umoţňuje identifikovat silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky 

podniku a zároveň nastínit moţné příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), 

kterým je podnik vystaven.
53

 Analýza vychází z rozdělení marketingového prostředí 

podniku na vnitřní (mikroprostředí) a vnější (makroprostředí). Vnitřní prostředí podniku 

zahrnuje vlastní podnik s jeho zaměstnanci, dále také zákazníky, dodavatele, 

marketingové zprostředkovatele, veřejnost i konkurenty. Jejich společnou 

charakteristikou je to, ţe je podnik můţe sám aktivně měnit. Úroveň a kvalita vnitřního 

prostředí podniku vedou ke stanovení silných a slabých stránek podniku.  
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Na druhé straně vnější prostředí podniku se sestává z faktorů, které jsou z pohledu 

podniku faktory nekontrolovatelnými, determinujícími. Řadíme sem demografické, 

ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní prostředí. Analýza vnějšího 

prostředí podniku přináší informace o příleţitostech a hrozbách podniku.
54

 

 

SLEPT analýza 

Bývá někdy také označována jako PEST analýza slouţí k identifikaci a zkoumání 

externích faktorů. Skládá se z následujících oblastí: 

 sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, míra korupce), 

 legislativní oblast (zákony), 

 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé 

i nepřímé daně), 

 politická oblast (stabilita státních a municipálních institucí, politické 

trendy), 

 technologická oblast (technologické trendy, podpůrné technologie). 

 

Porterův model konkurenčních sil 

Model se zaměřuje na potenciální i reálné konkurenty podniku. Je zaloţený na: 

 vyjednávací pozici a síle dodavatelů  

(v této souvislosti je zmiňován pojem dopředná integrace, kdy dodavatel rozšíří své 

podnikání do oblasti svého zákazníka, a stane se tak jeho konkurencí), 

 vyjednávací síle zákazníků  

(souvisí s pojmem zpětná integrace, která vychází z rizika zvýšení konkurence 

v důsledku toho, ţe si odběratel začne zajišťovat dodávané produkty či sluţby vlastními 

silami), 

 hrozbě vstupu nových konkurentů  

(jde o subjekty, které na trh vstupují nebo teprve hodlají vstoupit), 

 hrozbě substitutů 

(plyne z ohroţení produktů na trhu jinými produkty, které ty stávající určitým způsobem 

nahrazují),  
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 intenzitě konkurenční rivality mezi existujícími podniky  

(konkurence v tomtéţ typu či oblasti podnikání).
55,56

 

1.8.4 Popis podniku 

Podnik by měl být popsán tak, aby poskytoval představu o své velikosti a záběru. 

Obsahem této části podnikatelského záměru by měla být pouze doloţitelná fakta, která 

souvisí se zaloţením podniku. V rámci této kapitoly je dále definována strategie 

podniku, cíle a cesty k jejich dosaţení. Klíčovými prvky zde jsou: 

 výrobky nebo sluţby, 

 umístění a velikost podniku, 

 přehled personálu podniku (organizační schéma), 

 potřebné kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

 průprava podnikatele – znalosti a předchozí praxe či reference.
57

 

1.8.5 Výrobní plán 

Je-li nový podnik výrobního charakteru, potřebuje svůj výrobní plán, jenţ popisuje celý 

výrobní proces. Pokud bude výrobní proces podniku zčásti nebo celý objednáván jinde, 

měli by zde být uvedeni konkrétní subdodavatelé, jejich umístění a důvody jejich 

výběru, stejně jako informace o uzavřených smlouvách. V případě, ţe výroba bude 

zčásti nebo zcela v reţii podniku, bude výrobní plán obsahovat popis závodu, 

potřebných strojů a zařízení, pouţívané suroviny, název a adresy dodavatelů, smluvní 

podmínky a výrobní náklady.
58

 

1.8.6 Marketingový plán 

Marketingový plán vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby 

distribuovány, oceňovány a propagovány. Tento plán by měl obsahovat odhady objemů 

produkce nebo sluţeb. Z nich můţeme odvodit odhady rentability nového podniku. Pro 
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investory bývá marketingový plán nejdůleţitější součástí zajištění úspěchu nového 

podniku.
59

 Úkolem marketingového plánu je: 

 určit marketingové cíle, 

 stanovit strategie pro zvolené cíle,  

 specifikovat nástroje k jejich dosaţení,  

 provést nákladové rozvahy. 

 

Zároveň by však měl marketingový plán umoţnit pruţně a operativně reagovat na 

konkrétní situaci na trhu. Proto by také neměl být chápán jako dogma.
60

 Východiskem 

pro koncipování marketingové strategie a základních marketingových nástrojů 

(především marketingový mix) je analýza trhu.
61

  

 

Analýza trhu 

V souvislosti s analýzou trhu jsou hlavními marketingovými aktivitami podnikatele tyto 

činnosti:  

 výzkum trhu,  

 segmentace trhu,  

 odhady trţeb.
62

 

 

Strategie podniku 

Výsledky analýz trhu tvoří základnu pro formulaci strategie projektu v případě, ţe se 

jedná o nově vznikající firmu. Při tvorbě projektu jiţ existující firmy je třeba se opírat 

o výsledky analýz a hodnocení firmy, znalost jejich slabých a silných stránek. Volbě 

strategie podniku by měla předcházet analýza a hodnocení z hlediska stupně dosaţení 

cílů podniku, finančních dopadů jednotlivých variant strategie i jejich rizik (finančních, 

politických, ekologických). Vybírat lze z následujících strategií: 
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 geografická strategie – firma stanoví svůj relevantní trh především z hlediska 

geografického zaměření svých aktivit, 

 strategie z hlediska podílu na trhu – význam podílu na trhu spočívá v jeho 

vazbě na rentabilitu podniku; zvaţují se tři základní strategie: strategie 

nákladového prvenství, strategie diferenciace, strategie tržního výklenku, 

 strategie z hlediska vazby výrobek-trh – sem patří strategie penetrace, 

strategie rozvoje produktů, strategie rozvoje trhů a strategie diverzifikace, 

 marketingová strategie – zvýšení prodejů firmy můţe být dosaţeno buď 

potlačením konkurence při rostoucím trţním podílu, nebo expanzí trhu při 

zachování trţního podílu; lze pouţít strategii zaměřenou na konkurenci nebo 

strategii tržní expanze.
63

 

 

Marketingový mix (4P) 

Pro formulování strategie podniku mohou podnikatelé vyuţít nástroj zvaný 

marketingový mix (4P).
 64 

Ten tvoří tyto sloţky: 

 produkt – výrobek (Product), 

 cena (Price),  

 distribuce (Place), 

 podpora prodeje (Promotion).
 
 

 

Všechny uvedené sloţky jsou vzájemně závislé. Jejich optimální kombinaci je třeba 

stanovit na základě charakteristik trhu a zvolené strategie podniku. S výrobkem souvisí 

výrobková politika. Je nutné specifikovat výrobní sortiment, jeho šíři a hloubku, provést 

návrh výrobku a určit způsob balení, druhy servisních a poprodejních sluţeb, záruční 

podmínky. Úkolem cenové politiky je stanovení prodejních cen, přičemţ je třeba vzít 

v úvahu výši nákladů na jednotku produkce, cenovou politiku rozhodujících 

konkurentů, cenovou elasticitu, platební podmínky.  
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Mezi hlavní distribuční kanály patří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 

zákazníkům. Volba vhodného distribučního kanálu souvisí s otázkou dodacích 

podmínek, způsobů a prostředků přepravy, optimalizace dopravních cest. Podpora 

prodeje pak hraje významnou roli nejen při vstupu nového produktu na trh, ale i pro 

udrţení trţní pozice a také dosaţení dlouhodobých cílů projektu. Je třeba specifikovat 

formy podpory prodeje a současně stanovit i náklady spojené s jejich realizací.
65

 

1.8.7 Organizační plán 

Organizační plán popisuje formu vlastnictví nového podniku. Jedná-li se o obchodní 

společnost, je třeba podrobně rozvést informace o managementu podniku a dále údaje 

o obchodních podílech. V organizačním plánu by měli být uvedeni vedoucí pracovníci 

podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Pomocí organizační struktury podniku 

se definuje pracovní zařazení členů organizace, jejich nadřízenost a podřízenost.
66

  

 

V období rozběhu podniku bývá typické velmi jednoduché organizační schéma. Tedy 

takové, v jehoţ rámci podnikatel plní veškeré úkoly. Postupem času, jak organizace 

roste, stává se organizační schéma sloţitějším. Podnikatel zaměstná další pracovníky 

plnící konkrétní úkoly. Při zpracování organizačního plánu by měl mít podnikatel 

promyšleny otázky způsobu najímání pracovníků, jejich zaškolování, hodnocení 

výkonnosti, systému odměňování a konečně popis a specifikace činnosti.
67

 

1.8.8 Hodnocení rizik 

Podnikatelské riziko je v odborné literatuře
68

 charakterizováno jako nebezpečí, ţe se 

skutečně dosaţené hospodářské výsledky podnikatelské činnosti budou odchylovat od 

výsledků předpokládaných. Přičemţ tyto odchylky mohou být ţádoucí (směrem 

k vyššímu zisku), neţádoucí (směrem ke ztrátě) nebo různých velikostí (od odchylek 

malého rozsahu aţ po ty velké). Podnikatelské riziko má svou pozitivní a negativní 

stránku.  
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Část podnikatelského záměru nazvaná hodnocení rizik by se měla věnovat popisu 

největších rizik, která mohou vyplynout z reakce konkurence, slabých stránek 

marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického pokroku, na jehoţ 

základě se výrobek můţe stát zastaralým. Je třeba výše zmíněná rizika analyzovat 

a připravit alternativní strategie k jejich eliminaci. Potenciálnímu investorovi takový 

přístup naznačuje, ţe si podnikatel rizika uvědomuje a je připraven jim v případě 

potřeby čelit.
69

   

1.8.9 Finanční plán 

Finanční plán je významnou součástí podnikatelského záměru. Určuje potřebné objemy 

investic a ukazuje, do jaké míry je podnikatelský záměr jako celek ekonomicky reálný. 

Hlavní oblasti finančního plánu tvoří: 

 předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem minimálně na tři roky, 

 vývoj hotovostních toků (cash-flow) v dalších třech letech, 

 odhad rozvahy (bilance), který obsahuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému okamţiku.
70

 

 

Odhad výkazu zisků a ztrát 

Při zpracování odhadu je nutné nejdříve vypočítat trţby za jednotlivé měsíce. Podklady 

lze získat například z průzkumu trhu, trţeb v odvětví. Odhady trţeb se mohou zakládat 

na představách prodavačů či agentů, odborných posudků či časových řad. Dá se 

očekávat, ţe nový podnik nedosáhne vysokých trţeb okamţitě. Odhad výkazu zisků 

a ztrát obsahuje vedle trţeb také projekce všech provozních nákladů za kaţdý měsíc 

prvního roku. Platy a mzdy by měly odpovídat stavu zaměstnanců vycházejícího 

z organizačního plánu. Najímání dalších zaměstnanců se nutně musí promítnout do 

odhadu mzdových nákladů společnosti, konkrétně jejich zvýšením v daném měsíci.  

 

Odhad hotovostních toků 

Úspěšnost nového podniku nelze měřit jeho ziskem, neboť ve stejné době můţe čelit 

problému negativních hotovostních toků. Odborná literatura uvádí, ţe hotovostní toky 
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bývají jedním z častých problémů nových podniků. Z toho důvodu je nezbytné 

zpracovat odhady peněţních toků velmi pečlivě. Údaje se vypočítají z projekcí zisků 

a ztrát, přičemţ je nutné zohlednit načasování změn hotovostní pozice. Pokud jsou 

v kterémkoli období výdaje podniku vyšší neţ jeho příjmy, musí si podnikatel vypůjčit 

nebo vypomoci svými vlastními peněţními prostředky. Rovněţ odhad hotovostních 

toků by měl být v prvním roce podnikání zpracován pro jednotlivé měsíce zvlášť. K této 

činnosti by měl podnikatel přistupovat opět uváţlivě. Znalost hotovostních toků mu 

pomůţe zjistit, jakou částku si bude muset vypůjčit. 

 

Odhad bilance  

Odhad bilance charakterizuje stav podniku ke konci prvního roku, shrnuje jeho aktiva, 

závazky i čistou hodnotu pro podnikatele. Bilance podává obraz podniku v určitém 

časovém okamţiku. Při zpracování odhadu se vychází z odhadu výkazů zisků a ztrát 

i hotovostních toků. Základní kategorie bilance jsou tvořeny aktivy a pasivy podniku, 

které se rovnají. Aktiva jsou tvořena majetkem, který podnik vlastní. Pasiva se sestávají 

z vlastního jmění a cizích zdrojů podniku. Všechny příjmy podniku zvyšují aktiva 

a vlastní jmění. Výdaje naopak vlastní jmění sniţují a zároveň buď navyšují závazky, 

nebo sniţují aktiva podniku.
71

 

1.8.10 Příloha 

Obsahem příloh podnikatelského záměru jsou obvykle veškeré informativní materiály, 

které nebyly začleněny do samotného textu. Ten by však měl na jednotlivé přílohy 

odkazovat. Příkladem takových materiálů můţe být korespondence se zákazníky, 

dodavateli, výpisy z obchodního rejstříku, fotografie produktů, aj.
72
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2 ANALÝZA TRHU A KONKURENCE 

Tato část se bude věnovat analýze trhu a konkurence podniku, jeţ je předmětem 

podnikatelského záměru v návrhové části této práce. Podnik se bude zabývat produkcí 

otvorových prvků, konkrétně oken a dveří z PVC. Podle rozdělení odvětvové 

klasifikace ekonomické činnosti (OKEČ) se podnik svou činností řadí ke skupině 

250000 Výroba pryţových a plastových výrobků.  Cílovým trhem je oblast severní 

Francie. Společnost se bude orientovat na ţivnostníky nebo malé podniky. Zákazníky 

podniku budou standardní prodejci se svými konečnými zákazníky.  

 

Obrázek 1: Mapa Francie 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. 2009. 
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2.1 Analýza odvětví 

Severní Francie jako místo odbytu   

Spolumajitelem zakládaného podniku je občan francouzské národnosti. Jeho znalosti 

jazyka, místního prostředí, kultury i trhu plastových oken právě v oblasti severní 

Francie jsou v podstatě základním kamenem podniku. Stejně cenné jsou také jeho 

kontakty na budoucí obchodní partnery podniku, které získal v průběhu předchozího 

zaměstnání ve stejném oboru.  

 

Hlavními oblastmi zájmu podniku jsou: 

 Alsasko (Alsace) 

 Lotrinsko (Lorraine) 

 Champagne Ardenne  

 

Výhody severní Francie spočívají v moţnosti stanovit vyšší hladinu prodejní ceny 

výrobků ve srovnání s jihem země.  Rozdílné charakteristiky trhu plastových oken na 

severu pramení ze sousedství Švýcarska, Belgie a Německa. Vyšší nároky na kvalitu 

produktů typické pro tyto sousední státy vedou téţ k vyšší ceně. Naproti tomu 

poţadavky na kvalitu produktů na jihu Francie nejsou oproti severu tak vysoké, jelikoţ 

tento trh je ovlivňován španělskými a arabskými výrobky.  

 

Kromě toho je dále zřejmé, ţe k vyšší ziskovosti budou vedle předeslané vyšší ceny 

přispívat také náklady na dopravu výrobků do místa určení. Ty jsou zahrnuty v ceně 

výrobku a jejich hodnota je v důsledku kratší trasy, která končí v oblasti severní 

Francie, niţší.  

 

Shrnutí výhod severu Francie: 

 znalost prostředí, 

 obchodní kontakty, 

 ziskovost (vyšší cena, niţší náklady na dopravu). 
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Podklady pro následující analýzy byly čerpány ze zdroje francouzského statistického 

úřadu (Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE).
73

  

 

Zahájené stavby ve vybraných regionech 

Počet zahájených staveb bytových jednotek ve vybraných regionech země (Alsasko, 

Lotrinsko, Champagne-Ardenne) v letech 2007-2008 (viz tabulka 2) měl klesající 

tendenci. Detailní výsledky z let 2009 a 2010 nebyly v době zpracování práce (podzim 

2011) k dispozici. Dá se však předpokládat, ţe počet staveb klesl i v roce 2009. Co se 

týče vývoje výstavby průmyslových budov, byl v období 2007-2009 (tabulka 3) 

obdobný.  

 

Tabulka 2: Zahájené stavby bytových jednotek ve vybraných regionech Francie v letech 2007-2009 

     

  

Alsasko 
Alsasko / 

Francie (%) 
Lotrinsko 

Lotrinsko / 
Francie (%)  

Champagne
-Ardenne 

Champagne
-Ardenne / 
Francie (%)  

2009 * * * * * * 

2008 9 910 2,8 10 539 3,0 5 299 1,5 

2007 12 427 2,7 14 288 3,1 6 649 1,4 

*: Výsledek není k dispozici. 

     Zdroj: Institut national de la statistique et des études économiques [online].  

 

Tabulka 3: Výstavba průmyslových budov ve vybraných regionech Francie v letech 2007-2009 

      
v tisících m² 

  

Alsasko 
Alsasko / 

Francie (%) 
Lotrinsko 

Lotrinsko / 
Francie (%)  

Champagne-
Ardenne 

Champagne-
Ardenne / 

Francie (%)  

2009 697 2,3 861 2,9 874 2,9 

2008 1 064 3,0 879 2,5 952 2,7 

2007 1 167 2,5 1 480 3,2 1 029 2,2 

Zdroj: Institut national de la statistique et des études économiques [online]. 
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Ačkoli, jak jsem jiţ výše naznačila, nebyly detailní výsledky za rok 2010 pro vybrané 

regiony k dispozici, podle dostupných informací o celkovém hospodářském vývoji 

země došlo v tomto roce k obratu oproti předchozím rokům, kdyţ oblast stavebnictví 

celé země zaznamenala nárůst o 15,1 %. Celková uskutečněná výstavba bytových 

jednotek pak stoupla o 3,5 %, a to na 346 tisíc jednotek oproti roku 2009.
74

 

 

Trh plastových oken 

Od stavebnictví se odvíjí trh plastových oken. I v tomto oboru došlo v minulých třech 

letech k útlumu. Oţivení přichází s nadcházející výstavbou nových bytů.  

