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Abstrakt 

Cílem (předmětem) předkládané bakalářské práce je návrh reálného podnikatelského 

záměru na založení obchodní společnosti ve městě Jihlava. Jedná se o společnost, jež 

bude nakupovat své produkty ze zahraničí a dále je distribuovat na trhu České 

republiky. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky, další na vypracování 

analýz a průzkumu vnějšího a vnitřního prostředí. Hlavním cílem práce je posoudit, zda 

je podnikatelský záměr reálný. 

 

Abstract 

The aim (subject) of this bachelor thesis is propose a real business plan for the 

establishment of a business company in Jihlava. It is a company that will buy its 

products from abroad and distributet hem on the Czech market. The first part of the 

thesis focuses on the theoretical knowledge another for analyzes and research of the 

external and internal environment. The main objektive of the thesis is to assess whether 

the business plan is real. 
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ÚVOD 

Dnešní svět nákupu je postaven na třech základních podmínkách. Rychlost, kvalita 

a cena. Všichni, kteří například objednáváme na internetu, sledujeme zelené okénko, 

které nám říká „skladem“. Podle toho se také dost často rozhoduji i já. Dalším faktorem, 

který nás ovlivňuje, je kvalita. Trendem nejen mladých je nosit značkové věci, protože 

máme vnitřní pocit, že to, co je značkové, musí být i kvalitní, avšak v tomto ohledu 

hodně rozhoduje cena. Co tedy s tím? Chceme kvalitní věc, kterou nám mohou doručit 

již za pár hodin a ještě za nejvýhodnější cenu.  

Na tomto principu funguje státní sektor i soukromé společnosti. Většina obcí a měst má 

kanalizační potrubí v desolátním stavu a často slýcháváme o prasklém potrubí, ať už 

vlivem času nebo vlivem přírodních podmínek. V každém případě je tuto situaci potřeba 

rychle, efektivně a s co nejnižšími náklady vyřešit, aby způsobená kolize neovlivnila 

běžný chod a život v městě. 

Podnikatelský záměr předkládané bakalářské práce se zaměřuje na rychlou opravu 

kanalizačních havárií, pomocí manžetového těsnění, které případné prasklé potrubí 

rychle zatěsní za mnohem nižší cenu oproti konkurenci. Právě cena produktů je jedním 

z hlavních rozhodovacích faktorů a často rozhoduje o úspěchu začínajícího podniku. Je 

důležité také zmínit, že k úspěchu může pomoci i strategická poloha podniku a s tím 

související vzdálenost k zákazníkovi a rychlost dodání objednaného zboží. Dobrou 

strategickou polohou je město Jihlava, které leží v blízkosti dálnice D1 a nachází se na 

pomezí Čech a Moravy. Dalším faktorem, který nabývá na důležitosti v posledních 

letech je kvalita, za kterou jsou si čeští zákazníci ochotni i připlatit. 

Uvažovaný projekt je založení nové společnosti, která bude zaměřena právě na dodávku 

a skladování těchto manžet pro zákazníky v České republice. Daná společnost bude 

poskytovat kompletní servis pro velkoobchody a nabídne vyplnění poptávky zavedením 

e-shopu. Hlavním cílem nově zakládané společnosti bude od počátku tvorba zisku, tedy 

její ziskovost. Jako vedlejší cíl je definováno uspokojování potřeb zákazníků. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalářské práce je vypracování reálného podnikatelského záměru, který 

popisuje založení, vybudování a následné fungování společnosti, jenž bude distribuovat 

své produkty ze zahraničí a dále je prodávat na trhu České republiky.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první jsou vysvětleny teoretické 

poznatky práce, a to za pomocí metody literární rešerše tištěných a elektronických 

zdrojů od českých i zahraničních autorů. Obsahuje základní pojmy a jejich definice, 

které jsou úzce spjaty s podnikatelským záměrem. 

Druhou částí je část analytická, která se zaměřuje na analýzu současného stavu. Je zde 

používána SLEPT analýza, SWOT analýza a Porterova analýza konkurenčních sil. 

Pomocí těchto analýz a informací z nich se ověří, zda je podnikatelský záměr a jím 

navrhovaná společnost života a konkurence schopná. 

V třetí části práce jsou uvedeny vlastní návrhy, vycházející z metody syntézy, a řešení, 

které vycházejí z analýz, uvedených v předchozí části této práce. Současně je zde 

uvedený základní popis společnosti, umístění společnosti, marketingový plán, 

odhadované náklady a výnosy v nejbližších letech a způsob financování společnosti. 

V závěru práce je provedeno zhodnocení celého podnikatelského záměru, díky kterému 

je celý pohled na návrh podnikatelského záměru kompletní. Následně je posouzeno, zda 

je podnikatelský záměr reálně proveditelný. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole jsou definovány teoretické poznatky, které je potřeba znát, 

pro založení úspěšného podniku. Úvodem jsou vysvětleny základní pojmy, následuje 

definování managementu malé firmy a závěrem jsou uvedeny analýzy, vztahující se 

k analytické části této práce, na jejichž základě bude ověřeno, zda je podnikatelský 

záměr reálně proveditelný. 

2.1 Základní pojmy 

V souvislosti s podnikatelským záměrem jsou této části uvedeny základní pojmy, jako 

je podnikatel, podnikaní z různých hledisek pojetí a podnik. 

2.1.1 Podnikatel 

Dle Novotného (2017, s. 14) je podnikatel dle občanského zákoníku každý, kdo 

samostatně vykonává na vlastní odpovědnost a účel výdělečnou činnost za účelem 

vytvoření zisku. 

V nauce o podnikání je rozlišován podnikatel ve dvou rovinách, v první rovině jako 

primární podnikatel, kterým je fyzická osoba, vlastník podniku a pro něco je podnik 

nástroj podnikání. V druhé rovině, kdy se jedná o sekundárního podnikatele, který 

podnik nevlastní, ale pouze spravuje. Tento typ můžeme vidět především u větších 

korporací, které mají vrcholný management, kdy podnikatel deleguje podnikatelské 

funkce a role na podnik. Podnikatel je chápaný jako sekundární podnikatel a podniká 

v zájmu vlastníka – primární podnikatel (Srpová, 2010, s. 30). 