 

Trendy trhu oken ve Francii v roce 2010:  

 zachování 5,5% DPH na stavební úpravy (také v roce 2011, v roce 2012 dojde 

k jejímu zvýšení), 

 daňové pobídky pro zlepšení energetické účinnosti oken (zachovány v roce 

2011, v roce 2012 dojde k jejich sníţení), 

 pokles trţeb oproti roku 2009, 

 trhu dominuje PVC, 

 pokles podílu dřevěných oken, 

 zvýšení průměrných tepelných vlastností. 

 

Celkem se ve Francii v roce 2010 prodalo 11,67 milionů oken, z toho dovoz činil půl 

milionu. Nejprodávanějšími okny byla plastová (62,7 %), podíl dřevěných oken na 

celkovém prodeji v roce 2010 i nadále klesal. 75 % produktů z celkového prodeje bylo 

určeno na renovaci. Důraz byl kladen na tepelnou izolaci výrobků (Uw) s cílem zlepšit 

energetickou účinnost obydlí. Podpora státu (slevy na dani) v této oblasti vedla ke 

zvýšení průměrných tepelných vlastností oken a oţivení celého trhu.
75,76
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Trh oken z pohledu pouţitého materiálu v letech 2000-2010 přibliţuje graf 1. V roce 

2010 bylo PVC pouţito pro výrobu téměř dvou ze tří oken prodaných ve Francii. Prodej 

dřevěných oken neustále klesá a hliníková okna zaznamenala 2% růst oproti roku 2008. 

 

Graf 1: Trh oken z pohledu použitého materiálu 2000-2010 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 dřevo   PVC   hliník  kombinace    
 materiálu 

  ocel 

  Zdroj: LEYSENS, E. Marché de la fenêtre: domination du PVC, recul du bois et progression de l'alu - 

Matériaux. Le Moniteur.fr [online]. 2011.  

 

V roce 2010 měla téměř všechna okna prodávaná ve Francii součinitel prostupnosti 

tepla (Uw) méně neţ 2 W/m².K. Pro nárok na slevu na dani je třeba, aby tepelné 

vlastnosti produktů odpovídaly hodnotě Uw ≤ 1,4 W/m².K. Z grafu 2 je zřejmé, ţe 

v této kategorii jsou nejúspěšnější okna vyrobená z PVC. 
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Graf 2: Kategorizace tepelných vlastností materiálu prodaných výrobků v roce 2010 

 
 dřevo PVC hliník kombinace materiálů 

Zdroj: LEYSENS, E. Marché de la fenêtre: domination du PVC, recul du bois et progression de l'alu - 

Matériaux. Le Moniteur.fr [online]. 2011. 

 

Indexy cen výrobců plastových oken a dveří na francouzském trhu mají od roku 1998 

vzrůstající tendenci (viz graf 3). V letech 2008-2010 hodnoty indexu střídavě kolísaly. 

Při meziročním porovnání došlo v roce 2009 k jeho 1,3% nárůstu oproti předchozímu 

roku. V průběhu roku 2010 cenový index zaznamenal prudký vzrůst a následně 

dramatický pokles, přičemţ ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu indexu 

o 1,1 %. Příčinou prudkého poklesu indexu zřejmě bylo sniţování cen produktů 

v důsledku poklesu poptávky způsobené hospodářskou krizí. Růst cen vstupních 

materiálů – plastu, skla, výztuh do plastových profilů (pozinkovaná ocel) a kování 

naopak způsobil opětovný vzestup cen výrobků. 
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Graf 3: Vývoj indexů cen výrobců PVC oken a dveří v letech 1998-2010 

 

Poznámka: Za původní cenový základ byl vybrán rok 2005 (průměr roku 2005=100). 

Zdroj: Institut national de la statistique et des études économiques [online]. 

 

Postavení českých vývozců na francouzském trhu 

Podle portálu BusinessInfo.cz „vstup ČR do EU v roce 2004 výrazně zlepšil postavení 

českých vývozců na francouzském trhu, ale zároveň zostřil konkurenci. Vlivem růstu 

vstupů a posledním rozšířením EU sice čeští výrobci ztratili pozici evropské země 

s nejnižšími výrobními náklady, francouzští partneři nicméně nadále oceňují kvalitu 

výroby, spolehlivost a znalost praktik zahraničního obchodu.“
77

 

 

Analýza zákazníků na základě segmentace trhu 

Severní Francie se vyznačuje zmiňovanými vyššími nároky na kvalitu výrobků a také 

vyšší hladinou prodejní ceny ve srovnání s jihem země. Charakteristiky cílového trhu 

vycházejí ze sousedství se Švýcarskem, Belgií a Německem. Nový podnik je schopen 

účinně vstoupit do konkurenčního boje vytipovaného trhu na základě znalosti trhu, jeho 

výhodou jsou kontakty na odběratelské podniky, příznivá cena. Jak jiţ bylo v textu výše 

uvedeno, zákazníky podniku budou standardní prodejci (ţivnostníci a malé podniky) se 

svými konečnými zákazníky.  
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Při analýze cílového trhu vyplynulo, ţe zákazníky francouzských a německých výrobců 

oken jsou ve většině případů velké společnosti. Malé podniky u takových výrobců 

nemají potřebnou vyjednávací sílu. Nemohou tak výrobky nakupovat za niţší cenu, za 

niţ mohou prodávat někteří čeští, slovenští a polští výrobci nebo dodavatelé (také díky 

niţším výrobním nákladům), kteří se však při své podnikatelské činnosti rovněţ 

soustředí na větší společnosti. Zranitelnost konkurence cílového trhu tedy vyplývá 

z orientace výrobců oken na velké zákazníky a z toho plynoucího neţádoucího chování 

k zákazníkům malým. Příznivá cena, zákaznická podpora, servis a jiné sluţby, včetně 

řešení případných reklamací jsou pro tyto malé zákazníky nejčastějším důvodem pro 

hledání nových spolehlivějších dodavatelů. 

 

Nově vznikající podnik se proto s ohledem na výše uvedené bude při své podnikatelské 

činnosti soustředit na malé podniky, přičemţ v prvním roce své činnosti vyuţije 

kontakty budoucího zakladatele společnosti z předchozího zaměstnání. Typickým 

zákazníkem nového podniku bude tedy malý prodejce se dvěma aţ osmi zaměstnanci, 

který bude výrobky prodávat dále svým koncovým zákazníkům, jeţ tohoto prodejce ve 

většině případů sami navštíví v jeho prodejním místě anebo budou vyhledáni 

prostřednictvím obchodních zástupců tohoto malého prodejce. Montáţ nebude součástí 

výrobků novým podnikem dodávaných, nýbrţ bude zajišťována přímo samotným 

prodejcem. Strategie nového podniku je zaloţena na poskytování kvalitních výrobků za 

přijatelnou cenu, rychlosti dodání výrobku, zákaznické podpoře (moţnost konzultace 

technické stránky věci), vysoké úrovni zákaznického servisu (komfortu při dodání zboţí 

– dopravce zajistí vyloţení zboţí u zákazníka, rychlém a vstřícném jednání v případě 

reklamace). Pouţité nástroje marketingového mixu jsou voleny tak, aby naplnily 

předpokládané poţadavky zákazníka. 

 

Hlavní konkurenti  

 FenStar s.r.o. – výroba plastových oken a dveří (ČR) 

Jedná se o českou společnost s francouzským majitelem, která vyrábí plastová okna 

a dveře jiţ 17 let. Své výrobky prodává v ČR i v Evropě. Ve Francii jsou jejími 

odběrateli partnerské podniky, kteří si v zemi zajišťují své koncové zákazníky. 

Obdobný princip distribuce hodlá praktikovat i nový podnik. Vzhledem k tomu, ţe tato 
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společnost existuje na trhu jiţ delší dobu, dá se předpokládat, ţe se pro první kolo 

nejedná o nijak nebezpečného konkurenta právě proto, ţe má ve Francii své dlouhodobé 

smluvní partnery jiţ zajištěné. Nový podnik má smluveny partnery jiné. Při pronikání 

na francouzský trh se podnik z důvodu opatrnosti hodlá řídit strategií – raději více 

malých zákazníků neţ jednoho velkého.  

 

 MULTIFEN, s.r.o. – výroba plastových oken a dveří (ČR) 

Podnik má výrobní závod v kraji Vysočina v České republice. Distribuci výrobků 

zajišťuje na severu Francie (v okolí města Štrasburk) francouzská mateřská společnost, 

v dalších částech země pak partnerské společnosti. 

 

 FMT spol. s r.o. – výroba plastových oken a dveří (ČR) 

Společnost podobně jako předchozí podnik vyrábí zde v České republice a prodává 

u nás i ve Francii. Tam zajišťuje odbyt její spřízněná francouzská společnost.  

 

Jmenované firmy jsou znalé poměrů na trhu plastových oken ve Francii a mají 

v důsledku své velikosti  také značnou vyjednávací sílu vůči dodavatelům vstupních 

materiálů. Mohou tak nakoupit výrobní materiál mnohem levněji. Takové podniky se 

zpravidla silně soustředí na obrat a snaţí se vyrobit co největší mnoţství produktů. 

Z toho důvodu nemají čas ani chuť zohlednit specifická přání a poţadavky zákazníků, 

kteří jsou ochotni si za nestandardní poţadavky připlatit. Tyto firmy nechtějí a ani 

nemohou vyjít takovým zákazníkům vstříc, neboť by to narušilo chod celého výrobního 

procesu. Těmto firmám se bude podnik snaţit konkurovat osobním přístupem 

k zákazníkovi, kvalitou, případně i niţší cenou. 

 

 SLOVAKTUAL, s. r. o. – výroba plastových oken a hliníkových dveří (SK) 

Slovenská společnost Slovaktual se roku 2008 stala členem švýcarské skupiny AFG 

Arbonia-Forster-Holding AG. Společnost provozuje výrobu na Slovensku, odbyt má 

v řadě evropských zemí. Ve Francii ji zastupuje švýcarská společnost. Absence 

distribučního článku znalého místního trhu je pravděpodobně také slabší stránkou 

podniku v silném konkurenčním boji. 
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 OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. – plastová okna a dveře (PL) 

Polská společnost Oknoplast prodává okna v Polsku, Česku, na Slovensku. Pomocí 

obchodních zástupců se snaţí proniknout také na francouzský i německý trh plastových 

oken. 

 

 DRUTEX S.A. – plastová okna, dveře a plastové profily (PL) 

Společnost Drutex je velký podnik, jeho doménou je extrudace vlastních profilů. Vedle 

toho si podnik vyrábí vlastní izolační skla. Nezávislost na dodavatelích profilů 

a izolačních skel je velkou konkurenční výhodou podniku. Hlavními zeměmi odbytu 

jsou Polsko a sever Německa. Na francouzský trh se společnost pokouší proniknout 

pomocí polských obchodních zástupců. 

 

Výše uvedená slovenská a dvě polské společnosti jsou na počátku pronikání na 

francouzský trh. Pomocí svých obchodních zástupců se snaţí vyhledávat moţné 

obchodní partnery. Jejich konkurenceschopnost je v důsledku  nepřipravenosti 

a neznalosti francouzského trhu a jeho specifických profilových systémů velmi nízká. 

Výše uvedené společnosti neberou často ohled na specifika francouzského stavebnictví. 

Ve srovnání s těmito společnostmi spočívá konkurenční výhoda podniku ve znalostech 

francouzského trhu, jeho specifik a úskalí. Na druhé straně pak stojí charakteristika 

nového podniku jako tzv. firmy bez historie, která je slabší stránkou podniku. Tuto 

skutečnost ale můţe vyrovnat fakt, ţe oba spolumajitelé mají s výrobou plastových oken 

mnohaleté zkušenosti. 

 

V konkurenčním boji s francouzskými výrobci vyuţije nový podnik niţších výrobních 

nákladů (levnější pracovní síla, energie a některé druhy materiálu), které umoţní 

stanovit niţší prodejní cenu stejně kvalitních výrobků. 
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2.2 Analýza obecného okolí – SLEPT 

 Sociální oblast 

Vývoj v Alsasku a Lotrinsku 

V roce 2010 byl vývoj mezd v Alsasku mírně rostoucí. Úbytek pracovních míst 

v průmyslovém odvětví byl menší neţ v předchozím roce. Míra nezaměstnanosti činila 

8,4 %, coţ představuje pokles o 0,5 procentního bodu. V oblasti nemovitostí a bytů 

došlo ve srovnání s předchozím rokem k významnému zlepšení.
78

 

 

Mzdový vývoj v Lotrinsku zaznamenal také mírný nárůst. Míra nezaměstnanosti činila 

na konci roku 2010 méně neţ 10 %. Během roku 2010 zde bylo zaloţeno více neţ 

16 500 podniků, to je o 6,3 % více neţ v předchozím roce. Nejčastějším oborem 

podnikání vzniklých společností bylo stavebnictví, vzdělávání, zdravotnictví a podpora 

podnikání.
 79

 

 

Potenciální zaměstnanci 

Pro nový podnik je také významná dostupnost potenciálních zaměstnanců 

s poţadovanými schopnostmi. V okrese Znojmo a jeho okolí funguje několik podniků 

zabývajících se výrobou plastových oken. Získat zaměstnance s poţadovanými 

schopnosti a dovednostmi by nemělo být obtíţné. Ve prospěch nové společnosti hraje 

i skutečnost, ţe v období hospodářské krize a jejích následků musela řada podniků 

přistoupit k propouštění zaměstnanců. V mnoha případech šlo o kvalifikované 

pracovníky.  

 

 Legislativní oblast 

Oblast daní 

V ČR má z oblasti daňové legislativy pro obchodní společnosti klíčový význam aktuální 

sazba daně z příjmů právnických osob. Ta činí v roce 2012 stejně jako v roce 2011 

19 %. V roce 2013 se předpokládá stejná výše sazby. Výše sazby daně z přidané 

hodnoty se však oproti roku 2011 změnila, a to pokud jde o sníţenou sazbu. V roce 
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79
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2012 tedy základní sazba činí 20 %, sníţená sazba byla zvýšena na 14 %, oproti 

původním 10 %. V roce 2013 by měla být zavedena jednotná sazba DPH ve výši 

17,5 %. Co se týče odvodů pojistného za zaměstnance, budou v roce 2012 

zaměstnavatelé i nadále odvádět na sociální pojištění 25 %, na zdravotní pojištění pak 

9 % z  vyměřovacího základu. Zaměstnanci pak ze svých příjmů odvádějí 15% daň, jeţ 

se počítá z tzv. superhrubé mzdy. V roce 2011 byl schválen návrh daňové reformy, jejíţ 

účinnost byla odloţena na rok 2013. Podle daňové reformy budou zaměstnanci odvádět 

daň z příjmů z hrubé mzdy, a to ve výši 19 %. Změny v rámci daňové reformy se dále 

týkají zaměstnavatelů, kteří budou platit daň z úhrnu mezd všech zaměstnanců ve výši 

32,5 %. Odváděná částka bude zahrnovat i úrazové pojištění. Nynější odvody ve výši 

34 % se platí za kaţdého zaměstnance zvlášť. Další změnou v rámci daňové reformy by 

mělo být zrušení daně z dividend. Stát také bude vybírat daně a odvody z jednotného 

inkasního místa.
80

 

 

Výrobní normy 

Od 1. 2. 2010 dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
81

, harmonizované normy ČSN EN 

14351-1
82

 a zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
83

 mají podniky před uvedením 

výrobku (okna a vnější dveře) na trh v ČR (i v Evropě) povinnost označit výrobek 

značkou shody CE. K výrobkům, které musí splňovat technické předpisy platné v ČR, 

vydají podniky takzvané prohlášení o shodě. Jedná se o písemný dokument od výrobce 

či dodavatele, který potvrzuje, ţe produkt smí být uveden na trh a zároveň splňuje 

technické poţadavky platné legislativy ČR. Prohlášení zároveň stvrzuje, ţe byl dodrţen 

postup, který je stanoven pro naplnění shody. Význam značení CE stavebních výrobků 

spočívá ve zpřístupnění údajů o technických vlastnostech konkrétního výrobku a pak 

                                                 
80
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také ve sjednocení podmínek obchodu v rámci EU. Značka CE má být uvedena buď 

přímo na výrobku, nebo doprovodných dokumentech (dodacích listech).
84,85

 

 

Dle platných francouzských předpisů má spotřebitel nárok na získání slevy na dani 

v případě zakoupení plastových otvorových výplní s maximální tepelnou prostupností 

Uw ≤ 1,4 W/m
2
.K, přičemţ výrobek musí být zakoupen také s montáţními pracemi. 

Účelem normy je omezit spotřebu energie nových budov určených pro bydlení nebo 

jiné účely. 

 

 Ekonomická oblast  

Francie 

V roce 2010 zaznamenala francouzská ekonomika opětovný růst. Hrubý domácí 

produkt vzrostl o 1,5 % na rozdíl od roku předchozího, kdy došlo k propadu o 2,7 %. 

V roce 2011 se odhaduje nárůst HDP o 1,7 %. Nejbohatšími regiony země z pohledu 

výše HDP na obyvatele je oblast velké Paříţe, Rhône-Alpes, Alsasko a Normandie. 

 

Pokles hospodářské aktivity a následná krize způsobily v letech 2008-2009 ve 

stavebnictví útlum, stejně jako v ostatních sektorech. Francouzská vláda se proto 

rozhodla tento sektor podpořit. V průběhu roku 2009 a na počátku roku 2010 investoval 

stát do podpory bytové výstavby a vlastního bydlení 1,8 mld. Eur, další investice 

putovaly do výstavby 70 000 sociálních bytů, do energetické efektivnosti budov 

a renovace státních budov. Vývoj francouzského stavebnictví je pozitivní. Ve srovnání 

s rokem 2009 byl v roce následujícím zaznamenán růst o 15,1 %. Roku 2010 bylo ve 

Francii autorizováno 450 000 bytových jednotek ke stavbě. Celková uskutečněná 

výstavba stoupla o 3,5 % na 346 tisíc jednotek oproti roku 2009.
86

 Motivačním prvkem 

v oblasti stavebnictví je v roce 2012 sníţená sazba DPH 7 %, i kdyţ oproti roku 2011 

vzrostla z původních 5,5 %, a daňové úlevy v případě zlepšení energetické účinnosti 

obydlí (platí také pro rok 2011, pro rok 2012 se částečně sníţí). 
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Česká republika 

Pokrizový rok 2010 přinesl české ekonomice plynulý růst. Hrubý domácí produkt 

vzrostl o 2,2 %.  Celková zaměstnanost klesla v roce 2010 v průměru o 0,8 %. Ve 2. a 3. 