Šiman (2010, s. 2) dodává, že podnikatelem můžu být chápán i leader, tedy hlavní 

tvůrce a nositel strategie a vize podniku. Jeho hlavní přednost spočívá v motivaci lidí 

pro lepší pracovní výkon ve společnosti.  
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2.1.2 Podnikání 

Podnikání je chápáno jako soustavná činnost uskutečněná z vlastní vůle podnikatelem 

na vlastní odpovědnost a pod vlastním jménem za účelem vytvoření zisku. 

Akcelerátorem podnikatele je často jeho úsilí vyniknout, získání postavení, 

seberealizace anebo dosáhnutí nadstandardní životní úrovně (Šiman, 2010, s. 4). 

Podle Srpové (2010, s. 19) vznikly na základě výzkumu tři prvky pojetí podnikání: 

• podnikání jako proces (činnost) – jeho hlavní myšlenkou je vytvořit něco 

navíc, finanční i nefinanční formy nových hodnot, 

• podnikání jako přístup (metoda) – má charakteristické rysy kompetencí, 

mezi nejčastější patří vytvořit něco navíc (přidanou hodnotu), samostatně 

nalézat příležitosti k realizaci cíle, vkládaní a využívaní vlastních zdrojů, času 

a jména, 

• podnikání jako hodnotová orientace – je označovaný jako „podnikatelský 

duch“, což typicky zastupuje strukturu hodnot a postojů, která má individuální 

a společenský rozměr. Individuální rozměr má jeden hlavní znak, a to důraz 

na individualistický postup přivlastňování. 

2.1.3 Podnik 

Pro vymezení tohoto pojmu existuje více hledisek, jejichž interpretace zní: 

• „Obecně se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstupů) 

ve statky.“(Veber, 2008, s. 16) 

• „Obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv 

a jiných majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží 

podnikateli k provozování podnikatelských aktivit.“(Veber, 2008, s. 16) 

• „Právně je interpretován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek podnikání.“ (Veber, 2008, s. 16) 

Šiman (2010, s. 2) chápe podnik jako organizovaný a řízený celek s mnoha vstupy 

a výstupy vzniklý především za účelem podnikání.  
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2.2 Podnikatelský plán 

Aby bylo možno zjistit životaschopnost a reálnost podnikatelského nápadu, je nutné, 

aby se před tím sestavil podnikatelský plán. Zpravidla se jedná o písemný dokument, 

který je zpracovaný většinou samotným podnikatelem. V podnikatelském plánu jsou 

popisovány všechny vnitřní i vnější faktory patřící k podnikatelské činnosti 

(Srpová, 2010, s. 59). 

Barrow (1995, s. 177) uvádí, že sestavení podnikatelského plánu je nejdůležitější krok 

při začínajícím podnikání. Podnikatelský plán musí obsahovat krátkodobé a dlouhodobé 

cíle společnosti, popis výrobku, který společnost bude prodávat a popis trhu, na kterém 

se společnost bude prosazovat. V neposlední řadě musí obsahovat zdroje a prostředky, 

které společnost použije k dosažení stanovených cílů za působení konkurence.  

2.2.1 Účel podnikatelského plánu 

Dle Srpové (2010, s. 59-60) má podnikatelský plán sloužit podnikateli především 

k vnitřním účelům neboli interním. Často ho podnikatel sestaví dostatečně komplexně 

až ve chvíli, kdy si podnikatelský plán vyžádá banka, investor nebo budoucí společník. 

Výše uvedené účely podnikatelské plánu popisují konkrétněji následující rozdělení: 

• Uvnitř firmy – slouží podnikatelský plán jako nástroj pro plánování, základ 

pro rozhodování a kontrolní nástroj. Důležitý je především v počátcích firmy, 

kdy každé rozhodnutí může mít dlouhodobé dopady na její chod. Je dobré, aby 

podnikatel dal svým zaměstnancům k dispozici stručný výtah podnikatelského 

plánu, aby byli seznámeni s hlavními cíli firmy a aby byla posílena identita 

pracovníků ve firmě. 

• Externí subjekty – vyhodnocují podnikatelský plán a schopnost společnosti 

realizovat podnikatelský plán a ucházet se o podnikatelskou podporu. V tomto 

případě je zapotřebí přesvědčit investory nebo banky o prospěšnosti projektu, 

pro který jsou finanční prostředky potřeba. 
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2.2.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Srpová (2010 s. 60) uvádí, že při vytváření podnikatelského plánu je důležité, aby bylo 

respektováno pět obecně platných zásad. Především externí subjekty budou mít 

k dispozici s velkou pravděpodobností plány jiných společností, které na podnikatelský 

plán budou chtít také zapůsobit a získat pro sebe finanční prostředky. 

Proto je potřeba, aby podnikatelský plán byl:  

• inovativní – musíme prokázat, že přinášíme zákazníkovi novou přidanou 

hodnotu a že naše služba nebo výrobek uspokojí potřebu zákazníka lépe než naši 

konkurenti, 

• srozumitelný a uváženě stručný – podnikatelský plán by měl být vytvořený 

jednoduše, neuvádíme v jedné větě zbytečně mnoho myšlenek a opatrně 

vybíráme přídavná jména. Je pravdou, že závěry či myšlenky v podnikatelském 

plánu píšeme stručně, ale nikdy na úkor základních faktů, 

• logický a přehledný – skutečnosti a myšlenky v podnikatelském plánu by na 

sebe měly plynule navazovat, jednotlivá tvrzení v podnikatelském plánu si 

nesmí protiřečit a podnikatelský plán musí být založený na faktech. Pro 

přehlednost by měl být podnikatelský plán obohacen o grafy a tabulky, 

• reálný a pravdivý – samozřejmostí by mělo být uvádění pravdivých informací 

a reálnost odhadovaného vývoje, 

• respektující rizika – pro zvýšení důvěryhodnosti podnikatelského plánu by se 

měla identifikovat rizika, tato rizika respektovat a navrhnout, jak eliminovat 

zjištěná rizika. 

2.3 Právní formy podnikání 

Před samotným zahájením podnikatelské činnosti je potřeba se rozhodnou, jaká právní 

forma podniku bude zvolena. Zvolení právní formy znamená významné rozhodnutí, 

ale samozřejmě není nezměnitelné. Obchodní zákoník dovoluje podnikání, jak 

fyzických, tak právnických osob (Srpová, 2010, s. 67). 
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Podnikání fyzických osob 

Fyzická osoba, která chce začít podnikatelskou činnost, musí nejprve získat 

živnostenské oprávnění. Poté si musí fyzická osoba zjistit, do které živnostenské 

skupiny její činnost patří. Živnosti se dělí podle požadavků na ohlašovací živnosti 

a koncesované živnosti. Ohlašovací živnosti se dále ještě dělí na řemeslné, vázané 

a volné živnosti. Posledním krokem je potřeba zjistit, zda fyzická osoba splňuje 

podmínky a má tedy nárok na získání živnostenského oprávnění. Mezi všeobecné 

podmínky patří, aby fyzická osoba byla plnoletá, bezúhonná a způsobilá k právním 

úkonům (Srpová, 2010, s. 67). 

Podnikání právnických osob 

Dle Srpové (2010, s. 68) je podnikání právnických osob ve většině případů 

administrativně obtížnější, než u podnikání fyzických osob. Ve většině případů je nutné 

složit základní kapitál při zakládání společnosti. Všechny společnosti musí být zapsány 

v obchodním rejstříku. 

Právnické osoby jsou rozděleny do tří částí podle obchodního zákoníku: 

• osobní společnosti – je předpokládaná osobní činnost podnikatele, mezi osobní 

společnosti je zařazena veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, 

• kapitálové společnosti – jsou rozděleny na společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti, u těchto společností není předpokládaná osobní účast 

podnikatelů, odpovídají pouze za závazky a povinnost vložit vklad 

do společnosti, 

• družstva – v podnikatelské činnosti méně častá právní forma.  
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Tab. 1: Dělení právních norem (Vlastní zpracování) 

Osobní společnosti Kapitálová společnost Družstvo 

Veřejná obchodní společnost 

(v.o.s.) 

Společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.) 

Právnická osoba upravená 

v obchodním zákoníku – 

družstva 

Komanditní společnost (k.s.) Akciová společnost (a.s.) 

2.3.1 Společnost s ručením omezeným 

Zařazuje se mezi kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezeným je 

z historického hlediska jedna z nejmladších právních forem. Objevují se v ní prvky 

osobní společnosti (společníci částečně osobně ručí za společnost). Zakladatelé musí 

složit při zakládání společnosti základní kapitál, minimální jeho výše je 1 Kč 

(Srpová, 2010, s. 74). 

Podle Wupperfelda (2003, s. 46) jde o kapitálovou společnost, u které je základní 

kapitál tvořený vklady jednotlivých společníků. Společnost je odpovědná za porušení 

svých závazků, a to celým svým majetkem, a společník ručí za nezaplacené závazky 

společnosti do výše nezaplaceného vkladu, který je uvedený v obchodním rejstříku. 

Společníky mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Název společnosti 

musí obsahovat „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“ anebo „s.r.o.“. 

Společnost je samostatný daňový subjekt a je povinna odvádět daně z příjmu. 

2.4 Analýzy využívané při přípravě podnikatelského plánu 

K vypracování podnikatelského záměru bývá používána celá řada analýz. Pro 

podnikatelský záměr je nejvhodnější SLEPT analýza, Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil a SWOT analýza. Jejich bližší rozebrání je uvedeno níže. 
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2.4.1 SLEPT analýza 

Dle Korába (2007, s. 48) se pomocí analýzy SLEPT analyzují faktory prostředí, 

ve kterém společnost působí. Je nástrojem sloužící k identifikaci a dále ke zkoumání 

externích faktorů.  

Proto, aby mohla být společnost úspěšná, měla by její strategie být konzistentní vůči 

okolí. Podnik má větší šanci dosáhnout dobrých výsledků jen tehdy, vytvoří-li soulad 

mezi zamýšlenou strategií a okolím. Proto je pro management velmi důležité znát okolí 

podniku, prostředí a faktory, které podnik ovlivňují (Altaxo, 2015). Jedná se o tyto 

faktory: 

• S (Social) – sociální faktory, 

• L (Legal) – legislativní faktory, 

• E (Economic) – ekonomické faktory, 

• P (Policy) – politické faktory, 

• T (Technology) – technologické faktory. 

Analýza sociálních faktorů se zaměřuje na oblast trhu práce, míru vlivu odborů 

a demografické ukazatele. Mezi demografické ukazatele může být zařazena velikost 

populace, proces demografická reprodukce, geografické a etnické rozložení. 

Do sociálních faktorů bývá zařazována i míra korupce a její vnímaní společností 

(Koráb, 2007, s. 48). 

Analýza legislativních faktorů zohledňuje a zaměřuje se na zákony a jejich použitelnost 

v prostředí, ve kterém se společnost pohybuje. Nejčastěji se jedná o státní regulace, 

regulace exportu a importu, nebo o ochranu životního prostředí (Altaxo, 2015). 

Analýza ekonomických faktorů obsahuje hospodářské ukazatele v oblasti 

makroekonomie (výše HDP, úroková míra, velikost inflace), zohledňuje restrikce 

zahraničního dovozu a vývozu. V této části se zabýváme analýzou daní, a to jak přímou, 

tak i nepřímou daní (Koráb, 2007, s. 49). 
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Analýza politických faktorů se zaměřuje na stabilitu politických poměrů a jejich 

institucí, dále také zkoumá politický postoj k podnikání a politické trendy, které 

se aktuálně v politice objevují (Koráb, 2007, s. 49). 

Analýza technologických faktorů (též někdy jako technických faktorů) zohledňuje 

rozvoj internetu, pomocné aplikace a technologie a jejich míra dostupnosti a ostatní 

technologické trendy (Koráb, 2007, s. 49). 