čtvrtletí roku 2011 došlo ke zpomalení ekonomického růstu. Příčinou bylo globální 

zpomalení růstu, které přineslo niţší tempo zahraniční poptávky po českém zboţí a také 

pokles spotřeby domácností. Vývoj zaznamenaný na trhu práce byl pozitivní. Celková 

zaměstnanost ve 3. čtvrtletí meziročně stoupla.
 87

 Vývoj kurzu české koruny vůči euru je 

ovlivněn situací v Evropě. V roce 2011 se kurz CZK vůči EUR pohyboval mezi 

hodnotou 24 a 26 CZK/EUR. Pro českou firmu vyváţející své výrobky do zahraničí je 

výhodnější, kdyţ koruna oslabuje. 

 

 Politická oblast 

Politické prostředí České republiky se vyznačuje „relativně vysokou mírou otevřenosti 

ekonomiky (k jejímu prohloubení došlo vstupem do Evropské unie), harmonizací 

většiny národních předpisů s legislativou Evropské unie, klesající mírou daně z příjmu, 

při zachování relativně vysokého zdanění práce (odvody na zdravotní a sociální 

pojištění) a celkové sloţitosti daňového systému a jeho relativně vysoké administrativní 

náročnosti, zejména pro drobné podnikatele“.
88

  

 

Malí a střední podnikatelé mohou získat finanční podporu svého podnikání z prostředků 

státního rozpočtu ČR, z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů.
89

 Naopak mezi faktory 

zpomalující rozvoj podnikání jako takového náleţí zejména neefektivní státní úřady, 

pomalé soudy nebo nedostatečná infrastruktura.
90

 Negativní vliv na podnikatelskou 

sféru mají také změny zákonů nebo nové systémy zdanění, které přicházejí s novou 

vládou. Stabilitu české politické scény rovněţ negativně ovlivňuje korupce.  
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 Technologická oblast 

Výrobní zařízení 

Technologická oblast oboru kopíruje vývoj nejnovějších trendů na trhu plastových 

oken. Jedná se o maximální zaměření na tepelnou a zvukovou izolaci, dlouhou 

ţivotnost, stálou barevnost, sníţení nákladů na energie (hodnota součinitele prostupnosti 

tepla), ekologické aspekty. Pouţité technologie rozhodují o kvalitě výrobků, kterou chce 

podnik stavět na první místo. Na druhé straně neustálé sledování nejnovějších 

technologických trendů v oboru v podobě pořizování nových strojů s sebou přináší 

velmi vysoké finanční nároky. Začínající podnik musí oba faktory zváţit a rozhodnout 

se pro optimální řešení. V případě výrobní linky je třeba zhodnotit vliv jednotlivých 

strojů na kvalitu výrobku. Tam, kde je výkon stroje při výrobě rozhodující, hodlá 

podnik investovat do strojů s vyšší technologickou úrovní, konkrétně se jedná 

o čtyřhlavou svářečku a čističku svarových housenek. Čtyřhlavá svářečka umoţňuje 

sváření všech čtyř rohů okna souběţně, coţ zajišťuje přesnost svaru a pravé úhly. 

Zároveň tak pouţití stroje zrychluje výrobu. Čistička svarových housenek si 

automaticky podává svařené profily, které automaticky očistí. Výsledkem jsou čistší 

výrobky a zrychlení práce. 

 

Informační technologie 

Stejně jako v případě jiných oborů i v tomto oboru informační technologie značně 

zjednodušují a zefektivňují práci. Na počátku podnikatelské činnosti zakladatelé plánují 

pronájem výrobního softwaru. Ten nabízí zjednodušení vedení a zpracování zakázek, 

vytváření nabídek, usnadnění tvorby cen nebo zpracování specifických poţadavků 

zákazníků. Výstupy programu umoţní snadnější a rychlejší rozhodování, plánování 

i výrobu. 
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2.3 Porterův model konkurenčních sil  

Vyjednávací síla zákazníků 

− Odběrateli nového podniku bude pět smluvních obchodních partnerů, kteří 

zajišťují prodej výrobků včetně příslušenství a montáţe. Síť odběratelů hodlá 

společnost postupně rozšířit. Vzhledem k tomu, ţe jednotliví odběratelé o sobě 

navzájem nevědí, nebude jejich tlak na cenu výrobků a další výhody nijak silný. 

Jistý prostor pro cenové manipulace ve smyslu skont a mnoţstevních slev 

existuje.  

− Vysoká standardizace produktů představuje tlak na kvalitu výrobků. Hlavními 

faktory sniţujícími riziko přechodu odběratelů k jinému dodavateli jsou dobré 

zkušenosti ze vzájemných předchozích pracovních kontaktů a vysoká úroveň 

znalostí z oboru obou společníků. 

− Hrozba zpětné integrace u těchto zákazníků není příliš velká s ohledem na 

skutečnost, ţe s výrobou nemají ţádné zkušenosti.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

− Velká konkurence mezi dodavateli sniţuje cenu poptávaného materiálu a naopak 

zvyšuje jeho kvalitu. 

− Pro téměř všechny dodavatele jsou podniky vyrábějící plastová okna jejich 

hlavními zákazníky. Z tohoto úzkého obchodního spojení vychází zájem 

dodavatelů na rozumné cenové politice.   

− Zkušenosti v oboru umoţňují navázat na řadu dobrých vztahů s několika 

dodavateli a vyuţít důleţité informace o cenách. Na tuto úroveň ceny by se 

pravděpodobně začínající podnik - maloodběratel nedostal. 

− Kromě dodavatele plastového profilu není společnost smluvně vázaná na 

ţádného dodavatele, coţ také sniţuje riziko velké vyjednávací síly 

dodavatelských firem. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

− Hrozba vstupu nových konkurentů je v tomto odvětví vysoká, bariéry vstupu 

jsou minimální.  
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− Určitá omezení existují v podobě dobrých zaměstnanců, nejlépe s předchozí 

zkušeností v oboru.  

− Kapitálová náročnost oboru spočívá v zajištění výrobních zařízení a prostorů. 

Vlastní výroba vyţaduje znalost know-how. 

Hrozba substitutů 

− Substituty plastových oken mohou být hliníková okna, dřevohliníková a dřevěná 

okna.  

− Hliníková okna jsou řešením pro průmyslové budovy nebo luxusnější domy 

s poţadavky na okna nezvykle velkých rozměrů. Hliníková okna mohou být 

vyrobena v takových velikostech, ve kterých se plastová nebo dřevěná okna ze 

statických důvodů nevyrábějí. Ve srovnání s plastovými okny jsou však ceny 

hliníkových oken vyšší a jejich tepelná izolace naopak niţší. Dosaţením stejné 

úrovně tepelné izolace jako u plastových oken se cenová hladina hliníkových 

oken prudce zvedá.  

− Dřevěná okna nebo dřevohliníková okna mají stejné nebo lepší tepelné 

vlastnosti, ale jejich cena je vyšší. Dřevěná okna je navíc nutno udrţovat nátěry.  

− Výhoda plastových oken ve srovnání s ostatními substituty spočívá v nejniţší 

cenové hladině, tepelných vlastnostech a jejich minimálních nárocích na údrţbu. 

Rivalita mezi konkurenty 

− Rivalita mezi konkurenty v odvětví je vysoká, trh plastových oken lze označit 

jako zralý. Na trhu působí společnosti vyrábějící okna na míru, některé se 

soustředí jen na atypické nebo typizované výrobky. Mezi podniky vyrábějící 

okna na míru je silná konkurence. 

− Na severu Francie sílí konkurence nabízející výrobky niţší ceny, ale i kvality. 

Zpočátku mohou zákazníci upřednostnit nízkou cenu. Ale první špatné 

zkušenosti s přístupem k řešení reklamací zákazníky do budoucna odradí.  

− Konkurenční strategie podniku je zaloţena na kvalitě s přijatelnou cenou. Vedle 

toho podnik staví na schopnosti uspokojit poptávku po atypických výrobcích 

nebo jiná speciální přání zákazníků. Bonusem je servis s osobním přístupem 

k zákazníkům s moţností podělit se o technické zkušenosti z oboru. 
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2.4 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí – SWOT 

Silné stránky 

 smluvní obchodní partneři – odběratelé s vlastními zákazníky, 

 obchodní partneři jsou na trhu „zavedení“, 

 dobré vztahy s odběrateli i dodavateli, 

 zkušenosti společníků v oboru, know – how, 

 schopnosti zaměstnanců, 

 kvalita produktů, 

 flexibilní výrobní program, 

 manaţerské dovednosti, 

 schopnost pruţně reagovat na speciální poţadavky zákazníků, 

 minimální zásoby materiálu. 

 

Slabé stránky 

 závislost na schopnosti odběratelů zajistit zakázky, 

 omezená kapacita výroby, 

 nedostatek disponibilních prostředků, 

 začínající firma, bez historie. 

 

Příležitosti 

 spolupráce s novými odběrateli, 

 spolupráce s architekty (pasivní domy), 

 výroba příslušenství – pancíře do rolet, sítě, 

 zachování daňové úlevy v případě zlepšení energetické účinnosti obydlí. 

 

Hrozby 

 nedostatečný počet zakázek, 

 vstup konkurentů z ČR, SR a Polska, 

 zrušení podpory stavebnictví ze strany státu, 

 zpomalení oţivení stavebnictví (v důsledku růstu cen komodit). 
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3 NÁVRH NA ZALOŽENÍ VÝROBNÍHO PODNIKU 

3.1 Titulní strana 

Název podniku: ARTIFEN s.r.o. 

Sídlo podniku: Horní Dunajovice 213, 671 34 

Společníci: František Novák, Francois Morel 

Kontakt: telefon: 777 831 642 

  email: novak.frantisek@centrum.cz 

  email: morel.francois@centrum.cz 

 

Popis společnosti 

Společnost ARTIFEN s.r.o. se zabývá výrobou plastových oken a dveří, které dodává 

pro francouzský trh, konkrétně severní část země. Volba trhu vychází ze znalosti jazyka, 

místního prostředí i uvedeného trţního segmentu jednoho ze spolumajitelů pana Morela. 

Pro začátek má podnik v oblasti smluveno pět obchodních partnerů. Jedná se 

o zavedené soukromé prodejce plastových oken, kteří zajišťují také montáţ výrobků. 

Výběr odběratelů vychází z dobrých vztahů těchto prodejců a pana Morela během jeho 

předchozí práce. Síť odběratelů bude rozšířena v rámci celkového rozvoje podniku. 

 

Financování společnosti 

Základní kapitál společnosti bude činit 200 000,- Kč a bude tvořen peněţitým vkladem 

kaţdého ze společníků ve výši 100 000,- Kč. Další finance potřebné pro zahájení 

vlastního provozu společnosti budou poskytnuty oběma společníky jako dlouhodobá 

půjčka společnosti ze soukromých zdrojů zakladatelů. Výše půjčky poskytnuté panem 

Novákem činí 500 000,- Kč, hodnota půjčky od pana Morela bude 800 000,- Kč. 
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3.2 Exekutivní souhrn 

Zakladatelé podniku 

Zakladatelé podniku, pan František Novák a pan Francois Morel, se rozhodli začít 

podnikat v oboru plastových oken. Společně se chystají zaloţit firmu ARTIFEN s.r.o. 

na výrobu plastových oken a vyuţít tak svých více neţ desetiletých zkušeností z praxe 

v oboru. Motivů k zaloţení podniku bylo více, ať uţ to byla potřeba být svým vlastním 

šéfem, touha po uznání, či moţnost rozhodovat a stát se do jisté míry nezávislým. 

Nejsilnějším z motivů byla nespokojenost se stávajícím zaměstnáním a finančním 

ohodnocením a v případě pana Nováka nakonec i ztráta zaměstnání. Oba zakladatelé 

jsou bývalými spolupracovníky a jejich personální předpoklady zahrnují zkušenosti 

z vedoucích pozic v předchozím zaměstnání. Jejich pracovní náplň se skládala ze 

stejných nebo obdobných činností, které budou zastávat v novém podniku. Pan Morel 

má kromě toho také zkušenost s řízením výrobní činnosti. Oba jsou velmi cílevědomí 

a neustále hledí vpřed a hledají nové příleţitosti. 

 

Trh a zákazníci 

Cílovým trhem byla zvolena severní Francie. Tamější trh plastových oken se vyznačuje 

vyššími nároky na kvalitu výrobků a také vyšší hladinou prodejní ceny ve srovnání 

s jihem země. Hlavními oblastmi zájmu jsou Alsasko (Alsace), Lotrinsko (Lorraine), 

Champagne Ardenne. Spoluzakladatelem nového podniku je občan francouzské 

národnosti, jehoţ znalosti jazyka a specifik francouzského trhu plastových oken ve 

zvolené oblasti, zkušenosti s výrobou a montáţí výrobků jsou spolu s významnými 

kontakty na francouzské odběratele základním stavebním kamenem zakládaného 

podniku.  

 

Provedená analýza trhu a oboru naznačuje, ţe i kdyţ trh otvorových prvků v důsledku 

negativního vývoje stavebnictví v souvislosti s následky hospodářské krize zaznamenal 

pokles, trendy na trhu plastových oken zahrnující státní pobídky jako niţší sazbu DPH 

na stavební úpravy, dominantní postavení PVC mezi materiály pouţitými na výrobu 

otvorových prvků, zvýšení průměrných tepelných vlastností výrobků potvrzují, ţe se 

stále jedná o ziskový sektor. Základní výhoda plastových oken ve srovnání 
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s otvorovými prvky z jiných materiálů vyplývá z poměru mezi cenou a uţitnými 

vlastnostmi výrobku. V roce 2010 se ve Francii prodalo 11,67 milionů oken, z toho 

dovoz činil půl milionu. Nejprodávanějšími okny byla okna plastová (62,7 %). Plastová 

okna zároveň nejčastěji dosahovala takových tepelných vlastností (Uw ≤ 1,4 W/m².K), 

které jsou podmínkou nároku na slevu na dani. Z analýzy trhu a oboru vyplývá, ţe 

i kdyţ je zvolený trh trhem zralým, je vzhledem k rozloze země tak široký, ţe i nadále 

poskytuje prostor pro vstup nových podniků. Jejich další existence však závisí na 

zvolené strategii. 

 

Činnost společnosti bude zaloţena na spolupráci s pěti obchodními partnery. Jedná se 

o prodejce plastových oken a dveří, kteří podnikají v severní části Francie, na území 

cílového trţního segmentu nového podniku. Odběrateli jsou „zavedené společnosti“, 

s minimálně tříletou zkušeností s podnikáním v oboru. Někteří mají vybudované jméno 

v konkrétním městě, vesnici, jiní své zákazníky aktivně vyhledávají. Na základě jejich 

předchozích zkušeností byly stanoveny odhady obratů nového podniku.  

 

Strategie 

Strategie nového podniku vychází ze znalosti specifik francouzského trhu, silných 

stránek podniku a očekávání budoucích odběratelů. Silné stránky nového podniku tvoří 

znalosti a několikaleté zkušenosti společníků v oboru, které jsou zároveň know-how 

podniku, dále se staví na dobrých vztazích s budoucími odběrateli i dodavateli podniku, 

výběru kvalitních a schopných zaměstnanců s předchozí zkušeností v oboru. Podnik 

zvolí kombinaci strategie trţní orientace se strategií diferenciace produktu. Strategie 

diferenciace je zaloţena na výrobě kvalitních výrobků, flexibilním výrobním programu, 

individuálním přístupu, technické podpoře, vstřícnosti vůči speciálním poţadavkům 

zákazníků a kvalitním zákaznickém servisu. Pro zakázkovou výrobu budou pouţity 

kvalitní a ověřené materiálové vstupy, které jsou preferovány v zemi odbytu. Zásoby 

materiálových prvků budou co nejniţší, aby v nich nebyl zbytečně vázán potřebný 

kapitál. Strategie zároveň předpokládá aktivní zájem o francouzský trh plastových oken 

a jeho vývoj, sledování směru a přístupu konkurence. 
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Výrobky 

Produkce podniku zahrnuje následující výrobky: plastová okna a dveře, posuvné dveře, 

rolety. Výrobní plán je v prvním roce činnosti stanoven na 80 otvorových prvků (okna, 

dveře) týdně. Společnost bude realizovat zakázkovou výrobu. Na výrobu budou pouţity 

pětikomorové plastové profily, izolační dvojskla nebo trojskla, tepelná prostupnost 

výrobků se bude pohybovat do 1,4 W/m
2
.K. Provedení výrobků bude nabízeno 

v 15 základních barvách, po domluvě lze objednat také nestandardní odstíny. V souladu 

s francouzskou tradicí bude podnik nabízet nadokenní rolety. Objem výroby bude 

postupně zvyšován aţ na mezních 130 otvorových prvků týdně.  

 

Financování projektu 

Poţadavky na počáteční kapitál, zahrnující počáteční výdaje, nákup materiálových 

prvků, náklady na provoz podniku a sluţby dopravce činí 1 373 000,- Kč. Částka 

několikanásobně převyšuje základní kapitál podniku ve výši 200 000,- Kč. Zbylá větší 

část kapitálové potřeby bude pokryta dlouhodobou půjčkou ve výši 1 300 000,- Kč, 

kterou poskytnou společníci s 5% úrokem. Projekt bude tedy z větší části financován ze 

zdrojů společníků, pro první tři roky nejsou splátky půjčky uvaţovány, platí se pouze 

úroky. 

 

Zajištění potřebných prostor pro činnost podniku bude řešeno formou nájmu, obdobně 

jako zajištění hlavního výrobního zařízení pro výrobu plastových oken. V prvním roce 

je plánován nákup vysokozdviţného vozíku, v druhém roce pořízení tahové pily a ve 

třetím roce nákup firemního vozu. Ţádné jiné významné investice nejsou v prvních 

třech letech podnikání uvaţovány.  