2.4.2 Porterův model konkurenčních sil 

Dle Korába (2007, s. 49-50) se jedná o model, který zkoumá konkurenty zkoumaného 

podniku. Pro účel tvorby podnikatelského záměru vystačí určit pět oblastí. V těchto pěti 

oblastech bývají posuzovány jak hrozby existujících konkurentů, tak i hrozby možných 

v budoucnu vzniklých konkurentů daného podniku. V principu jde o: 

• vnitřní konkurence – konkurence podnikající ve stejné oblasti jako podnikající 

společnost nebo zamýšlená společnost, 

• nová konkurence – subjekty, které zamýšlejí vstoupit na trh, na kterém figuruje 

daná společnost. Nové konkurenty samozřejmě jde pouze odhadovat, protože 

nevíme, kdo plánuje začít podnikat, 

• zpětná integrace – v dodavatelském řetězci, kdy náš existující 

nebo potencionální odběratel se rozhodně vyrábět si vlastními silami námi 

vyráběný produkt, který jsme mu dodávali nebo mohli dodávat, 

• dopředná integrace – pravý opak zpětné integrace, kdy se dodavatel rozhodne 

rozšířit podnikatelské portfoliu a stane se svému odběrateli konkurentem, 

• riziko konkurence substitutů – jedná o ohrožení konkurenty z jiného, 

ale blízce souvisejícího trhu, kteří mohou námi nabízený produkt nahradit svým 

produktem.  
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2.4.3 Oborové okolí společnosti 

Podle Keřkovského (2001, s. 35) je oborové okolí společnosti ovlivněno hlavně jeho 

dodavateli, zákazníky a konkurenty. Společnosti uspokojují zákazníky výrobky 

a službami. Společnosti si mezi sebou konkurují a jsou ve většině případů závislé 

na určitých dodavatelích. Oborové okolí je rozděleno na: 

1. Sektor zákazníků 

Společnost by v první řadě mělo zajímat, kdo jsou právě její zákazníci, jaké jsou jejich 

potřeby a jaké mají očekávání. Neméně důležitý by pro společnost měl být jejich 

potencionální zákazník, taktéž i vědění o tom, jaké existují trendy, které by mohly vést 

ke změně nakupování. Analýzu je zapotřebí zaměřit na tři aspekty a faktory:  

• Identifikace kupujícího – je možno rozdělit do dalších tří skupin a to 

spotřebitelé, velkoobchod/maloobchod a průmysl a instituce. U každé skupiny 

jsou identifikovány rozdílné faktory, podle kterých se rozhodují nakupovat. 

Identifikaci svých zákazníku a jejich požadavkům je zapotřebí věnovat 

pozornost, aby byla potlačena hrozbu ztráty zákazníka a vytvořena možnost 

nalézt si nového zákazníka. Zpravidla platí, že udržet si stávajícího zákazníka je 

mnohem levnější než získání nového. 

• Demografické faktory – jsou taktéž rozděleny do tří dalších faktorů, které 

ovlivňují trhy a jsou spojeny s populací. Při změně v populaci, kdy se mění lidé, 

tak se mění poptávka po zboží. Druhým faktorem jsou změny ve věku populace, 

která je způsobená lepší zdravotní péčí a stárnutím populace. Třetím faktorem je 

rozložení příjmů populace, kdy v některých oblastech je držena většina příjmů 

jen několika subjekty a v jiných oblastech rozdíly nejsou tak razantní. 

• Geografické faktory – se zaměřují na to, kde se zákazník nachází. Zmíněný 

faktor by měl mít rozhodující vliv na umístění společnosti, a to z důvodu 

dopravy a navštěvování zákazníků. Ona skutečnost se stává ještě důležitější 

zejména v oblasti obchodu.  
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2. Sektor dodavatelů  

Jedná se o zkoumání dostupnosti a nákladů zdrojů, které jsou určeny především kvalitou 

vztahů a stabilitou dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou určovány kvalitou vztahu 

mezi společností a dodavatelem a relativní silou dodavatele vůči zákazníkům.  

3. Sektor konkurentů  

Pro sektor konkurentů jsou důležité tři základní faktory, které mají rozhodovací roli, 

a jsou jimi: 

• bariéry vstupu/ výstupu, 

• možnost substituce výrobku a služeb, 

• strategie současných konkurentů. 

2.4.4 Zahraniční okolí společnosti 

Zahraniční okolí společnosti je speciální druh obecného oborového okolí společnosti. 

Obsahuje všechny již zmíněné faktory. Zahraniční okolí má samozřejmě mnohem větší 

vliv na společnosti, které jsou součástí zahraničního obchodu. Vzhledem k charakteru 

naší země a její ekonomiky je zmíněná společnost více heterogenní, konkurenční 

a komplexnější, než okolí podniku jenom v rámci naší ekonomiky země 

(Keřkovský, 2001, s. 44). 

2.4.5 SWOT analýza 

Typ patřící mezi nejčastěji používanou analýzu, zaměřuje se na faktory silných 

a slabých stránek v budoucnu založené společnosti. Další část analýzy se zaměřuje na 

příležitosti podniku a na jeho případné hrozby (Koráb, 2008, s. 48).  

Silné a slabé stránky jsou interní proměnné, které může kontrolovat agentura, která 

provádí program, zatímco příležitosti a hrozby jsou externí proměnné, a tudíž nejsou 

pod kontrolou organizací (Damian, 2014). 
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Analýza SWOT se běžně používá v prognostických studiích jako nástroj kategorizace 

významných faktorů, určuje vývoj konkrétního jevu nebo organizace (Nazarko, 2017). 

Při zahájení analýzy je potřeba si uvědomit, že: 

• silné a slabé stránky znamenají interní faktory, které musíme brát jako 

skutečnost a nedají se do jisté míry ovlivnit (například špatné nebo dobré 

organizační nebo manažerské schopnosti, které se dají velmi těžko ovlivnit), 

• hrozby a příležitosti patří mezi externí faktory, ani tuto část analýzy není 

možné ovlivnit, pouze je potřeba těmto hrozbám a příležitostem přizpůsobit 

zamýšlený podnikatelský záměr: nová konkurence, politika nebo legislativa 

(Koráb, 2008, s. 48). 

 

Tab. 2: SWOT analýza (Vlastní zpracování) 

Strenghts 

(Silné stránky) 

Weaknesses 

(Slabé stránky) 

Opportunities 

(Příležitosti) 

Threats 

(Hrozby) 

 

2.5 Marketingový plán malé společnosti 

Marketingová činnost začíná být potřeba v situacích, kdy existuje ve větší míře převis 

nabídky nad poptávkou, poté začíná nabývat na významu tzv. práce s trhem 

(Veber, 2010, s. 175). 