 

Základní finanční data 

V prvním roce činnosti bude podnik zaměstnávat 6 pracovníků ve výrobě, 1 účetní 

a 2 vedoucí pracovníky (zakladatelé podniku). Ve druhém roce plánuje rozšíření 

objemu výroby na 100 otvorových prvků týdně a zahájení vlastní výroby pancířů pro 

nadokenní rolety. Důsledkem bude rozšíření zaměstnaneckých řad o dva výrobní 

dělníky. Plány třetího roku vycházejí z týdenní produkce 110 prvků, přičemţ podnik 

přijme dalšího pracovníka do výroby. 
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Plánované výkazy zisku a ztráty pro jednotlivé roky činnosti vycházejí z odhadovaných 

měsíčních trţeb. Realistické varianty let 2012-2014 vychází postupně z těchto částek 

ročních trţeb: 21 750 tis. Kč, 27 500 tis. Kč a 30 250 tis. Kč. Největší částku 

v nákladových poloţkách tvoří vţdy spotřeba materiálu. V prvních třech letech 

podnikání, kromě pesimistické varianty prvního roku, se očekává kladný výsledek 

hospodaření, nový podnik tedy bude generovat zisk. Výsledné hodnoty výkazu cash 

flow jsou také velmi pozitivní i v případech pesimistických variant.  

 

Následující tabulky (tabulka 4 a 5) vycházejí z plánovaných výkazů zisku a ztráty 

a cash flow a zobrazují předpokládané výsledky hospodaření a hotovostní tok v letech 

2012-2014. 

 

Tabulka 4: Hospodářský výsledek v letech 2012-2014 

Hospodářský výsledek 
(v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

HV v roce 2012 -282 1 366 2 854 

HV v roce 2013 62 2 401 3 960 

HV v roce 2014 199 2 772 4 487 

 

Výkaz hotovostních toků je třeba doplnit informacemi, ţe splatnost faktur za prodané 

výrobky je stanovena na dobu 30 dnů. Stejně dlouhá doba splatnosti byla sjednána i pro 

faktury za nakoupený materiál a sluţby. Pozitivní motivací odběratelů k dřívější úhradě 

výrobků by mělo být poskytované skonto ve výši 3 %. 

 

Tabulka 5: Cash flow v letech 2012-2014 

Cash flow (v tis. Kč) 
Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

CF v roce 2012 1 571 2 420 3 558 

CF v roce 2013 510 2 020 3 595 

CF v roce 2014 506 2 133 3 885 
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3.3 Popis podniku 

3.3.1 Výrobky 

Produkce podniku zahrnuje následující výrobky: 

 plastová okna a dveře,  

 posuvné dveře, 

 rolety.  

Výrobní plán je v prvním roce stanoven na 80 otvorových prvků (okna, dveře) týdně. 

 

Společnost bude realizovat zakázkovou výrobu. Okna budou vyráběna 

z pětikomorového profilu o šířce 70 mm. Provedení křídel bude klasické rovné 

a designové křídlo s konturou. Podle přání zákazníka budou vyráběna okna s dvojsklem 

nebo trojsklem (tepelná prostupnost skla Ug = 1,0-0,5 W/m
2
.K). Tepelná prostupnost 

celých oken (Uw) se bude pohybovat v rozmezí do 1,4 W/m
2
.K. Podnik nabízí výrobky 

v 15 základních barvách, po domluvě lze objednat také nestandardní odstíny. V souladu 

s francouzskou tradicí bude podnik nabízet nadokenní rolety. Roletové boxy budou ve 

třech velikostech (150 mm, 180 mm a 220 mm) s moţností výběru plastového nebo 

hliníkového pancíře.   

3.3.2 Umístění a velikost podniku 

Podnik bude umístěn na jihu Moravy v obci Horní Dunajovice v bývalém areálu 

zemědělského druţstva. Objekt je vlastněn soukromou osobou, smlouva o nájmu je na 

dobu neurčitou s měsíčním nájmem 30 000,- Kč plus elektřina, plyn a voda. Náklady na 

metr čtvereční činí 34 Kč. Minulý nájemce podnikal v oblasti potravinářství a vyuţíval 

prostory o velikosti 900 m² jako sklad. Jedná se o tmavou suchou budovu bez oken 

zateplenou dodatečnou izolací, která udrţuje stálou teplotu místnosti ve výši 15 °C. Pro 

svařování profilů je dle technologického postupu předepsána minimální teplota 15 °C, 

proto jsou uvedené vlastnosti budovy pro podnik vítané. V zimě podnik ušetří za topení 

a v létě se bude vlastnosti budovy vyuţívat namísto klimatizace. Pro větší úsporu 

energie plánuje podnik vyrobit do obvodového pláště budovy okna, která opatří 

roletami. To umoţní sníţit náklady za energii, ale i za topení. Vedle toho dojde ke 
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zlepšení pracovních podmínek, neboť sluneční paprsky mají pozitivní vliv na lidskou 

psychiku.  

 

V hale se kromě výrobních prostor nacházejí společné prostory zaměstnanců – sociální 

zařízení a jídelna a dále dvě menší kanceláře pro vedení společnosti a účetní. Pronájem 

budovy byl zvolen z důvodu menších nároků na potřebu kapitálu. Stavba nové budovy 

by byla pro začínající podnik finančně velmi náročná, nehledě na to, ţe uvedený objekt 

plně odpovídá všem podmínkám výroby. Umístění podniku bylo zvoleno v souladu 

s poţadavky jeho majitelů v blízkosti jejich bydliště. Takovým podmínkám odpovídaly 

jen tři objekty, mezi nimiţ zvítězil objekt v Horních Dunajovicích s nejniţšími náklady 

na pronájem objektu.  

 

Velikost areálu umoţňuje i případné navýšení výrobní kapacity. O koupi objektu podnik 

zatím neuvaţuje, neboť návratnost investice by v takovém případě byla přibliţně deset 

let. Během této doby se můţe podnik rozvinout tak, ţe pronajatý objekt nebude 

potřebám podniku zcela postačovat. V blízkosti budovy je dostatek prostoru pro 

manipulaci s dodávaným materiálem a hotovými výrobky podniku a také parkovací 

plocha pro zaměstnance. Obec Horní Dunajovice se nachází zhruba 17 km od hlavního 

silničního tahu na Jihlavu. V areálu se nachází dostačující čistící zařízení, rozvody 

elektřiny, vody i plynu. Pro funkčnost výrobní linky jsou v budově nezbytné rozvody 

vzduchu v hodnotě 25 000,- Kč.  
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Obrázek 2: Umístění výrobní haly 

 

Zdroj: Maps.google.com [online]. 

 

3.3.3 Přehled personálu podniku 

V prvním roce podnikání bude podnik zaměstnávat šest zaměstnanců ve výrobě, pro 

administrativní práce a vedení účetnictví bude potřeba zaměstnat jednoho pracovníka. 

Všichni budou zaměstnáni na plný úvazek na dobu neurčitou. Oba spolumajitelé budou 

zastávat funkce vedoucích pracovníků a zároveň jednatelů společnosti, přičemţ za svůj 

výkon funkce jednatele nebudou nárokovat v prvních třech letech podnikání ţádnou 

odměnu. Společně se budou podílet na vedení společnosti, řízení obchodního 

a technického oddělení. Jejich úlohou je zajistit všechny činnosti s tím související - od 

prvotního kontaktu s obchodním partnerem, přes zpracování zakázek, řešení nejasností 

nebo speciálních přání zákazníka aţ po připravení konkrétních podkladů pro výrobu. 

 

Zakladatelé a jednatelé společnosti 

Francois Morel 

Rodilý Francouz pracoval po dokončení středoškolského vzdělání šest let jako technik 

ve výrobě plastových oken. Později byl zaměstnán na pozici vedoucí výroby nejprve ve 

Francii, v České republice pak získal pětiletou praxi na pozici ředitel výroby. Zásadní 

pro nový podnik jsou jeho znalosti specifik francouzského trhu plastových oken 



  

64 

 

i softwaru pro výrobu oken. Jeho zkušenosti s výrobou a montáţí výrobků tvoří spolu 

s významnými kontakty na francouzské odběratele tzv. know-how společnosti.  

 

František Novák  

Pan Novák je bývalým spolupracovníkem pana Morela. Má středoškolské vzdělání 

s maturitou v oboru pozemní stavitelství. Po dokončení vzdělání pracoval dva roky jako 

dělník ve výrobě plastových oken. Od roku 2002 do roku 2011 byl zaměstnán na pozici 

technicko-hospodářského pracovníka postupně ve dvou různých společnostech 

podnikajících ve stejném oboru. Během své několikaleté praxe získal technické znalosti 

a cenné zkušenosti týkající se výroby. Pro nový podnik je velmi přínosná jeho orientace 

na trhu dodavatelů materiálových vstupů – dobré vztahy utvořené s klíčovými 

dodavateli a informace o cenách.  

 

Oba zakladatelé vlastní řidičské oprávnění typu B, pan Morel navíc oprávnění na řízení 

vysokozdviţného vozíku. 

 

Motivem pro zaloţení vlastního podniku byla u obou zakladatelů silná potřeba být svým 

vlastním šéfem, touha po uznání, moţnost rozhodovat a stát se do jisté míry nezávislým. 

Nespokojenost se stávajícím zaměstnáním a v případě pana Nováka také propuštění 

z dosavadního zaměstnání byly hnacími silami podnikání. Společným rysem obou 

zakladatelů je zodpovědnost, jasné uvaţování ve stresových situacích, jakoţ i schopnost 

dívat se vpřed a hledat nové příleţitosti. Jsou velmi cílevědomí, energičtí, sebevědomí, 

schopní díky své zručnosti a rozhodnosti zvládnout celou řadu funkcí.  

 

Vedoucí účetnictví a administrativní pracovnice 

Kristýna Hladká 

Po dokončení vysokoškolského vzdělání v oboru ekonomie absolvovala dvouletou praxi 

v oboru účetnictví. Je ochotná se stále vzdělávat, dále je spolehlivá, svědomitá 

a samostatná. 
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Pracovníci ve výrobě 

Lenka Heřmánková 

Mistrová ve výrobě je bývalá spolupracovnice obou majitelů. Má středoškolské 

vzdělání a pětiletou praxi v oboru výroby plastových oken, z toho rok na pozici 

mistrové. Vlastní řidičské oprávnění typu B. Je pracovitá, důsledná, spolehlivá 

a rozhodná. 

 

Vlasta Filipová  

Pavel Křen  

Petr Michálek  

Tomáš Sivý  

Jan Turek  

 

Všichni výše uvedení pracovníci mají dostatečné zkušenosti (3-6 let) s výrobou 

plastových oken nabyté v předchozích zaměstnáních. Jsou drţiteli řidičského oprávnění 

typu B, pan Michálek a Turek k tomu vlastní oprávnění na řízení vysokozdviţného 

vozíku. Všichni budoucí zaměstnanci jsou pracovití a spolehliví.   

3.3.4 Kancelářské zařízení 

Obě kanceláře v budově jsou od předchozího nájemce uzpůsobeny k administrativním 

účelům. Pro plynulý chod celého podniku je zapotřebí je vybavit potřebným zařízením: 

− pracovní stoly a ţidle (3 ks; celkem 24 000,- Kč), 

− počítače (3 ks; nákup notebooku pro účely vedení účetnictví spolu s účetním 

softwarem celkem v hodnotě 33 000,- Kč; oba společníci budou pouţívat 

soukromé notebooky), 

− tiskárna s faxem (9 000,- Kč), 

− mobilní telefon (telefonní komunikace bude probíhat v rámci soukromých 

mobilních telefonů společníků i nových zaměstnanců podniku), 

− skříň na šanony - policová otevřená (2 ks; celkem 7 000,- Kč), 

− kancelářské potřeby (např. šanony, razítka, kopírovací papíry atd.; celkem 

15 000,- Kč) 

 

Celková hodnota vybavení kanceláří bude činit 88 000,- Kč. 
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Společné prostory zaměstnanců (jídelna) budou vybaveny nábytkem ze soukromého 

majetku pana Morela. Kromě toho je třeba pořídit dvě šatní skříně (celkem 10 000,- Kč) 

a lavičku pro zaměstnance (15 000,- Kč).  

3.3.5 Technické vybavení 

Stěţejní část technického vybavení výrobní haly tvoří výrobní linka pro plastová okna, 

která bude pronajímána jedním z hlavních dodavatelů materiálových vstupů. Zahájení 

činnosti podniku tak nebude klást příliš vysoké nároky na počáteční kapitál, jako by 

tomu bylo v případě nákupu linky. S pronajímatelem bude uzavřena smlouva o nájmu 

a koupi najaté věci, přičemţ doba nájmu činí 54 měsíců. Splátky budou nepravidelné, 

po vzájemné dohodě bude výše nájmu v prvních 18 měsících 50 000,- Kč měsíčně. 

V dalších 36 měsících činí měsíční výše nájmu 100 000,- Kč. Celková hodnota nájmu 

činí 4 500 000,- Kč. Po uplynutí doby nájmu má podnik právo výrobní linku odkoupit 

za symbolickou cenu 1,- Kč. Měsíční nájem výrobní linky bude zároveň zahrnovat 

nájem softwarového programu KLAES. 

 

Specifikace souboru movitých věcí tvořících výrobní linku pro PVC okna: 

− fréza na příčky, 

− pila na ţelezo, 

− svářečka dvouhlavá, 

− pila na zasklívací lišty, 

− fréza na odvodnění, 

− pneumatický šroubovák, 

− kopírovací fréza, 

− dvojitá pila, 

− svářečka čtyřhlavá, 

− kovací stůl, 

− pneumatický šroubovák, 

− stroj na čištění sváru,  

− zasklívací stolice, 

− odsávání, 

− montáţní stůl, 

− formátovací pila, 
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− svářečka jednohlavá, 

− kompresor, 

− vzdušník. 

 

Pro samotnou výrobu je dále nezbytné nakoupit pracovní pomůcky, jako jsou aku-

šroubováky, vrtačka, stolní vrtačka, nářadí (šroubováky, pracovní noţe atd.) a ochranné 

pracovní prostředky (pracovní rukavice, chrániče sluchu, chrániče zraku, pracovní 

oblečení a obuv) v celkové hodnotě 45 000,- Kč. 

 

Součástí technického vybavení podniku je vysokozdviţný vozík Caterpillar, který je 

klíčovým pro manipulaci s materiálem, stejně jako pro expedici hotových výrobků. 

Z důvodu úspory nákladů se podnik rozhodl pro zakoupení jiţ pouţitého vozíku, jehoţ 

pořizovací cena činí 100 000,- Kč. Dále je třeba nakoupit paletovací vozík v hodnotě 

4 500,- Kč. 

 

3.4 Výrobní plán 

3.4.1 Technologický postup výroby 

Pro výrobu jsou potřebné následující materiálové vstupy: 

 plastový profil, 

 izolační dvojsklo či trojsklo, 

 ocelové výztuhy s povrchovou úpravou, 

 celoobvodové kování, 

 pomocný materiál (těsnění, silikonové tmely, šrouby, spojovníky příček, 

zasklívací podloţky, krytky, atd.) 

 

Výroba plastových oken
91

 

Schéma výrobního procesu je obsaţeno v příloze podnikatelského záměru (viz 

příloha 1). Plastové profily o délce 6 m s koextrudovaným svařovatelným těsněním se 

odebírají ze skladu profilů, aby byly následně nařezány na dvouhlavé pile. Poţadované 
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rozměry jsou zadávány do počítače pily dle nářezových listů zpracovaných 

softwarovým programem, který zajišťuje také optimalizaci materiálu. Kaţdý nařezaný 

profil musí být poté označen štítkem obsahující informace o čísle zakázky, poloţky 

a údaje o pozici profilu v konečném výrobku (vlevo, vpravo, nahoře, dole). V blízkosti 

dvouhlavé pily se pomocí pásové pily nařeţou ocelové výztuhy. Prostřednictvím vozíku 

na profily se nařezané profily přepraví k manipulačnímu prostoru, kde se ručně do 

profilu zasune výztuha. Automatická šroubovací jednotka umoţní spojení výztuhy 

s profilem pomocí vrutů (armování). V případě, ţe zákazník poţaduje montáţní otvory, 

jsou tyto do profilů předvrtány na stojanové vrtačce hned vedle šroubovací jednotky.  

 

Nařezané profily s výztuhou se převezou ke kopírovací fréze, kde se do profilu vyvrtají 

otvory na kliku (olivy). Na vedlejší odvodňovací fréze se vyvrtají odvodňovací otvory 

na křídlo i rám. Vozíkem na profily jsou odvodněné profily přepraveny k čtyřhlavé 

svářečce. Chod svářečky je řízen počítačem se speciálním softwarovým vybavením, do 

něhoţ musí pracovník ručně zadat poţadované rozměry vyráběného rámu nebo křídla. 

V průběhu svařovacího procesu se vyztuţené profily nahřejí na 250 stupňů Celsia, 

z kaţdé strany profilu se odtaví 3 mm. Následně jsou k sobě rozpálené profily 

přitlačeny. Výsledkem je pravoúhlý svařenec rámu nebo křídla, který si ze svářečky 

automaticky podá čistící stroj svarových housenek s otočnou stanicí. Po očištění 

odebere pracovník svařenec k následnému okování. Pomocí celoobvodového kování je 

křídlo pevně ukotveno v rámu a zároveň se předepsaným způsobem pohybuje (otevírá, 

sklápí, atd.) Kování se provádí ručně na kovací stanici s příručním skladem kovacích 

dílů. Vše se opět řídí výrobními podklady ze softwaru. Na kovacím stole se nachází 

pneumatická šroubovací hlava s náměrem a zásobníkem vrutů. Po okování se ručně 

zkompletuje rám s křídlem.  

 

Mezitím se na příslušné pile nařeţou zasklívací lišty. Zasklívání se také provádí ručně. 

Do vzniklého meziproduktu vloţí pracovník izolační sklo a zajistí jej nařezanými 

zasklívacími lištami. Nakonec je třeba provést výstupní kontrolu zaskleného okna, 

a zjistit tak funkčnost a kvalitu provedení výrobku. Hotový výrobek putuje na příslušný 

stojan (pro kaţdého zákazníka bude připraven jeden) ve skladovacím prostoru výrobní 

haly. Zde je výrobek připraven k expedici. 
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Technologický postup výroby plastových oken je předmětně uspořádaný proces. 

Výrobní operace na sebe bezprostředně navazují. Dle logiky technologického postupu 

byla rozmístěna také jednotlivá pracoviště. Jednotlivé vzdálenosti mezi operacemi jsou 

zvoleny tak, aby byly co nejmenší, ale zároveň poskytovaly prostor pro manipulaci 

s vozíkem na profily. Výrobní proces je velmi pruţný a přehledný. 

 

Výroba nadokenních rolet 

Plastové profily určené pro výrobu roletového boxu se odebírají ze skladu profilů, aby 

se následně nařezaly na pile dle poţadovaných rozměrů pomocí nářezových listů. Tři ze 

čtyř nařezaných profilů jsou ručně kompletovány za pouţití bočnic, které jsou k boxu 

připevněny šrouby. Profil, který bude umístěn ve spodní části nadokenního roletového 

kastlíku, se upraví podle typu ovládání poţadovaných rolet: ovládání popruhovým 

navijákem, klikou, motorem mechanickým nebo rádiovým. Do vnitřní části boxu bude 

vsunuta hřídel. Na odpovídající rozměr bude upravena pilou na ţelezo. Do bočnice se 

zasunou drţáky hřídele. Do jedné strany hřídele se vloţí koncovka hřídele. Druhá strana 

hřídele bude upravena podle pouţitého ovládání rolety. V případě motorových ovladačů 

bude do bočnice vyvrtán otvor o velikosti 8 mm pro vyvedení kabelu. Pancíře dodávané 

subdodavatelem připravené na vedlejším stojanu je třeba připevnit na připravenou 

hřídel speciálními úchyty a nakonec navinout. Do rolety se vloţí izolace a roleta se 

uzavře posledním profilem, tzv. revizní klapkou. Hotové rolety se skladují na paletě, na 

které jsou později také expedovány. 

3.4.2 Dodavatelé materiálu 

Nákup materiálu 

Nákup materiálu se bude odvíjet od konkrétních zakázek. Objem i druh nakupovaného 

materiálu se proto bude při kaţdé další zakázce lišit. Při tvorbě strategie zásobování 

materiálovými prvky podnik vychází ze snahy o udrţení nízkých zásob tak, aby kapitál 

vázaný v zásobách materiálu byl co nejniţší. Frekvence dodávek materiálu bude proto 

častější, pravidelně kaţdý týden. Je třeba stanovit alespoň minimální materiálovou 

rezervu, která by zajistila plynulý chod výroby v případě výpadku dodávky. Dopravu 

materiálu zajistí dodavatelé konkrétních materiálových prvků. 
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Popis profilu 

Podnik pouţívá pětikomorové profilové systémy. Největší komora uvnitř profilu slouţí 

pro umístění ocelové výztuţe, ostatní komory plní funkci tepelné a zvukové izolace. 

Vedle základní bílé barvy profilu existují barvy imitující dřevo, hliník nebo pastelové 

barvy.
92

 

 

Dodavatelem profilu je německá společnost Aluplast, její nabídka obsahuje také 

profilové systémy, které vyhovují francouzskému trhu. Navíc mezi francouzskými 

zákazníky je tato obchodní značka profilu poměrně známou, coţ také sehrálo svou roli 

při výběru vhodného dodavatele. Výrobní linka, kterou si podnik pronajme, byla 

naprogramována právě na profily firmy Aluplast. Volba jiného dodavatele by 

znamenala dodatečné náklady. Společnost nabízí tyto základní barvy profilů: bílá, 

ořech, mahagon, zlatý dub, tmavě hnědá, moos grün, antracitově šedá, světle šedá, 

balzamiko, bříza, šedá, aluminium, modrá, světle zelená, krémově bílá. V případě 

nestandardních poţadavků zákazníka na barvu profilu si podnik zajistí kašírování 

profilu (potaţení fólií) u externího dodavatele. 

 dodavatel: Alupalst GmbH, Karlsruhe, Německo (obchodní zastoupení pro 

ČR) 

 

Kašírování (potažení profilu barvou) 

Dodavatel pro kašírování profilů byl zvolen z důvodu jeho umístění a širokého výběru 

barev. Jeho doménou je kvalita a přijatelná cena. 

 dodavatel: RENOL CZ, s.r.o., Vracov 

 

Izolační sklo 

Pro výrobu otvorových prvků podnik pouţívá dle poţadavků zákazníků izolační 

dvojsklo nebo trojsklo. Optimální dodavatel izolačního skla byl zvolen na základě 

kvality jeho výrobků a blízkosti provozovny. V případě potřeby lze chybějící materiál 

snadno a rychle dopravit.  
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V neposlední řadě je vybraný dodavatel drţitelem francouzského certifikátu CEKAL, 

který je řadou francouzských zákazníků vyţadován. 

 dodavatel: SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o., Brno - Horní 

Heršpice 

 

Ocelové výztuhy s povrchovou úpravou 

Vybraný dodavatel má nejširší sortiment výztuh, které bude podnik při výrobě pouţívat.   

 dodavatel: KVARTA LITOVEL, a.s., Litovel 

 

Celoobvodové kování 

Výhoda dodavatele spočívá ve vysoké kvalitě výrobků a rovněţ i rozšířenosti obchodní 

značky na trhu francouzských plastových oken. 

 výrobce: SIEGENIA-AUBI KG, Kování a větrací technika 

 dodavatel: TOR Cheb, spol. s r. o., Cheb 

 

Pomocný materiál 

 dodavatelé: Roltech, RSP, EJOT, Miroslav Farník 

 

Subdodavatel 

Pancíře, nezbytné pro výrobu nadokenních rolet, bude podnik nakupovat od 

subdodavatele. Při jeho výběru se zvaţovala tato kritéria: cena, dodací termíny, kvalita 

výrobků. 

 subdodavatel: SERVIS KLIMAX a.s., Jasenice, Vsetín 

 

Plastový odpad společnosti bude vykupovat firma Marotta a kovový odpad místní 

kovošrot. Odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat společnost .A.S.A. 

3.4.3 Přípravná fáze a technická příprava výroby 

Pro všechny obchodní partnery podniku bude vytvořen ceník. Cena výrobků je 

stanovena na základě předchozích zkušeností spoluzakladatelů podniku z prodeje 

různých typů plastových otvorových výplní do Francie. Na základě vytvořeného ceníku 

obchodní partneři nového podniku, jakoţto prodejci, zpracují cenovou kalkulaci 

potenciálním klientům, tj. koncovým zákazníkům, která jiţ zahrnuje poţadovanou 
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marţi toho kterého prodejce. Ceník je zpracován tabulkovou metodou dle rozměru 

budoucích výrobků. Tabulky obsahují základní ceny při rozdílné výšce a šířce výrobku. 

Kaţdému prodejci byla na základě předpokládaného odběru poskytnuta sleva ze 

základních cen výrobku, slevy jsou stanoveny percentuelně od 34-40 %. Zákazník 

s největší slevou má tedy 40 %. Výslednou nákupní cenu získá prodejce po odečtu této 

slevy. Ceny výrobků jsou v ceníku stanoveny pro standardní profily, dvojsklo 

s koeficientem Ug = 1,0 W/m
2
.K a standardní kování. Přídavné profily, speciální skla 

a kování mají svůj vlastní ceník zpracovaný formou příplatků nebo se jejich ceny 

stanovují tabulkově za metr běţný. Zároveň prodejce posoudí technickou stránku - 

vyrobitelnost produktu, neboť existují limitní rozměry daného okna nebo dveří. Pro 

zákazníka hledá také optimální řešení estetické stránky výrobku.  

 

Poté, co zákazník odsouhlasí cenovou kalkulaci výrobku, realizuje prodejce objednávku 

u podniku ARTIFEN. Tento okamţik je pro podnik okamţikem zahájení technické 

přípravy výroby. Poţadavky na novou zakázku obdrţí pan Morel. Údaje zpracuje 

pomocí výrobního programového vybavení firmy KLAES, jehoţ výstupem jsou 

podklady pro výrobní činnost. Pochybnosti o korektnosti poţadovaných rozměrů nebo 

návrhy na lepší technické nebo estetické řešení výrobků bude obratem telefonicky řešit 

s francouzskými odběrateli. Kalkulace výrobku jsou navíc konfrontovány s technickými 

normami a poţadavky. Informace získané v rámci fáze technické přípravy výroby jsou 

základní pro oblast nakupování zásob a skladového hospodářství, které zajišťuje pan 

Novák, a rovněţ i pro oblast zmiňované výroby. V prvních třech letech činnosti podniku 

budou základními podklady pro výrobu výrobní listy zpracované výrobním programem, 

v dalších letech podnik plánuje rozšíření softwaru o licenci, která umoţní export 

výrobních dat přímo do příslušných strojů. 

 

Na základě předběţných jednání s budoucími odběrateli podniku získali majitelé 

společnosti konkrétní představu o budoucích obratech jednotlivých odběratelů. 

Skutečný odběr sice nemohou francouzští prodejci předem zaručit, ale vzhledem 

k jejich tří a víceletým podnikatelským zkušenostem v oboru lze předpokládat, ţe se 

jejich odhady naplní. 
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3.4.4 Zakázková výroba 

Podnik bude realizovat zakázkovou výrobu, přičemţ výrobní plán byl stanoven na 

80 prvků týdně. Předpokládaná měsíční suma obratu tvořená všemi zákazníky v prvním 

roce při plném vyuţití výrobní kapacity činí 2 000 000,- Kč. Plné vyuţití výrobní 

kapacity očekává firma na jaře, kdy se objednává větší mnoţství prvků neţ na podzim. 

Proto si pro začátek udělá dostatečně rezervy, které by měly pokrýt počáteční rozjezd 

podniku. Měsíční náklady podniku se skládají z následujících poloţek:  

 mzdové náklady ve výši 239 000,- Kč,  

 náklady na nájem budovy ve výši 30 000,- Kč,  

 náklady na nájem výrobní linky (v prvním roce podnikání ve výši 50 000,- 

Kč měsíčně),  

 náklady na elektřinu ve výši 15 000,- Kč,  

 další provozní náklady – internet, telefon, odpady ve výši 10 000,- Kč, 

 náklady na dopravu výrobků k zákazníkům (4 x měsíčně 35 000,- Kč). 

Uvedené náklady činí celkem 484 000,- Kč.  

 průměrné měsíční náklady na materiál činí 1 300 000,- Kč (cca 65 % obratu). 

Hrubý měsíční zisk činí po odečtu nákladů částku 216 000,- Kč. 

 

Tabulka 6: Propočet vybraných hodnot zakázkové výroby 

  
v tisících Kč 

  měsíční denní 

tržby 2 000 100,00 

mzdy 239 11,95 

zisk 216 10,80 

 

 

Modelový příklad zakázkové výroby: 

V rámci rekonstrukce základní školy podnik obdrţí objednávku na 80 plastových 

otvorových prvků od zákazníka, kterému podnik prodává své výrobky s 40% slevou. 

(Zákazník s největší slevou.) Detailní přehled objednávky: 

− 32 dvoukřídlých oken (obě křídla otevíravá sklopná); rozměr 2000 x 1500 mm, 

− 10 jednokřídlých oken sklopných; rozměr 800 x 500 mm, 

− 26 jednokřídlých oken otevíravých sklopných; rozměr 1000 x 1000 mm, 

− 2 fixní okna; rozměr 1000 x 1000 mm, 
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− 8 vchodových dveří; rozměr 800 x 2000 mm, 

− 2 posuvné dveře; rozměr 2000 x 2000 mm.  

Vše je poţadováno v bílé barvě s bezpečnostním dvojsklem. 

 

Řešení: 

Časová náročnost výroby:  

(32 ks / 1,75 ks/h) + (10 ks / 3,75 ks/h) + (26 ks / 3,75 ks/h) + (2 ks / 6 ks/h)  

+ (8 ks / 0,75 ks/h) + (2 ks / 0,75 ks/h) = 18,3 h + 2,6 h + 6,9 h + 0,3 h + 10,6 h 

+ 2,7 h = 41,4 h 

Celkem 41,4 hodin práce 6 výrobních dělníků.  

Úhrn trţeb za zakázku: 

Základní cena (počítáno se 40% slevou pro zákazníka): 

(V ceně výrobků jsou zahrnuty odpady materiálu ve výši 10 % materiálových 

vstupů pouţitých na výrobu prvku a dále marţe ve výši 35 % pořizovací ceny 

materiálu.) 

(32 ks * 8198,- Kč) + (10 ks * 1900,- Kč) + (26 ks * 3326,- Kč) + (2 ks * 1919,- 

Kč) + (8 ks * 10967,- Kč) + (2 ks * 16234,- Kč) = 262336 Kč + 19000 Kč  

+ 86476 Kč + 3838 Kč + 87736 Kč + 32468 Kč = 491 854,- Kč 

Příplatek za bezpečnostní sklo: 

(32 ks * 4095,- Kč) + (10 ks * 637,- Kč) + (26 ks * 1456,- Kč) + (2 ks * 1638,- 

Kč) + (8 ks * 2038,- Kč) + (2 ks * 6188,- Kč) = 131040 Kč + 6370 Kč + 37856 

Kč + 3276 Kč + 16304 Kč + 12376 Kč = 207 222,- Kč 

 Celkem: 

491854,- Kč + 207222,- Kč = 699 076,-Kč 

Mzdové náklady na zakázku:  

41,4 h * 1490,- Kč = 61 686,- Kč  

(mzdové náklady zaměstnanců 6 * 20 100,- Kč/měsíc (15 000,- hrubá měsíční 

mzda); mzdové náklady účetní 24 120,- Kč/měsíc (18 000,- hrubá měsíční 

mzda); mzdové náklady vedoucích pracovníků 2 * 46 900,- Kč/měsíc (35 000,- 

hrubá měsíční mzda)  
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Náklady na materiál: 

(náklady na materiál tvoří cca 65 % z obratu zakázky)  

699 076,- Kč * 65 % = 454 400,- Kč  

 

Časová náročnost zakázky je zhruba jeden pracovní týden. Při výpočtu zisku za zakázku 

je nutné vzít v úvahu i další provozní náklady. Je třeba získat poměrnou část nákladů, 

které se na zakázce podílely. Proto se ty náklady, které jsou vyčíslovány v měsíčních 

intervalech, podělí čtyřmi. 

Náklady na nájem budovy a pronájem strojů za zakázku:  

(30 000,- Kč + 50 000,- Kč) / 4 = 20 000,- Kč 

Náklady na dopravu zakázky k zákazníkovi: 

35 000,- Kč 

Náklady na energie: 

15 000,- Kč / 4 = 3 750,- Kč  

Další drobné provozní náklady (telefon, kancelářské potřeby, atd.) 

 10 000,- Kč / 4 = 2 500,- Kč 

 

Hrubý zisk za zakázku:  

121 740,- Kč 

 

Uvedený příklad je pouze modelový, slouţí pro výpočet týdenního zisku. Vychází 

z úvahy, ţe jeden zákazník si během jednoho týdne objedná tolik otvorových prvků, ţe 

svou objednávkou vytíţí celou výrobní kapacitu. Poţadavky ostatních obchodních 

partnerů se neberou v úvahu. Je zřejmé, ţe s takovým přístupem by podnik při své 

podnikatelské činnosti dříve či později neuspěl. Podobné velké zakázky se budou ve 

skutečnosti vyrábět na etapy. Podnik si dopředu stanoví výrobní plán na příští týdny 

a vedle výroby pro zákazníky s menšími objednávkami bude průběţně uspokojovat také 

největší zakázku. Předpokládaná doba, která by byla potřebná pro práci na takové 

zakázce, jsou tři týdny. Francouzský prodejce bude montáţ zakázky provádět rovněţ ve 

fázích, proto je takový způsob výroby vyhovující.  
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Zakázky podobné modelovému příkladu by pro nový podnik byly optimální. Příplatky 

za speciální materiálové prvky, jako jsou v tomto případě bezpečnostní skla, se 

významným způsobem podílí na výši trţeb zakázky. Podnik má na těchto příplatcích 

sám také vyšší marţi. Takový typ zakázek by podniku významně zvýšil jeho měsíční 

zisk. Podle zkušeností zákazníků lze několik takových objednávek očekávat zvláště 

v jarních a letních měsících (např. renovace oken ve školách), na druhou stranu však 

nelze z takových zakázek vycházet například při tvorbě finančního plánu. 

3.4.5 Kvalitativní rizika při výrobě 

 Chyba při zadávání rozměrů poţadovaného výrobku, typu skla, profilu do 

softwarového programu způsobená nesoustředěností, přepracovaností 

− riziko se bude podnik snaţit minimalizovat tím, ţe od zákazníků bude 

vyţadovat provedení kontroly a potvrzení objednávky, 

− vedoucí pracovník ve výrobě vţdy ještě zběţně překontroluje podkladové 

materiály pro výrobu. 

 Kontrola dodaného materiálu 

− u hlavního dodavatele profilů by na nesprávný typ profilu upozornily samy 

automatické stroje, které by odmítly neznámé profily zpracovat, 

− nezbytná je kontrola především izolačních skel, které mohou být dodány jiţ 

poškrábané. 

 Nedostatečná teplota výrobní haly (min. 15
o
C)  

− by v důsledku neţádoucí reakce rychle chladnoucího profilu mohla zapříčinit 

pozdější praskání sváru nebo nesprávné očištění sváru, 

− toto riziko bude eliminováno výběrem vhodného topidla. 

 Závaţné výrobní chyby, a tím pádem zbytečné ztráty materiálu 

− způsobené opomenutím zaměstnanců kalibrovat automatické stroje před 

započetím kaţdé směny, 

− důsledky pro výrobu: chybný rozměr profilu způsobený pilou, nesprávný 

rozměr svařence, čistička by mohla výsledný svařenec špatně očistit. 

 Chybné naprogramování automatických strojů 

− způsobené nesoustředěným nebo nezkušeným zaměstnancem,  

− můţe způsobit neţádoucí ztráty materiálových prvků, v horších případech 

pak pozdější reklamace hotových výrobků a ztrátu hodnověrnosti podniku, 
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− důsledky takových chyb by byly pro podnik velmi nepříjemné, proto se je 

společnost bude snaţit eliminovat důrazem na kontrolu prováděnou 

pracovníky.  

 Chybné okování  

− panty vyvrtané na opačné straně, nesprávný typ kování.  

 Poškození izolačního skla při zasklívání 

 

Chyby způsobené lidským faktorem bude podnik minimalizovat výběrem pracovníků. 

Vhodný zaměstnanec bude mít zkušenosti, bude důsledný se zodpovědným přístupem 

k práci. 