25 

2.5.1 Marketingový mix 4P 

Základní marketingový mix bývá rozdělen do základních čtyř částí, jimiž jsou produkt, 

cena, podpora prodeje a distribuční kanály. Lze dále rozšířit a zdokonalit tento mix 

o další jednu nebo dokonce tři části. Pátá část jsou lidé (people), šestá a sedmá jsou 

procesy (process) a osmá materiální prostředí (physical evidence). Takto rozšířená 

analýza se nazývá marketingový mix 5P, popřípadě 7P podle toho o kolik je základní 

část rozšířená. Všechny tyto části jsou na sobě vzájemně závislé. Při složení její ideální 

kombinace je potřeba vycházet z povahy trhu, na kterém analýza bude aplikována, 

a z vybrané taktiky projektu (Koráb, 2007, s. 51). 

Produkt (product) 

Společnost bude úspěšná jedině tehdy, jestliže produkt, který prodává, najde 

své uplatnění na trhu. Je tedy nezbytně nutné zpracovat technicko-ekonomickou studii 

výrobního sortimentu. Společnost by dále měla vzít v úvahu, zda pro ni bude lepší 

zaměřit se jen na jeden produkt, nebo na více produktů, které budou navzájem od sebe 

odlišné (Fotr, 2005, s. 39). 

Další specifikace produktu se zaměřuje na: 

• šířku a hloubku prodávaného sortimentu, tedy kolik variant bude společnost 

nabízet od každého produktu, na barevná provedení, čí více druhů jakostí, 

• návrh výrobku, 

• metodu zabalení, servisní a prodejní služby, záruční podmínky společnosti 

(Fotr, 2005, s. 39). 

Cena (price) 

Při vymezení ceny, za kterou bude výrobek prodáván, je potřeba vzít v potaz faktory, 

které cenu produktu ovlivňují. Mezi ně patří výše nákladu na jednu vyrobenou jednotku, 

cenová elasticita, ceny, za které produkt dostávají velkoobchody a maloobchody, 

podmínky dodávek, platební podmínky, cenová politika konkurenčních společností 

(Fotr, 2005 s. 40). 
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Distribuční kanály (place) 

Mezi hlavní distribuční kanály dnešní doby patří především velkoobchody, 

maloobchody a čím dál více přímé distribuční kanály (např. prostřednictvím 

internetového obchodů). S výběrem případného distribučního kanálů, anebo jejich 

kombinací jsou spjaty i logická hlediska distribuce. Jedná se především o dodací 

podmínky, zvolení dopravních cest, způsob přepravy, řízení zásob (Fotr, 2005, s. 40). 

Propagace (promotion) 

Někdy nazýváno také jako podpora prodeje. Největší úlohu plní především při uvedení 

nového produktu na trh. U nových produktů je propagace důležitá ze dvou důvodů, 

jednak pro získání tržní pozice a za druhé pro dlouhodobé výsledky prodeje. Mezi 

základní podpory prodeje patří reklama, osobní prodej aj. V rámci marketingového 

mixu a jeho studie půjde jen o odhad vhodných forem. Přesnější odhad bude možný až 

po uvedení produktu na trh (Fotr, 2005, s. 40). 

 

Obr. 1: Marketingový mix (Zdroj: ManagemetnMania.cz, 2016) 
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2.6 Organizační plán 

Organizační plán je nedílnou součástí každé společnosti. Upřesňuje vztahy ve 

společnosti mezi jednotlivými pozicemi, a to ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti. 

Dále řeší kompetence, vazby a odpovědnost zaměstnanců, nastavuje také komunikační 

pravidla, což vede ke sjednocení podnikových činností a procesů. Organizační plán je 

důležitý pro řízení, jak menší, tak hlavně větší společnosti (ManagementMania, 2016). 

2.7 Finance pro podnikání 

Je velmi důležité, pro jakou společnost finance potřebujeme, jestli pro začínající 

společnost nebo pro dávno založenou a fungující společnost. Pro začínající společnost 

se finanční prostředky dají pouze odhadovat a míra odhadování záleží na typu 

podnikání a na úrovni nejistoty okolních podmínek. U fungujících společností s historií 

se dají velice přesně odhadnout potřebné finance pro její budoucí financování 

(Staňková, 2010, s. 23). 

2.7.1 Druhy finančních prostředků potřebných pro podnikání 

Financí potřebných pro společnost potřebuje podnikatel více než dost. Všeobecně jsou 

rozděleny do tří částí od založení až po dlouhodobé fungování (Staňková, 2010, s. 24). 

Finanční prostředky potřebné k založení firmy  

Do těchto prostředků se zařazuje především základní kapitál, který musí zakládající 

firma složit. Podle jeho výše a poměru se také určuje podíl ve společnosti 

(Staňková, 2010, s. 24). 

Finanční prostředky potřebné k pořízení dlouhodobého majetku  

Do této skupiny patří veškerý dlouhodobý majetek, který společnost potřebuje 

pro své fungování. Patří sem např. budovy, pozemek, software, počítače, výrobní 

zařízení nebo automobily. Investovaný kapitál vložený to tohoto majetku činí obvykle 

velké položky a možné úvěry by měly být poskytovány se splatností dlouhodobého 

charakteru (Staňková, 2010, s. 24). 
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Finanční prostředky potřebné k zajištění chodu firmy  

Účetně jsou tyto finanční prostředky definovány jako pohledávky + zásoby + finanční 

majetek. Odborně se finanční prostředky potřebné k zajištění chodu firmy jmenují 

„pracovní kapitál“. Běžně je pracovní kapitál používaný především pro placení účtů 

za energie, k nákupu zboží, k placení mezd (Staňková, 2010, s. 25). 

Růstový kapitál 

Je potřeba tehdy, kdy se firma rozhodne rozrůstat, nebo jsou měněny její priority 

či činnosti. (Staňková, 2007, s. 25) 

2.7.2 Druhy finančních zdrojů 

Finanční zdroje bývají rozdělovány z hlediska původu do dvou základních typů 

finančních zdrojů, a to do vlastních zdrojů a cizích zdrojů (Staňková, 2007, s. 25). 

2.8 Finanční plán pro podnikatelský záměr 

Završením podnikatelského plánu je sestavení finančního plánu, který bude promítat 

podnikatelský záměr skrze peněžní toky. Finanční plán spojuje touhy a představy 

vlastníků podnikatelského plánu s jeho realitou. Stvrzuje reálnost podnikatelského 

záměru a případně ukazuje investorům výnosnost podnikatelského záměru 

(Koráb, 2007, s. 127). 

2.8.1 Rozvaha 

Základní členění rozvahy je na dvě části, a to na aktiva a pasiva. Aktiva se dále člení na 

stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Pasiva se člení na vlastní kapitál, cizí zdroje 

a ostatní pasiva. Prostřednictvím rozvahy dostáváme statický pohled na majetek 

podniku (aktiva) a jeho financování (pasiva). Rozvaha je sestavována vždy k určitému 

dni a musí být zachována bilanční rovnost mezi aktivy a pasivy, to znamená, že firma 

nemůže být majitelem více majetku, než má zdrojů (Koráb, 2007, s. 128)  
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Obr. 2: Struktura rozvahy: (Zdroj: Oalib.cz, Nedat.) 

 

Aktiva 

Aktiva představují majetek podniku a jsou výsledkem minulého investičního 

rozhodování. V rozvaze jsou aktiva uspořádaná podle funkce, kterou plní v podniku, 

a také podle likvidity, tedy podle času, po který jsou vázány v podniku. Majetek je 

rozdělený do dvou základních skupin, a to do dlouhodobého majetku a oběžného 

majetku (Koráb, 2007, s. 128). 

Dlouhodobý majetek  

Společnost pořizuje dlouhodobí majetek, a to jak hmotný, tak i nehmotný za účelem 

investice. Při investici společnost vynaloží jednorázově velký objem peněžních 

prostředků do pořizovaného majetku, který bude využívat s největší pravděpodobností 

pro účely podnikání po dlouhou dobu. Tato doba musí být delší jak jeden rok, musí se 

také postupně opotřebovávat a přinášet svou hodnotu do vyrobeného výrobku, pak se 

jedná o dlouhodobý majetek.  Pro dlouhodobý majetek se často používá pojem stálá 

aktiva nebo fixní aktiva (Koráb, 2007, s. 128). 
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Oběžný majetek  

Oběžný majetek vykonává úplně odlišnou kvalitativní roli oproti dlouhodobému 

majetku. Jedná se o majetek společnosti, který mění svoji podobu, a to z hotovostní 

podoby na zásoby, poté na pohledávky a opět na peníze. Oběžná aktiva se mohou 

rozdělit do dvou částí, a to do části věcné (materiál, nedokončená výroba, polotovary, 

zboží a hotový výrobek) a peněžní (peníze na účtech a v pokladně, pohledávky a cenné 

papíry se splatností do jednoho roku) (Koráb, 2007, s. 128). 

Pasiva 

Pasiva se dělí na dvě základní části zdrojů, se kterými může podnik „nakládat“ 

(Kislingerová, 2004, s. 31) 

1. Vlastní zdroje 

Jedná se o kapitál, který patří majitelům, vlastníkům či společníkům, a tedy tento 

kapitál společnost nemusí nikomu vracet. Podrobněji o této problematice pojednává 

subkapitola 2.7.7. 

2. Cizí zdroje 

Představují závazky podniku k dalším subjektům mimo společnost, které se přímo 

podílejí na financování společnosti. Nejčastěji se jedná o banky, dodavatele, investory, 

ale i stát. Cizí zdroje napomáhají společnosti k rychlejšímu růstu společnosti, než by 

tomu bylo pouze při financování vlastními zdroji, tedy z hospodářského výsledku 

společnosti. Cizí zdroje zahrnují i závazky vůči dodavatelům a rezervy, které si 

společnosti vytvořila (Koráb, 2007, s. 131). 

2.8.2 Cash flow 

Kislingerová (2004, s. 47) uvádí, že cash flow se používá v mnoha významech. V první 

řadě jako zásoba volných peněz, které jsou ve firmě k dispozici-staticky pojaté. 

Z pohledu investora je chápáno cash flow jako budoucí, odnímatelný, potenciální 

výnos, který investor má možnost získat, pokud do firmy investuje-dynamické pojetí. 
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„Koncepce výkazů cash flow je založeno na příjmech a výdajích, resp. na skutečných 

hotovostních tocích. Vychází z časového nesouladu hospodářských operací a jejich 

finančního zachycení, tj. z rozdílů mezi náklady a výnosy na jedné straně a výdaji a 

příjmy na straně druhé.“ (Kislingerová, 2004, s. 47) 

Peněžním tokem se rozumí pohyb peněžních ekvivalentů a peněžních prostředků. Pod 

těmito dvěma pojmy se rozumí peníze v pokladně, a to včetně cenin, peníze na cestě 

a také peníze na účtech. Jedná se tedy o krátkodobě likvidní majetek, který se dá snadno 

vyměnit za hotové peníze. Do peněžních ekvivalentů spadají termínované vklady 

s tříměsíční výpovědní lhůtou a obchodovatelné cenné papíry, které jsou likvidní 

(Kislingerová, 2004, s. 47). 
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Obr. 3: Cash flow (Zdroj: Kislingerová, 2004, s. 48) 

2.8.3 Budoucí cash flow 

Podle Sedláčka (2010, s. 161) budoucí hodnota cash flow sehrává významnou úlohu při 

stanovování taktických a strategických cílů. Mezi hlavní faktory ovlivňující budoucí 

chování podniku se řadí investice, protože jsou podstupovány s dlouholetým hlediskem 

získávání ekonomických užitků. Kritériem pro investici je výnosnost, rizikovost a doba 
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splácení investice. Dokonalá investice je s vysokou výnosností, bez rizika a co nejdříve 

se zaplatí. Ve skutečnosti taková investice nemůže existovat, protože se jedná 

o protichůdná kritéria, neboť s vysokou výnosností je také spjato vysoké riziko, a na 

druhou stranu investice bez rizika má malou výnosnost.  

2.8.4 Časová hodnota peněz 

Zjednodušeně se pojem časová hodnota dá shrnout následujícím postupem: koruna 

(peněžní jednotka) má větší peněžní hodnotu dnes než zítra, protože může být 

investována do společnosti dnes a může začít vydělávat. Čím dříve budou peníze 

získány, tím dříve je možné je investovat a tím vytvořit zisk ve formě úroku 

(Kislingerová, 2004, s. 130). 