 

3.5 Marketingový plán 

3.5.1 Marketingové cíle 

Společnost zahájí výrobní činnost v lednu roku 2012. Bude tak mít dostatek času se 

připravit na jarní sezónu, kdy je ţádoucí plynulý chod výrobního procesu, vysoká 

produktivita práce, maximální vyuţití výrobních kapacit. Noví zaměstnanci se budou 

zaškolovat na nové výrobní zařízení postupně. V  prvních třech měsících podnikání se 

očekává z důvodu sladění všech výrobních procesů niţší vyuţití výrobní kapacity. 

Plánované odhady trţeb jsou stanoveny následovně: v prvním měsíci 1 050 tis. Kč, 

v dalších dvou pak 1 400 tis. Kč. Měsíční trţby by do konce roku při plné vytíţenosti 

kapacit měly dosáhnout průměru 2 000 tis. Kč. 

 

První čtvrtletí bude pro oba spoluzakladatele podniku obzvláště náročný. Vedle 

podnikatelských činností, činností souvisejících se zpracováním zakázek, plánování 

výroby a potřeby materiálových prvků bude nezbytná také jejich kaţdodenní aktivní 

účast na výrobním procesu. Kromě zaškolování pracovníků bude také neustále 

zdokonalována organizace výroby, vedení podniku bude nápomocno při řešení 

technických a výrobních problémů a v neposlední řadě bude provádět kontrolu kvality 

konečných výrobků. Oba podnikatelé se aktivně zapojí do výrobního procesu v rámci 

zvyšování produktivity práce. Úspěšný start podnikání závisí tak z velké části na jejich 

zkušenostech a předpokládá se jejich maximální pracovní nasazení (jejich průměrná 
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pracovní doba se bude pohybovat mezi 14-16 hodinami denně). Společníci se zároveň 

dohodli, ţe v těchto měsících nebudou nárokovat mzdu z důvodu zlepšení cash-flow 

podniku. Situaci také podpoří smluvené niţší splátky nájemného výrobní linky. Po 

kritických prvních třech měsících podnikání se očekává plné vyuţití výrobní kapacity. 

Společnost se bude snaţit o dosaţení kladného hospodářského výsledku. Realistická 

varianta předpokládá 1 300 tis. Kč v prvním roce podnikání.  

 

Získání nového odběratele ve druhém roce podnikání umoţní navýšení objemu výroby 

na 100 otvorových prvků týdně. Měsíční trţby jsou očekávány ve výši 2 300 tis. Kč. 

Zároveň podnik plánuje zahájení vlastní výroby pancířů pro nadokenní rolety. 

V souvislosti s tím dojde k rozšíření zaměstnaneckých řad o dva výrobní dělníky. Pro 

výrobu pancířů bude pořízen pracovní stůl pro výrobu rolet a nová tahová pila. 

Důsledkem rozšíření výroby by mělo být celkové zvýšení zisku firmy, nezávislost 

podniku na dodavateli a také rychlejší průběh vyřizování objednávek a případných 

reklamací. Aktivní účast na vlastním výrobním procesu podniku plánují oba 

spoluzakladatelé sníţit na minimum. Hospodářský výsledek v druhém roce podnikání 

by se měl pohybovat kolem 2 400 tis. Kč. 

 

Plány pro třetí rok existence podniku se odvíjejí od získání nových zákazníků. 

Obchodní kontakty s novými prodejci plastových oken na severu Francie zajistí 

obchodní zástupce podniku, kterého si podnik najme právě pro tuto činnost. Jeho 

odměna bude stanovena procentem z trţby ze sjednané zakázky s novým odběratelem. 

Vyšší zakázky si vyţádají navýšení výrobních kapacit, vyvolají potřebu nového 

pracovníka a zároveň zvýší zisky podniku. Navýšení objemu výroby by mělo odpovídat 

110 otvorovým prvkům týdně. Měsíční trţby jsou plánovány na 2 520 tis. Kč. Výrobu 

zajistí 9 zaměstnanců. Hospodářský výsledek ve třetím roce podnikání se očekává ve 

výši 2 700 tis. Kč. 

 

Ve čtvrtém a pátém roce činnosti chce firma získat nové zákazníky dodávající 

stavebním firmám, které provádějí rekonstrukce nebo novostavby (bytové domy), 

a architektům, kteří se zabývají projektováním pasivních domů. V průběhu pátého roku 

bude ukončen nájem výrobní linky. Podnik plánuje odkup zařízení za symbolickou  
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1,- Kč. Objemy výroby by se měly v těchto letech postupně zvýšit aţ na maximálních 

130 otvorových prvků týdně vyrobených  10 zaměstnanci, coţ je limitní kapacita při 

jednosměnném provozu výrobního zařízení. 

3.5.2 Marketingová strategie 

Pro dosaţení marketingových cílů zvolil podnik kombinaci strategie trţní orientace se 

strategií diferenciace produktu. Cílovou skupinou jsou malí prodejci plastových oken 

v severní části Francie, s nimiţ má francouzský spoluzakladatel dobré kontakty. Co se 

týče diferenciace produktu, staví podnik na těchto oblastech: 

 kvalita výrobku,  

 zákaznická podpora (konzultace technické stránky zakázky),  

 zákaznický servis (vstřícnost při řešení problémů, rychlé vyřízení reklamací 

a sloţení výrobků přímo na místě určeném zákazníkem)  

tak, aby byla přidaná hodnota výrobků vnímaná odběrateli podniku, co nejvyšší. 

 

Marketingová strategie podniku dále vychází z těchto základních bodů: 

− kvalitně odvedená práce opírající se o zkušenosti zaměstnanců 

a spoluzakladatelů v oboru, 

− výběr zkušeného, pracovitého a spolehlivého personálu, 

− pouţívání kvalitních a ověřených materiálových vstupů, které jsou ţádané 

v zemi odbytu, 

− vstřícnost vůči specifickým poţadavkům zákazníků, 

− monitorování přání a stíţností zákazníků, 

− získání nových odběratelů, 

− postupné zvyšování objemu výroby, 

− pruţnost výrobního procesu, úplné sladění jednotlivých činností ve výrobě 

vedoucí ke zvyšování produktivity, 

− aktivní zájem o francouzský trh plastových oken a jeho vývoj, 

− sledování směru a přístupu konkurence, 

− odkup zařízení na výrobu plastových oken. 
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Výrobní činnost podniku staví na spolupráci s pěti odběrateli. Podle jejich poţadavků 

opírajících se o zkušenosti z předchozích let jsou zpracovány odhady trţeb podniku (viz 

tabulka 7). Kalkulace jednotlivých výrobků by byla pro účely podnikatelského záměru 

příliš obsáhlá. Z toho důvodu se z plánovaných trţeb vychází také v části finančního 

plánu. Specifikem trhu plastových oken ve Francii jsou dvě hlavní sezóny do roka. 

Trţby tedy budou dosahovat nejvyšších hodnot v období březen-červen a říjen-prosinec. 

Pro úspěšný rozjezd podniku je optimální zahájení činnosti tak, aby v době největší 

poptávky byla výroba zavedená a podnik mohl plně vyuţít velkého počtu zakázek. 

Proto podnik načasoval začátek své výrobní činnosti na začátek ledna. V případě 

uskutečnění realistické nebo optimistické varianty povedou trţby prvního roku ke 

kladnému hospodářskému výsledku společnosti. V prvním roce podnikání bude podnik 

postupovat velmi opatrně ve vztahu k investicím. Opatření výrobních prostor a stěţejní 

části výrobního zařízení je řešeno formou nájmu. Náklady podniku budou pod neustálou 

kontrolou s cílem udrţet je na co nejniţší úrovni. Noví zákazníci a s nimi i větší počet 

zakázek v dalších letech podnikání povedou k růstu trţeb podniku. Pro uspokojení větší 

poptávky bude třeba navýšit počet zaměstnanců.  

 

Tabulka 7: Odhadované tržby v prvních třech letech podnikání 

   
v tisících Kč 

  1. rok 2. rok 3. rok 

tržby 21 750 27 500 30 250 

 

 

Výrobní strategie je postavena na těchto základních pilířích: 

 komplexní nabídka výrobků (plastová okna, dveře, nadokenní rolety) na jednom 

místě, 

 výroba probíhá na zakázku, 

 výroba je schopna uspokojit i specifické poţadavky zákazníků, 

 zásoby materiálových prvků jsou minimální (vedení skladové evidence), 

 technologický postup výroby je předmětně uspořádaný proces, 

 výrobní proces je pruţný, 

 při výrobě jsou dodrţovány bezpečnostní normy a standardy. 
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3.5.3 Produkt a cenová strategie 

Plánovaná produkce byla podrobně definována v části výrobního plánu. Ve srovnání 

s většími a zavedenými podniky je silnou stránkou podniku široká nabídka barev 

produktů. Větší podniky nabízejí jen omezený počet barevných provedení produktů a ty 

navíc za velmi vysoké příplatky. Cenovou politikou podniku je oceňovat výrobky 

z barevných profilů, které si podnik nechá nakašírovat u dodavatele, stejným způsobem 

jako bílé. Cena vzroste pouze o draţší materiál. Obaly produktů budou zahrnovat 

smrštitelné fólie a dřevěné stojany na výrobky. Jejich primární funkcí je ochrana 

(zajištění bezpečného převozu k zákazníkovi) a rozlišení výrobku. Výhodou dřevěných 

stojanů ve srovnání s ocelovými jsou nízké náklady na pořízení jednoho kusu (cca  

250,- Kč a výše; u ocelového cca 15 000,- Kč) a schopnost tlumit nárazy během 

dopravy k zákazníkovi. Díky příznivé ceně bude se stojany nakládáno jako s nevratnými 

obaly. Velikosti obalů (1,5 m; 2,0 m; 2,5 m a 3 m) pro výrobky budou zvoleny tak, aby 

všechny objednávky od jednoho partnera mohly být umístěny pohromadě. Účelem je 

pohodlí zákazníka při vykládání zboţí na jedné straně a sníţení rizika dodání 

nesprávného zboţí na straně druhé.  

 

Jak bylo uvedeno výše, cena výrobků je stanovena na základě předchozích zkušeností 

spoluzakladatelů podniku z prodeje různých typů plastových otvorových výplní do 

Francie. Úroveň cenové hladiny je nastavena lehce pod hladinou stejně kvalitních 

výrobků většiny francouzských a českých konkurentů. Ceny výrobků zahrnují veškeré 

náklady, slevy, které budou zákazníkům poskytovány ze základní ceny, dopravné 

a reţijní přiráţky. Základní ceny výrobků jsou stanoveny jako 1,35 násobek přímého 

materiálu. Změny cen ve smyslu jejího zvyšování nebo sniţování nejsou v prvních třech 

letech podnikání plánovány. Ke zvýšení základních cen by podnik přistoupil pouze 

v případě většího růstu cen vstupních materiálů. Co se týče cenových podmínek, 

splatnost faktur je stanovena na 30 dní, přičemţ při jejich úhradě do 5 dní bude 

zákazníkům navíc poskytnuto skonto ve výši 3 %. Účelem je motivace zákazníků 

k dřívější úhradě pro zlepšení cash-flow podniku. 
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3.5.4 Distribuce 

Výrobní činnosti bude podnik rozvrhovat tak, aby den dokončení výrobků byl zároveň 

dnem expedice. Takovým způsobem dojde k redukování kapitálové potřeby, sníţí se 

potřeba vyuţívání skladů. Dodací doby produktů jsou stanoveny pro výrobky bílé barvy 

3 týdny a pro barevné a atypické výrobky (oblouky a šikminy) 5-7 týdnů. Zakázky 

budou realizovány v týdenních intervalech. Expedice výrobků bude probíhat pravidelně 

poslední pracovní den v týdnu. Přepravu výrobků bude zajišťovat smluvní dopravce 

nákladním vozem, který dopraví objednané zboţí k zákazníkovi během následujícího 

pracovního týdne. Pro budoucí spolupráci si podnik vybere takového dodavatele, který 

bude disponovat nejen potřebnou technikou – (nákladní vůz 12 tun), ale také 

komunikativním a vstřícným řidičem vozidla. Úkolem řidiče bude nejen bezpečně 

a včas dopravit zboţí zákazníkovi, ale také u všech obchodních partnerů zboţí pomoci 

vyloţit. Uvedený servis by měl zvýšit hodnotu produktů vnímanou zákazníky podniku. 

O průběhu cesty a moţných problémech či zpoţdění by měl řidič pomocí mobilního 

telefonu informovat společnost tak, aby tato informace mohla být obratem předána 

francouzským partnerům. Takový způsob distribuce zároveň pomůţe podniku získat 

konkurenční výhodu. 

3.5.5 Podpora prodeje 

V rámci podpory prodeje plánují oba spoluzakladatelé udrţování dobrých vztahů se 

zákazníky pravidelným telefonickým kontaktem. Osobní kontakt proběhne vţdy 

v předvánoční době, kdy oba společníci navštíví své zákazníky ve Francii. Dobré vztahy 

podpoří pracovní oběd a vánoční dárky v podobě kvalitního jihomoravského vína, 

reklamních tašek a propisek. Jak bylo v textu uvedeno, zahrnuje podpora prodeje tyto 

činnosti: 

− cenové obchodní dohody, 

− pracovní obědy, 

− bezplatné vzorky barev a oken (po objednání určitého mnoţství), 

− slevy z ceníkových cen.  

 

Na základě jednání s dopravcem plánuje podnik v druhém roce reklamní potisk 

nákladního vozu (předpokládané náklady ve výši cca 25 000,- Kč). Reklama by měla 
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slouţit k získání nových zákazníků. V souvislosti s tím bude nutné vytvořit také 

internetové stránky podniku. Získání nových zákazníků ve druhém a třetím roce by měl 

zajistit obchodní zástupce podniku. 

 

3.6 Organizační plán 

Z hlediska právní formy podniku se jedná o společnost s ručením omezeným. Tato 

forma byla zakladateli podniku zvolena zejména z důvodu omezeného ručení 

společníků za závazky podniku a dále relativně niţšími nároky na základní kapitál. 

Zároveň se jedná o nejrozšířenější formu podnikání, a tak jsou mnohá práva 

a povinnosti vyplývající z typu společnosti oběma zakladatelům známá. Obchodní podíl 

společnosti bude mezi oba zakladatele rozdělen rovnoměrným dílem: 

 František Novák – 50% podíl, 

 Francois Morel – 50% podíl. 

 

Oba zakladatelé budou zároveň jmenováni jednateli společnosti, a budou tak oprávněni 

jednat jménem společnosti. Kaţdý z jednatelů bude mít pro nový podnik svůj specifický 

význam. Pan Novák bude vystupovat jako jednatel především při styku s budoucími 

dodavateli, pan Morel naopak ve vztahu k zákazníkům podniku. Obdobným způsobem 

budou vymezeny rovněţ činnosti související s vedením a chodem společnosti. Pan 

Novák bude zajišťovat materiálové vstupy, propočítávat materiálovou potřebu, 

vyhledávat optimální dodavatele a další činnosti s tím související. Hlavním úkolem 

pana Morela bude zpracování zakázek, konzultace nejasností s odběrateli podniku 

a příprava podkladů pro výrobu. Uvedené aktivity nebudou striktně odděleny, ale budou 

probíhat ve vzájemné spolupráci a významné kroky budou konzultovány. Zároveň 

budou oba zakladatelé ve spolupráci s mistrovou ve výrobě zajišťovat řízení výroby. 

V textu jiţ bylo uvedeno, ţe pro rozběhnutí výroby a její správnou činnost bude 

nezbytná kaţdodenní aktivní účast zakladatelů na výrobním procesu. 
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Popis a specifikace činnosti vedoucích zaměstnanců: 

František Novák  

− jednatel, objednávky materiálu, administrativní činnost, plánování materiálových 

potřeb, zásobování materiálem, vedení skladu, nákup materiálu, pracovník ve 

výrobě – potřebné činnosti, 

Francois Morel 

− jednatel, zadávání objednávek do softwarového programu, kontakt se zákazníky, 

plánování výroby, pracovník ve výrobě – potřebné činnosti. 

 

Popis a specifikace činnosti dalších zaměstnanců  

Kristýna Hladká 

− vedení účetnictví, mzdová účetní, administrativní pracovnice, 

Lenka Heřmánková 

− mistrová ve výrobě, přiřazování úkolů jednotlivým pracovníkům, kalibrace 

strojů, kontrola podkladových materiálů, kování křídel, výstupní kontrola kvality 

výrobků, 

Vlasta Filipová 

− pracovnice ve výrobě, začišťování výrobků, 

Pavel Křen 

− pracovník ve výrobě, kování rámů, výroba atypických výrobků, kompletace, 

Petr Michálek 

− kování dveří a posuvných dveří, kompletace dveří, 

Tomáš Sivý 

− nařezání ocelových výztuh, zasunování výztuh do profilů, zasklívání, expedice, 

Jan Turek 

− řezání profilů, řezání zasklívacích lišt, expedice. 

 

Najímání nových zaměstnanců bude v pravomoci pana Nováka, jenţ se bude v první 

řadě snaţit vyuţít svých kontaktů v oboru a osloví kvalitní a zodpovědné lidi, kteří 

v oboru dříve pracovali. Zaškolení pracovníků na začátku činnosti provedou oba 

zakladatelé, v průběhu dalších let bude tuto činnost obstarávat mistrová ve výrobě. 
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Systém odměňování zaměstnanců pouţívá časovou formu základní mzdy, konkrétně 

měsíční. Základem pro výpočet mzdy bude odpracovaný čas. Provoz bude 

jednosměnný, pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně. Mzdový tarif kaţdého 

z výrobních pracovníků bude činit 15 000,- Kč, pracovnice zpracovávající účetnictví 

podniku bude zařazena do vyššího mzdového tarifu 18 000,- Kč. Mzdový tarif 

vedoucích pracovníků bude činit 35 000,- Kč. 

Organizační schéma (viz příloha 2) podniku je jednoduché. Důvodem je velikost 

podniku a také skutečnost, ţe oba podnikatelé budou plnit mnohé úkoly vlastními 

silami. 

 

3.7 Hodnocení rizik 

Mezi největší rizika, která by mohla negativním způsobem ovlivnit hospodářské 

výsledky podniku lze zařadit: 

 nevyhovující kvalita výrobků – riziko bude minimalizováno výběrem kvalitních, 

zodpovědných a nejlépe i zkušených pracovníků; výstupní kontrolu kvality 

výrobků bude provádět mistrová ve výrobě; 

 porucha výrobní linky – riziko můţe minimalizovat nájem kvalitního zařízení 

takové značky, která má servisní zastoupení v ČR; 

 ztráta zákazníka, nízká úroveň zakázek – riziko lze ovlivňovat jen nepřímo, a to 

navázáním dobrých vztahů se zákazníky, kvalitními produkty a dobrým 

zákaznickým servisem; ke sniţování úrovně rizika také přispívá strategie 

podniku: „lépe více malých zákazníků, neţli jednoho velkého“; ztráta zákazníka 

by neměla v takovém případě pro existenci podniku tak závaţné důsledky; 

 konkurenční podniky, zejména polské zlepší kvalitu svých výrobků – k eliminaci 

důsledků rizika by mělo přispět opět budování dobrých a loajálních vztahů se 

zákazníky, dobrý zákaznický servis; 

 kurzové ztráty – k minimalizaci rizika by měla přispět strategie podniku 

nakupovat většinu materiálových prvků ve stejné měně, v jaké jsou prodávány 

výrobky, tzn. v eurech; při směně eura na koruny vyuţívat devizových 

směnáren, jejichţ kurzy jsou mnohem výhodnější neţ kurzy bank, např. Divišek, 

s.r.o., Exchange, s.r.o., CITFIN - Finanční trhy, a.s.; 



  

86 

 

 nedostatek platebních prostředků – ve snaze eliminovat toto riziko usiluje 

podnik o nejniţší nutnou úroveň materiálových zásob tak, aby zde nebyly 

zbytečně vázány finance podniku; dále byla sjednána splatnost faktur za 

materiálové prvky a sluţby (kromě prvního měsíce) na 30 dní tak, aby 

odpovídala nastavené době splatnosti faktur za prodané výrobky; motivací pro 

úhradu výrobků před uplynutím doby splatnosti by mělo být poskytované skonto 

v případě platby do 5 dní. 

 

3.8 Finanční plán 

3.8.1 Zahajovací rozvaha 

Tabulka 8 zobrazuje zahajovací rozvahu společnosti vytvořenou ke dni zaloţení 

podniku.  

 

Základní kapitál společnosti bude tvořen peněţními vklady obou společníků: 

 pan Novák: 100 000,- Kč, 

 pan Morel: 100 000,- Kč. 

Celkem upsaný základní kapitál společnosti činí 200 000,- Kč. 

 

Nároky na počáteční kapitál potřebný k zahájení výrobní činnosti podniku však tuto 

částku převyšují. Potřebné finance společnosti poskytnou oba zakladatelé ze 

soukromých zdrojů formou dlouhodobé půjčky. 

Dlouhodobá půjčka poskytnutá kaţdým společníkem: 

 pan Novák: 500 000,- Kč, 

 pan Morel: 800 000,- Kč. 

 

Peněţité vklady budou vloţeny na bankovní účet ke dni vzniku podniku, obdobně jako 

přijaté dlouhodobé půjčky uzavřené na základě smlouvy o půjčce, jeţ jsou poskytnuty 

na dobu pěti let s 5% úrokem, a  představují tak dlouhodobé závazky společnosti. 
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Tabulka 8: Zahajovací rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 1. 1. 2012 (v tis. Kč) 

    Aktiva Kč     Pasiva Kč 

A.   Pohledávky za upsaný   A.   Vlastní kapitál 200 

     základní kapitál   A. I. Základní kapitál 200 

B.   Dlouhodobý majetek   A. II. Kapitálové fondy   

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   A. III. Rezervní fondy a fondy ze zisku   

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek    A. IV. Výsledek hospodaření min. let   

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     A. V. Výsledek hospodaření   

C.   Oběžná aktiva 1 500     běžného účetního období   

C. I. Zásoby   B.   Cizí zdroje 1 300 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy   

C. III. Krátkodobé pohledávky   B. II. Dlouhodobé závazky 1 300 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 500 B. III. Krátkodobé závazky   

D. I. Časové rozlišení   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

    
    

  C. I. Časové rozlišení   

    Aktiva celkem 1 500     Pasiva celkem 1 500 

3.8.2 Počáteční kapitál 

Počáteční kapitál společnosti musí pokrýt počáteční výdaje podniku, náklady na provoz 

podniku, materiálové zásoby uspokojující měsíční potřebu podniku a náklady na 

dopravu výrobků k zákazníkům. Hodnoty jednotlivých poloţek vycházejí z propočtů 

provedených v následujících kapitolách: 

 počáteční výdaje: 305 500,- Kč, 

 náklady na provoz podniku: 245 000,- Kč, 

 materiálové zásoby: 682 500,- Kč,  

 náklady na dopravu výrobků k zákazníkům: 140 000,- Kč. 

 

Celková potřeba kapitálu je tedy 1 373 000,- Kč. 

 

Počáteční výdaje a pořízení majetku 

Počáteční výdaje spojené s pořízením majetku potřebného pro zahájení činnosti podniku 

zachycuje tabulka 9. Součet zřizovacích výdajů podniku se skládá ze správních 

poplatků (2 000,- Kč), kolků (6 000,- Kč) a právních sluţeb (35 000,- Kč). Jednotlivé 

poloţky kancelářského vybavení a vybavení společných prostor byly obdobně jako 

výčet pracovních pomůcek uvedeny v jedné z předchozích kapitol podnikatelského 

plánu nazvané Popis podniku. 
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Tabulka 9: Počáteční výdaje 

Položky vstupních výdajů Kč 

Zřizovací výdaje (správní poplatky, kolky, právní služby) 43 000 

Kancelářské vybavení a potřeby 88 000 

Vybavení společných prostor 25 000 

Technické vybavení   

pracovní pomůcky a ochranné pracovní prostředky 45 000 

paletovací vozík   4 500 

vysokozdvižný vozík   100 000 

Celkem 305 500 

 

Poloţky počátečních výdajů podniku jsou z účetního hlediska tvořeny spotřebním 

materiálem nebo krátkodobým majetkem a jako takové jsou nákladem společnosti. 

Výjimkou jsou zřizovací výdaje, které však také budou zaúčtovány do nákladů, 

a vysokozdviţný vozík. Ten tvoří dlouhodobý majetek podniku, je zatříděn ve 

2. odpisové skupině s dobou odpisování 5 let. Při zrychleném odpisování budou odpisy 

vozíku v jednotlivých letech odpisování následující: 20 000,- Kč, 32 000,- Kč,  

24 000,- Kč, 16 000,- Kč a 8 000,- Kč. 

 

Požadavky na počáteční kapitál podniku z titulu počátečních výdajů podniku  

Celková suma počátečních výdajů podniku činí 305 500,- Kč. 

 

Náklady na provoz podniku 

Příprava vlastního provozu je finančně i časově náročný proces. Činnosti spojené se 

zprovozněním výrobního zařízení je třeba řešit s předstihem. Z toho důvodu bude 

výrobní budova uţívána jiţ dva měsíce před zahájením činnosti. Jak uvádí tabulka 10, 

jsou celkové náklady na zprovoznění výrobního zařízení 140 000,- Kč. 

 

Tabulka 10: Náklady spojené se zprovozněním výrobní linky 

Nákladové položky Kč 

Nájem budovy za dva měsíce 60 000 

Zprovoznění linky 55 000 

Rozvody vzduchu 25 000 

Zprovoznění linky celkem 140 000 

 



  

89 

 

Měsíční náklady na provoz podniku v prvním roce podnikání zachycuje tabulka 11. 

Nájmy budovy, strojů a další provozní náklady (internet, telefon, odpady) jsou ve své 

podstatě náklady fixními, neboť nejsou přímo závislé na objemu produkce. Náklady na 

elektřinu jsou svou povahou náklady variabilními, neboť se mění v závislosti na objemu 

produkce. Pro zjednodušení tabulka počítá s konstantními měsíčními náklady na energie 

ve výši 15 000,-. Z hlediska výkazu zisku a ztrát jsou výše uvedené nákladové poloţky 

součástí poloţky výkonová spotřeba.  

 

Tabulka 11: Měsíční náklady na provoz podniku v prvním roce podnikání 

Nákladové položky Kč 

Nájem budovy 30 000 

Nájem výrobní linky 50 000 

Další provozní náklady (internet, telefon, odpady, atd.) 10 000 

Náklady na energie 15 000 

Měsíční náklady na provoz celkem 105 000 

 

Požadavky na počáteční kapitál podniku z titulu nákladů na provoz podniku  

Vycházejí z nákladů na zprovoznění linky a měsíčních nákladů na provoz podniku.  

140 000,- Kč + 105 000,- Kč = 245 000,- Kč 

 

Materiálové zásoby 

Před započetím výroby je třeba dopředu vytvořit materiálové zásoby tak, aby v rámci 

plynulého chodu výroby byly postupně uspokojovány všechny zakázky podniku. 

Finanční nároky na nákup materiálových vstupů zahrnují v prvním měsíci celou 

hodnotu nákupu, neboť v případě prvního měsíce poţadují dodavatelé platbu předem. 

Potřeba materiálových zásob vychází z očekávaných trţeb v daném měsíci a je 

stanovena jako 65 % z obratu.  

 

Požadavky na počáteční kapitál podniku z titulu zásob materiálu  

1 050 000,- Kč * 65 % = 682 500,- Kč 
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Mzdové náklady 

Očekávané měsíční mzdové náklady společnosti přibliţuje tabulka 12. Je zpracována 

pro první rok činnosti, kdy společnost bude zaměstnávat 2 vedoucí pracovníky, 

6 výrobních dělníků a jednoho zaměstnance pro zpracování účetnictví. Výkyvy 

v objemu výroby budou majitelé řešit větší či menší účastí na výrobním procesu bez 

nároků na příplatky za přesčasy tak, aby byly naplněny plány měsíční produkce spolu 

s poţadavky zákazníků. 

 

Tabulka 12: Měsíční mzdové náklady v prvním roce činnosti 

Vedoucí technického a výrobního oddělení Kč 

Hrubá mzda 35 000 

Zdravotní pojištění (9 %) 3 150 

Sociální pojištění (25 %) 8 750 

Měsíční náklady na 1 vedoucího zaměstnance 46 900 

Měsíční náklady na 2 vedoucí zaměstnance 93 800 

Účetní Kč 

Hrubá mzda 18 000 

Zdravotní pojištění (9 %) 1 620 

Sociální pojištění (25 %) 4 500 

Měsíční náklady na účetní  24 120 

Výrobní dělník Kč 

Hrubá mzda 15 000 

Zdravotní pojištění (9 %) 1 350 

Sociální pojištění (25 %) 3 750 

Měsíční náklady na 1 výrobního dělníka 20 100 

Měsíční náklady na 6 výrobních dělníků 120 600 

Měsíční mzdové náklady celkem 238 520 

 

Jak jiţ bylo v textu zmiňováno, nebudou společníci v prvních třech měsících podnikání 

nárokovat mzdu z důvodu zlepšení cash-flow podniku.  

3.8.3 Výkaz zisku a ztráty v prvním roce 

Následující tabulka zobrazuje odhady zisku/ztráty v jednotlivých měsících prvního roku 

výrobní činnosti podniku. Vychází z odhadovaných trţeb. Jejich postupný růst vychází 

z předesílaného 50-70% vyuţití výrobních kapacit. V dubnu uţ by měla společnost 

dosahovat očekávaného dvoumilionového měsíčního obratu. V jarních a letních 

měsících, v době nejvyšší poptávky, obdobně jako v září a říjnu by měly trţby ještě 
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stoupnout. Na druhou stranu v srpnu a prosinci budou trţby v důsledku plánované 

celozávodní dovolené (vţdy 2 týdny) niţší. První dva týdny v srpnu jsou ve Francii 

tradičně vyhrazeny dovolené, proto bude také v podniku probíhat dovolená 

z provozních důvodů. Spotřeba materiálu v jednotlivých měsících je stanovena 

procentem z obratu. V prvním měsíci se však navíc musí přičíst počáteční výdaje 

podniku. Poloţka spotřeby energie a sluţeb vychází z měsíčních nákladů na provoz 

podniku navýšených o měsíční dopravné výrobků do Francie (140 000,- Kč). V prvním 

měsíci je navíc tvořena náklady na zprovoznění výrobní linky. V měsících celozávodní 

dovolené budou náklady na dopravu poloviční. Osobní náklady jsou ve všech měsících 

konstantní. Výjimku tvoří první tři měsíce, kdy jsou tyto náklady niţší o mzdové 

náklady spoluzakladatelů podniku. Nákladové úroky jsou úroky z dlouhodobých půjček 

poskytnutých společníky.  

 

Tabulka 13: Výkaz zisku a ztráty v prvním roce činnosti podle měsíců 

Výkaz zisku a ztráty 
v prvním roce 

činnosti dle měsíců 
(v tis. Kč) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tržby z prodeje 
výrobků 1050 1400 1400 2000 2000 2500 2500 1000 1800 2500 2500 1100 

Výkonová spotřeba                         
Spotřeba 

materiálu 888 910 910 1300 1300 1625 1625 650 1170 1625 1625 825 
Spotřeba 

energie a služby 385 245 245 245 245 245 245 175 245 245 245 175 

Přidaná hodnota -223 245 245 455 455 630 630 175 385 630 630 100 

Osobní náklady 145 145 145 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Odpisy dl. majetku                       20 
Provozní výsledek 
hospodaření -368 100 100 216 216 391 391 -64 146 391 391 -159 

Nákladové úroky 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

HV před zdaněním -373 95 95 211 211 386 386 -69 141 386 386 -164 

 

Tabulka 14 zobrazuje výkaz zisku a ztráty v prvním roce podnikání, a to ve třech 

variantách – pesimistické, realistické a optimistické.  Realistická varianta vychází 

z propočtů provedených ve výkazu zisku a ztráty v prvním roce činnosti zpracovaného 

dle měsíců. Očekávají se trţby v hodnotě 21 750 tis. Kč a kladný výsledek hospodaření 

ve výši 1 366 tis. Kč. Trţby uvedené v pesimistické a optimistické variantě byly 

stanoveny z trţeb realistické varianty takto: trţby pesimistické varianty jsou o 30 % 

niţší neţ trţby realistické varianty a varianta optimistická vykazuje trţby navýšené 
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o 20 %. Pesimistická varianta by mohla nastat v případě, ţe by zákazníci neobjednávali 

předpokládané mnoţství otvorových prvků. Spotřeba materiálových vstupů by nutně 

klesla, zatímco náklady na sluţby by zůstaly konstantní. Optimistická varianta 

předpokládá zakázky tvořené převáţně těmi otvorovými prvky, na kterých má podnik 

vyšší marţi, např. posuvné dveře, vchodové dveře, prvky s bezpečnostním sklem 

a různé speciální zakázky. 

 

Tabulka 14: Souhrnný výkaz zisku a ztráty v prvním roce 

Výkaz zisku a ztráty v prvním roce 
činnosti (v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

Tržby z prodeje výrobků 15 225 21 750 26 100 

Výkonová spotřeba       

Spotřeba materiálu 9 896 14 453 16 965 

Spotřeba energie a služby 2 940 2 940 2 940 

Přidaná hodnota 2 389 4 357 6 195 

Osobní náklady 2 586 2 586 2 586 

Odpisy dl. majetku 20 20 20 

Provozní výsledek hospodaření -217 1 751 3 589 

Nákladové úroky 65 65 65 

Daň z příjmů za běžnou činnost (19 %) 0 320 670 

Výsledek hospodaření za účetní 
období -282 1 366 2 854 

 

Pořízení majetku v dalších letech 

Plán pořízení majetku v dalších dvou letech činnosti podniku je zpracován v tabulkách 

15 a 16. Na začátku druhého roku podnikání plánují spoluzakladatelé podniku nákup 

mobilních telefonů a dvou firemních notebooků, které si v případě potřeby budou brát 

na pracovní cesty. Pořízení pracovního stolu, vozíku na přepravu materiálu a nákup 

tahové pily Graule souvisí s plánovaným rozšířením výrobní činnosti. 
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Tabulka 15: Pořízení majetku v druhém roce činnosti 

Položky majetku 

Drobný majetek Kč 

Notebooky (2 ks) 30 000 

Mobilní telefony (2 ks) 15 000 

Pracovní stůl pro výrobu rolet 35 000 

Vozík na přepravu materiálu   15 000 

Drobný majetek celkem 95 000 

Dlouhodobý majetek Kč 

Tahová pila Graule 120 000 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 120 000 

 

Drobný majetek v hodnotě 95 000,- Kč bude účtován přímo do spotřeby materiálu, tzn., 

ţe bude součástí nákladů podniku. Tahová pila tvoří dlouhodobý hmotný majetek 

podniku, bude zatříděna do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování stanovenou na 

5 let. Při zrychleném způsobu odpisování budou odpisy pily v jednotlivých letech 

odpisování následující: 24 000,- Kč, 38 400,- Kč, 28 800,- Kč, 19 200,- Kč  

a 9 600,- Kč. 

 

Tabulka 16: Pořízení majetku ve třetím roce činnosti 

Položky dlouhodobého majetku Kč 

Firemní vůz Renault  260 000 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 260 000 

 

Ve třetím roce činnosti bude dlouhodobý majetek podniku rozšířen o osobní vůz 

Renault v hodnotě 260 000,- Kč. Z hlediska odpisů bude vůz zařazen do druhé odpisové 

skupiny se zrychleným odpisováním. Celkové roční odpisy činí: 52 000,- Kč,  

83 200,- Kč, 62 400,- Kč, 41 600,- Kč a 20 800,- Kč. 

 

Náklady na provoz podniku v dalších letech 

Provoz podniku zatíţí náklady druhého a třetího roku podnikání postupně částkami 

1 560 tis. Kč a 1 860 tis. Kč. Jsou tvořeny stejnými poloţkami s totoţnými částkami, 

které byly uvedeny v nákladech na provoz prvního roku. Výjimku tvoří nájem výrobní 

linky, který se v polovině druhého roku navýší z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč.  
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Mzdové náklady v dalších letech 

Očekávané měsíční mzdové náklady společnosti budou ve druhém roce podnikání 

navýšeny o mzdové náklady dalších dvou výrobních dělníků. Celkem bude podnik 

zaměstnávat 8 zaměstnanců na výrobních pozicích, účetnictví podniku bude i nadále 

zpracovávat jedna osoba. Oba společníci budou zastávat vedoucí funkce podniku. 

Celkové měsíční mzdové náklady se oproti prvnímu roku navýší o částku 40 200,- Kč 

a budou tvořit náklad ve výši 278 720,- Kč, ročně cca 3 345 tis. Kč. Ve třetím roce 

podnikání podnik zaměstná na pozici výrobního dělníka ještě jednoho pracovníka. 