2.8.5 Současné a budoucí hodnoty peněžních toků. 

Mnoho finančních aktiv negeneruje ke stanovenému budoucímu okamžiku jenom jeden 

výnos, ale častokrát ke stanovenému časovému horizontu je možné počítat s více 

platbami, tedy s výnosy. Při nákupu dluhopisů získáváme pravidelný každoroční 

kuponový výnos po celé období platnosti dluhopisu. Stejně na tom je i realizace 

investičního projektu, který nepřináší pouze jeden výnos za celou dobu vlastnění, ale 

hned několik výnosů, kdy jejich počet je odvozen od doby vlastnění. Zrovna tak 

diskontujeme projekce peněžních toků při oceňování podniku pro období odhadované 

existence podniku (Kislingerová, 2004, s. 139). 

2.8.6 Budoucí hodnoty hotovostních toků 

Pro určení cash flow je potřebné vycházet z kvalitního zpracování plánu odbytu 

v souvislosti s plánem výroby, proto, abychom mohli určit očekávané tržby a s nimi 

provázané provozní náklady, do nichž patří nejen spotřeba, ale i odpisy, mzdové 

náklady a finanční náklady, především úroky z uděleného cizího kapitálu. S přispěním 

prognózované sazby daně z příjmu lze odhadnout čistý zisk. Protože jsou započteny 

i náklady, které svou povahou nebyly opravdu výdaji (odpisy) a opačně nejsou 

započteny některé výdaje (dělení zisku, splátky dluhu, krytí zvýšených nároků na 
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pracovní kapitál), je proto tedy zapotřebí o tyto položky korigovat čistý zisk, které 

pomohou vyjádřit cash flow (Kislingerová, 2004, s. 276). 

2.8.7 Zdroje financování společnosti 

Možností, jak získat potřebné finance pro společnost je mnoho, ovšem jsou děleny 

do dvou základních skupin a to na: 

1. Vlastní zdroje financování 

Před založením podniku by měl mít podnikatel na mysli, že při jeho založení je potřeba 

mít dostatečný kapitál. Patří-li tento kapitál zakladateli, pak hovoříme o kapitálu 

vlastním. Mezi hlavní zdroje patří především osobní úspory zakladatele, jsou zároveň 

nejméně nákladný zdroj financování. Obecným pravidlem pro podnikatele je 

poskytnout alespoň polovinu potřebných financí z vlastních úspor. Toto pravidlo se 

opírá o fakt, že není-li podnikatel ochotný do společnosti dát vlastní finanční kapitál, 

pak není ochoten riskovat a poté nejsou ochotni riskovat ani vlastní kapitál případní 

investoři (Staňková, 2007, s. 25). 

2. Cizí zdroje financování 

Mezi možnosti, díky kterým zakladatel firmy může získat finanční zdroje, patří: 

• Příbuzní a přátelé 

Druhá nejrozumnější varianta, po vyčerpání vlastních úspor, je požádat o finanční 

výpomoc své přátelé, popřípadě své příbuzné. Bývá pravidlem, že jejich trpělivost bývá 

větší, než u neznámých investorů a nepožadují rychlé navrácení jejich vloženého 

kapitolu. Je ovšem potřeba, dát si pozor na pár pravidel a tím se vyhnout případným 

problémům. Mezi hlavní pravidla patří: vysvětlit si, zda jde o podíl ve firmě 

nebo o půjčku, objasnit půjčovateli všechna rizika a příležitosti podniku a v neposlední 

řadě vše zpečetit písemnou formou (Staňková, 2007, s. 26).  
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• Soukromí investoři 

Ve většině případů se jedná o movité jednotlivce, mnohdy též o podnikatele, 

kteří investují své vydělané finance do cizích podnikatelských záměrů. Soukromí 

investoři, ačkoliv čekají budoucí výnos z jejich investovaných peněz, vyžadují menší 

výnos oproti investičním společnostem (Staňková, 2007, s. 26). 

• Investiční společnosti  

Jedná se o ziskové organizace patřící soukromým subjektům, které investují svůj kapitál 

do firem s dobrým potenciálem na zisk. Jejich investice směřují především do malých 

firem, u kterých očekávají v navýšení jejich hodnoty. Své podíly posléze prodávají 

a získávají své investované peníze zpět, mnohdy v několikanásobné hodnotě 

(Staňková, 2007, s. 27). 

• Další zdroje 

Mezi další zdroje patří prostředky s mimořádnou povahou na podporu podnikatelů 

s malými podniky. Jedná se o programy na rozvoj malých a středních podniků. Tyto 

programy schvaluje vláda České republiky, jejiž pravidla jsou stanovena dvěma zákony. 

(Staňková, 2007, s. 27). 

„Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.“ 

(Staňková, 2007, s. 3) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část se zaměřuje na analýzu podnikatelského záměru a na trh, ve kterém by 

plánovaná společnost měla působit. Podnikatelský záměr by se měl zaměřovat jak 

na širokou veřejnost, tak i na velkosklady, které budou distribuované produkty dále 

prodávat stavebním společnostem a zákazníkům.  

Je vycházeno z teoretických poznatků předchozí části práce, kdy je za pomocí nich 

provedena PEST analýza, která by měla odhalit případné dopady změn na 

podnikatelský záměr. Dále je používána Porterova analýza modelu pěti konkurenčních 

sil neboli analýza odvětví a jeho rizik a na závěr této části je sestavena SWOT analýza, 

pomocí ní jsou určeny silné a slabé stránky společnosti a příležitosti a hrozby pro 

společnost. Na základě výsledků SWOT analýzy je snahou silné stránky a příležitosti 

využít a slabým stránkám a hrozbám se snažit vyvarovat, anebo je alespoň eliminovat.  

3.1 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT zkoumá vnější prostředí společnosti, které se dělí do pěti faktorových 

oblastí, a to politické, ekonomické, technické, legislativní a sociální oblasti. 