Měsíční mzdové náklady budou činit 298 820,- Kč, ročně pak cca 3 586 tis. Kč. 

3.8.4 Výkaz zisku a ztráty ve druhém a třetím roce 

Tabulky 17 a 18 zobrazují výkazy zisku a ztráty ve druhém a ve třetím roce podnikání. 

Trţby realistických variant vycházejí z předpokládaných objemů produkce stanovených 

v marketingových cílech. Trţby pesimistických variant jsou o 30 % niţší a optimistické 

varianty jsou o 20 % vyšší neţ trţby realistické varianty. Poloţka materiálové spotřeby 

je ve druhém roce navýšena o nákup drobného majetku, na řádku sluţeb se promítne 

navýšení nájemného za výrobní linku v polovině roku. Osobní náklady vzrostou 

v důsledku navýšení počtu zaměstnanců o dva výrobní dělníky. Náklady na odpisy 

dlouhodobého majetku budou zatíţeny pořízením tahové pily. Všechny varianty 

předpokládají kladný výsledek hospodaření. V případě realistické varianty se jedná 

o roční zisk ve výši 2 401 tis. Kč. 

 

Ve výkaze třetího roku se v poloţce osobních nákladů promítá další rozšíření 

zaměstnaneckých řad. Vlivem pořízení firemního vozu se zvýší roční částka odpisů 

dlouhodobého majetku podniku. Realistická varianta počítá ve třetím roce se ziskem ve 

výši 2 772 tis. Kč. 
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Tabulka 17: Výkaz zisku a ztráty v druhém roce podnikání 

Výkaz zisku a ztráty v druhém roce 
činnosti (v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

Tržby z prodeje výrobků 19 250 27 500 33 000 

Výkonová spotřeba       

Spotřeba materiálu 12 608 17 970 21 545 

Spotřeba energie a služby 3 100 3 100 3 100 

Přidaná hodnota 3 542 6 430 8 355 

Osobní náklady 3 345 3 345 3 345 

Odpisy dl. majetku 56 56 56 

Provozní výsledek hospodaření 141 3 029 4 954 

Nákladové úroky 65 65 65 

Daň z příjmů za běžnou činnost 14 563 929 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 62 2 401 3 960 

 

Tabulka 18: Výkaz zisku a ztráty v třetím roce podnikání 

Výkaz zisku a ztráty ve třetím roce 
činnosti (v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

Tržby z prodeje výrobků 21 175 30 250 36 300 

Výkonová spotřeba       

Spotřeba materiálu 13 764 19 663 23 595 

Spotřeba energie a služby 3 400 3 400 3 400 

Přidaná hodnota 4 011 7 188 9 305 

Osobní náklady 3 586 3 586 3 586 

Odpisy dl. majetku 114 114 114 

Provozní výsledek hospodaření 311 3 488 5 605 

Nákladové úroky 65 65 65 

Daň z příjmů za běžnou činnost 47 650 1 053 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 199 2 772 4 487 

 

3.8.5 Cash flow 

Pro nový podnik je nezbytné sestavit plán cash flow. Obzvláště v prvním roce je 

důleţité pečlivě sledovat hotovostní toky podniku. Jak přibliţuje tabulka 19, která 

vychází z výkazu zisku a ztráty prvního roku rozděleného na jednotlivé měsíce, jsou 

třeba v prvním měsíci podnikání k pokrytí výdajů vnější zdroje hotovosti (půjčka od 

společníků). Negativní cash flow v prvním měsíci podnikání je především důsledkem 
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vysokých výdajů z provozní činnosti. V textu jiţ bylo uvedeno, ţe nákup materiálových 

vstupů bude probíhat v týdenních intervalech, obdobně jako zakázková výroba a její 

expedice. V prvním měsíci budou dodavatelé materiálu i sluţeb vyţadovat platbu 

předem. Zakázka za první týden výrobní činnosti podniku bude vyfakturovaná 

v druhém týdnu a v souladu s 30denní splatností se předpokládá její splacení ve druhém 

týdnu následujícího měsíce. Příjmy od odběratelů tak budou v prvním měsíci nulové.  

 

Plán cash flow byl stanoven přímou metodou a vychází z předpokladů, ţe podnik je 

plátcem daně z přidané hodnoty, stejně jako jeho dodavatelé i odběratelé. Po prvním 

měsíci je sjednána 30denní splatnost faktur za nakoupený materiál a sluţby. Mzdy jsou 

splatné vţdy v polovině následujícího měsíce. 

 

Tabulka 19: Cash flow v prvním roce podnikání podle měsíců 

Výkaz cash flow v 
prvním roce 
činnosti dle 

měsíců (v tis. Kč) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Provozní činnost                         

Příjmy                         

Příjmy od 
odběratelů 

0 788 1313 1400 1850 2000 2375 2500 1375 1600 2325 2500 

Výdaje                          

Platby 
dodavatelům (-) 

1273 0 1155 1155 1545 1545 1870 1870 825 1415 1870 1870 

Platby 
zaměstnancům (-) 

0 145 145 145 239 239 239 239 239 239 239 239 

CF z provozní 
činnosti  

-1273 643 13 100 66 216 266 391 311 -54 216 391 

Investiční činnost                         

Investiční výdaje (-) 100                       

CF z investiční 
činnosti  

-100                       

Finanční činnost                         

Přijatá půjčka 1300                       

Platby úroků 
z půjčky (-) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CF z finanční 
činnosti  

1295 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

CF celkem -78 638 8 95 61 211 261 386 306 -59 211 386 

 

Z plánu je zřejmé, ţe přijatá půjčka ve výši 1 300 tis. Kč je dostačující. Pokryje výdaje 

spojené se zaloţením a provozem podniku v prvních měsících výroby. V měsíci lednu 

bude navíc záporný cash flow vyrovnán ze základního kapitálu společnosti. Výkyvy 

v následujících měsících si uţ podnik v rámci své činnosti pokrývá sám. Předpokládaná 
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výše peněţních toků v podniku na konci účetního období činí 2 420 tis. Kč. Uvedená 

tabulka je podkladem realistické varianty cash flow v prvním roce podnikání (viz 

tabulka 20). 

 

Tabulky 20, 21 a 22 zachycují odhady cash flow v prvních třech letech činnosti podniku 

v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Odhady peněţních toků vycházejí 

z výkazu zisku a ztrát v jednotlivých letech. V prvním roce podnikání je velmi 

pozitivním momentem fakt, ţe ani v případě pesimistické varianty není cash flow na 

konci účetního období záporný. 

 

Tabulka 20: Cash flow v prvním roce podnikání 

Cash flow v prvním roce činnosti  
(v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

Provozní činnost       

Příjmy       

Příjmy od odběratelů 14 007 20 025 24 012 

Výdaje        

Platby dodavatelům -11 224 -16 393 -19 242 

Platby zaměstnancům -2 347 -2 347 -2 347 

CF z provozní činnosti  436 1 285 2 423 

Investiční činnost       

Investiční výdaje -100 -100 -100 

CF z investiční činnosti  -100 -100 -100 

Finanční činnost       

Přijatá půjčka 1 300 1 300 1 300 

Platby úroků z půjčky -65 -65 -65 

CF z finanční činnosti  1 235 1 235 1 235 

CF celkem 1 571 2 420 3 558 

 

Odhady hotovostních toků pro druhý a třetí rok podnikání zahrnují ve výdajích 

z provozní činnosti také platby daně z příjmu právnických osob. Jedná se o daně 

vyměřené v předešlém účetním období, odvod však probíhá aţ v období následujícím. 

Peněţní toky z provozní činnosti mají v jednotlivých letech vzrůstající tendenci ve 

všech variantách. Investice podniku zahrnují ve druhém roce nákup tahové pily a ve 

třetím roce pořízení firemního vozu. Finanční činnost podniku předpokládá pravidelné 

splácení úroků z přijaté půjčky. Celkem je v  realistické variantě očekáván peněţní tok 
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ve výši 2 020 tis. Kč ve druhém roce a 2 133 tis. Kč v roce třetím. Volné peněţní 

prostředky by podnik na konci třetího roku investoval do dalšího rozvoje. 

 

Tabulka 21: Cash flow ve druhém roce podnikání 

Cash flow ve druhém roce činnosti  
(v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

Provozní činnost       

Příjmy       

Příjmy od odběratelů 18 250 25 700 31 200 

Výdaje        

Platby dodavatelům -14 250 -19 870 -23 445 

Platby zaměstnancům -3 305 -3 305 -3 305 

Odvod daně z příjmů PO 0 -320 -670 

CF z provozní činnosti  695 2 205 3 780 

Investiční činnost       

Investiční výdaje -120 -120 -120 

CF z investiční činnosti  -120 -120 -120 

Finanční činnost       

Platby úroků z půjčky -65 -65 -65 

CF z finanční činnosti  -65 -65 -65 

CF celkem 510 2 020 3 595 

 

Tabulka 22: Cash flow ve třetím roce podnikání 

Cash flow ve třetím roce činnosti  
(v tis. Kč) 

Varianta 

pesimistická realistická optimistická 

Provozní činnost       

Příjmy       

Příjmy od odběratelů 20 175 28 450 34 500 

Výdaje        

Platby dodavatelům -15 764 -21 863 -25 795 

Platby zaměstnancům -3 566 -3 566 -3 566 

Odvod daně z příjmů PO -14 -563 -929 

CF z provozní činnosti  831 2 458 4 210 

Investiční činnost       

Investiční výdaje -260 -260 -260 

CF z investiční činnosti  -260 -260 -260 

Finanční činnost       

Platby úroků z půjčky -65 -65 -65 

CF z finanční činnosti  -65 -65 -65 

CF celkem 506 2 133 3 885 
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3.8.6 Rozvaha 

Odhady bilance v jednotlivých letech zpracované v tabulkách 23, 24 a 25 vycházejí 

z výkazu zisku a ztráty a cash flow příslušného roku, konkrétně z jejich realistické 

varianty. Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů, 

konkrétně výší nesplacené částky za vyfakturované výrobky ke konci roku. Při 

zpracování rozvahy nebylo uvaţováno rozdělení zisku mezi společníky nebo jeho 

vyuţití pro další rozvoj podniku. Krátkodobé závazky jsou tvořeny daňovou povinností 

z titulu daně z příjmů právnických osob příslušného roku, dále hodnotou nesplacených 

závazků vůči dodavatelům materiálu a sluţeb a hodnotou závazku vůči zaměstnancům 

(mzdy). 

 

Tabulka 23: Rozvaha ke konci prvního roku (v tis. Kč) 

    Aktiva Kč     Pasiva Kč 

A.   Pohledávky za upsaný   A.   Vlastní kapitál 1 566 

     základní kapitál   A. I. Základní kapitál 200 

B.   Dlouhodobý majetek 80 A. II. Kapitálové fondy   

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   A. III. Rezervní fondy a fondy ze zisku   

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  80 A. IV. Výsledek hospodaření min. let   

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     A. V. Výsledek hospodaření 
1 366 

C.   Oběžná aktiva 4 345     běžného účetního období 

C. I. Zásoby   B.   Cizí zdroje 2 859 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy   

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 725 B. II. Dlouhodobé závazky 1 300 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 620 B. III. Krátkodobé závazky 1 559 

D. I. Časové rozlišení   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

    
   

  C. I. Časové rozlišení   

    Aktiva celkem 4 425     Pasiva celkem 4 425 
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Tabulka 24: Rozvaha ke konci druhého roku (v tis. Kč) 

    Aktiva Kč     Pasiva Kč 

A.   Pohledávky za upsaný   A.   Vlastní kapitál 3 967 

     základní kapitál   A. I. Základní kapitál 200 

B.   Dlouhodobý majetek 144 A. II. Kapitálové fondy   

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   A. III. Rezervní fondy a fondy ze zisku   

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  144 A. IV. Výsledek hospodaření min. let 1 366 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     A. V. Výsledek hospodaření 
2 401 

C.   Oběžná aktiva 6 926     běžného účetního období 

C. I. Zásoby 486 B.   Cizí zdroje 3 103 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy   

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 800 B. II. Dlouhodobé závazky 1 300 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 4 640 B. III. Krátkodobé závazky 1 803 

D. I. Časové rozlišení   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

    
   

  C. I. Časové rozlišení   

    Aktiva celkem 7 070     Pasiva celkem 7 070 

 

Tabulka 25: Rozvaha ke konci třetího roku (v tis. Kč) 

    Aktiva Kč     Pasiva Kč 

A.   Pohledávky za upsaný   A.   Vlastní kapitál 6 739 

     základní kapitál   A. I. Základní kapitál 200 

B.   Dlouhodobý majetek 290 A. II. Kapitálové fondy   

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   A. III. Rezervní fondy a fondy ze zisku   

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  290 A. IV. Výsledek hospodaření min. let 3 767 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek     A. V. Výsledek hospodaření 
2 772 

C.   Oběžná aktiva 9 619     běžného účetního období 

C. I. Zásoby 1 045 B.   Cizí zdroje 3 170 

C. II. Dlouhodobé pohledávky   B. I. Rezervy   

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 800 B. II. Dlouhodobé závazky 1 300 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 6 774 B. III. Krátkodobé závazky 1 870 

D. I. Časové rozlišení   B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

    
   

  C. I. Časové rozlišení   

    Aktiva celkem 9 909     Pasiva celkem 9 909 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření podnikatelského záměru malého podniku. 

Podnikatelský záměr byl vypracován pro účely zaloţení společnosti zabývající se 

výrobou plastových oken. V první části práce byla zpracována teoretická východiska, 

která se následně aplikovala v praktické části práce.  

 

Proces rozhodnutí zakladatelů podniku vybudovat si vlastní podnik vycházel 

z identifikované příleţitosti na trhu plastových oken. Existence určité mezery na trhu 

vedla podnikatele k myšlence začít podnikat. Při úvahách o novém podniku bylo třeba 

stanovit potřebný objem zdrojů a základní způsoby řízení nového podniku. To vše bylo 

později rozpracováno ve výsledný podnikatelský záměr. Motivů k zaloţení podniku 

bylo více, nejsilnějším z nich však byla nespokojenost se stávajícím zaměstnáním 

a finančním ohodnocením. Pro nový podnik jsou významné mnohaleté zkušenosti 

zakladatelů v oboru, rovněţ z vedoucích pozic. Pro oba zakladatele je charakteristická 

cílevědomost, zodpovědnost, sledování vývoje trhu a hledání nových příleţitostí. Jako 

právní forma nového podniku byla zvolena společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

z důvodu omezeného ručení společníků za závazky podniku a dále relativně niţších 

nároků na základní kapitál.  

 

Návrhová část práce svým obsahem přesahuje teoretická východiska uvedená 

v teoretické části. Důvodem jsou vysoké nároky na obsah podnikatelského záměru 

vyplývající z odborné literatury, ale rovněţ i z poţadavků na reálnost plánu, jeho 

uskutečnitelnost. Hlavními pilíři jsou přitom výrobní, marketingový a finanční plán. 

Výsledky posledně zmiňovaného napovídají, ţe záměr bude ekonomicky úspěšný. 

Pesimistická, realistická i optimistická varianta prvních třech let podnikání předpokládá 

vzrůstající tendenci výsledku hospodaření. Ten je zároveň očekáván kladný, vyjma 

pesimistické varianty prvního roku. Také hotovostní toky jsou kladné ve všech letech. 

Z výkazu cash flow a zahajovací rozvahy je zřejmé, ţe v prvním měsíci budou výdaje 

kryty z vlastních i cizích zdrojů podniku, které jsou tvořeny základním kapitálem  

(200 tis. Kč) a půjčkou poskytnutou společníky (1 300 tis. Kč). 
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Vlastní doporučení vychází právě z výsledků výkazů cash flow a týká se změny 

platebních podmínek faktur za prodané výrobky. Z výkazu hotovostních toků prvního 

roku zpracovaného dle měsíců je zřejmé, ţe vlastní i cizí zdroje podniku kryjí výdaje 

prvního měsíce se zhruba stotisícovou rezervou. V dalších měsících jsou pro kladný 

hotovostní tok klíčové včasné platby (přičemţ se počítá s 30denní splatností faktur) za 

prodané produkty. Malí prodejci však často úhradu provedou aţ v závislosti na platbě 

od konečných zákazníků. Ti z různých důvodů mohou s platbou otálet, nebo 

v nejhorších případech nezaplatit vůbec. Tyto a další důvody vedou k doporučení 

poţadovat za prodané výrobky nejlépe zálohy, nebo alespoň úhradu 60 % z celkové 

faktury předem. 

 

Vypracování podnikatelského záměru bývá často spojováno s ţádostí o cizí zdroje 

financování projektu. V mnoha jiných případech se záleţitosti související se zaloţením 

malého podniku řeší tzv. za pochodu. Sestavení podnikatelského plánu by v mnohých 

případech usnadnilo celou cestu k novému podniku. Při jeho zpracování proniká 

podnikatel stále hlouběji do celé problematiky, zamýšlí se i nad souvisejícími aspekty 

začátku podnikání a jeho provozu, které by jinak opomenul. Výsledný podnikatelský 

záměr (plán) můţe slouţit jako podklad pro zaloţení reálného podniku, následně jej 

mohou zakladatelé pouţívat při kontrole vytyčených cílů podniku, řízení, ale také v něm 

hledat oporu při plánovacích činnostech. 

 

Lze předpokládat, ţe realizace tohoto podnikatelského záměru by měla být úspěšná 

s relativně hladkým průběhem. Na závěr bych podtrhla důleţitost soustředění podniku 

na malé zákazníky, jak jiţ bylo výše předesíláno. Při ztrátě jednoho z malých odběratelů 

nebude podnik s největší pravděpodobností muset řešit otázku přeţití. Navíc jeden nebo 

dva velcí odběratelé by pro podnik znamenali z hlediska jejich velké vyjednávací síly 

neţádoucí riziko. Nový podnik by pak mohl být vystaven velkému tlaku na sniţování 

cen, také hrozba zpětné integrace by byla pravděpodobně vyšší. Na základě zhodnocení 

jednotlivých částí podnikatelského záměru lze konstatovat, ţe zpracovaný 

podnikatelský záměr je uskutečnitelný a ţe veškeré aspekty související se zakládaným 

podnikem jsou náleţitě propracovány. 
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