3.1.1 Politické faktory 

Hlavní politický faktor je fakt, že v blízké době vystoupí Velká Británie z Evropské 

unie. Pro naše podnikání je to důležitý faktor, protože jediný náš dodavatel pochází 

právě z této země a námi prodávané produkty by se odtud dovážely. Proto je velmi 

důležité, na jakých podmínkách se společně Evropská unie a Velká Británie domluví 

a jaké obchodní podmínky budou mezi těmito dvěma subjekty uzavřeny. Protože 

případné zavedení cla nebo poplatku za dovoz je pro konečnou cenu velmi důležité. Na 

druhou stranu společnost by se nestala z tohoto důvodu nekonkurenceschopná, protože 

jeden z našich konkurentů vyrábí také ve Velké Británii a ve skutečnosti není 

výrobcem, ale montovnou jednotlivých částí výrobků. Druhý výrobce sice působí na 

kontinentální Evropě, je opět jen montovnou a část výrobků nakupuje také ve Velké 
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Británii. Z toho vyplývá, že kdyby mělo dojít k navýšení ceny z důvodů poplatků za 

dovážené zboží z Velké Británie, tak toto navýšení bude u všech prodejců stejně. 

Politickým faktorem, který úzce souvisí s Evropskou unií, jsou datační programy pro 

Českou republiku. Mnoho staveb a oprav využívá právě dotace od EU a nebýt dotačních 

programů z Evropské unie, tak můžeme jen odhadovat, kolik by se staveb opravdu 

realizovalo.  Česká Republika se nyní nachází v dotačním programovém období 2014-

 2020, kdy muže vyčerpat na dotacích téměř 24 miliard eur. V přepočtu je to zhruba 650 

miliard korun českých. O dalším programovém období se vyjednává od ledna 2016, ale 

jak již je v Evropské unii nastaveno, dotační programy se s délkou členství ztenčují 

a jednou nastane okamžik, kdy České republice nebude přispíváno, ale bude přispívat 

ostatním novým členským státům Evropské unie. (Strukturální fondy, 2012) 

Níže uvedení graf znázorňuje rozčlenění dotací od EU pro Českou republiku 

do jednotlivých operačních programů. 

 

Graf 1: Rozčlenění dotací z EU do jednotlivých strukturálních fondů (Zdroj: Strukturálnífondy.cz, 2012) 
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Další důležitým politickým faktorem je novela stavebního zákona, kterým se mění 

zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu, je platný o 1.1.2018. 

Novela s sebou přinesla mnoho změn, které usnadňují vyřízení stavebního povolení 

u rodinných domů, kdy stačí pouhé ohlášení. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 

v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Paragraf uvádí, že objekt bude mít jedno 

podzemní podlaží do maximální hloubky 3 metrů a nejvýše dvě nadzemní podlaží 

a k tomu podkroví. Ohlášení vyžaduje skoro stejnou dokumentaci, jako tomu bylo 

u žádání o stavební povolení s tím rozdílem, že u povolení se čekalo někdy i mnoho 

měsíců a u ohlášení musí být vydáno do 30 dnů a platí se za něj menší poplatky. Novela 

upravuje také výstavbu zahradních staveb, u kterých není potřeba jak stavební povolení, 

tak ani ohlášení. Novela má za účel zrychlit vyřizování stavebních povolení a tím 

zlepšit pozici stavebnictví v ČR, které kvůli zdlouhavé byrokracii upadalo.  

Posledním politickým faktorem jsou parlamentní volby, které se konaly v říjnu 

minulého roku, a vítězem se stalo hnutí ANO, které je proevropsky smýšlejícím hnutím. 

ANO získalo s velkým náskokem 29, 64 %. Druhou v pořadí skončila Občanská 

demokratická strana, která podporuje podnikatele a její zisk činil 11, 78 %. Na třetí 

příčce skončila strana Piráti. Nejvíce znepokojující je fakt, že na čtvrtém místě skončilo 

SPD Tomio Okamury se ziskem 10,64 %. SPD je hlásí k obecnému referendu 

o vystoupení České republiky z Evropské unie a má velké snahy účastnit se vyjednávání 

s hnutím ANO o sestavení vlády. V tomto případě by mohlo dojít k podobnému scénáři 

jako ve Velké Británii, které právě jedná o podmínkách vystoupení. Kompletní 

výsledky parlamentních volem jsou znázorněny v grafu níže. 

 

Obr. 4:Výsledky parlamentních voleb 2017 (Zdroj: Info.cz,2017) 
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3.1.2 Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory patří hrubý domácí produkt České republiky, dále je 

důležitá úroková sazba pro případ, že by společnost chtěla provozní úvěr a kurz mezi 

českou korunou a eurem. 

Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) se nachází od čtvrtého kvartálu roku 2013 

v kladných číslech, kdy v 2014 činilo HDP meziročně 2,7 procenta. V následujícím roce 

2015 se české ekonomice dařilo ještě lépe, kdy růst činil meziročně 4,3 procenta a byl 

nejvyšší od roku 2008. V roce 2016 růst ekonomiky zpomalil na hodnotu 2,3 procenta 

meziročně. Pro rok 2017 byl vývoj HDP meziročně ještě lepší, než v roce 2015 a jeho 

hodnota dosáhla úrovně 4,6 procenta. Kvartální výsledky HDP jsou znázorněny v grafu 

níže (Kurzy, Nedat.). 

 

Graf 2: Vývoj HDP v období 2013-2017 (Zdroj: Kurzy.cz, 2018) 

Pro rok 2018 ještě nejsou známá přesná čísla, ale podle prvních zpráv by česká 

ekonomika měla v letošním roce zpomalovat a její hodnoty by se měly pohybovat něco 

okolo 3,5 procenta. Pro následující roky jsou vyhlídky české ekonomiky mírnější, 

v příštím roce by měla ekonomika růst o 3 procenta a v roce 2020 na 2,6 procenta 

meziročně (České noviny, 2018). 



40 

Česká národní banka (ČNB) zvýšila základní úrokovou sazbu naposledy v únoru 

letošního roku o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Dlouho však byla úroková 

sazba na 0,05 procenta, a to od roku 2012 do roku 2017, kdy ČNB začala s postupným 

navyšováním. Guvernér ČNB také uvedl, že další navyšování úrokové sazby bude ještě 

v letošním roce. Z toho vyplývá, že můžeme očekávat, že komerční banky budou také 

navyšovat úrokové sazby (iDnes, 2017). 

Dalším ekonomickým faktorem pro podnikatelský záměr je směnný kurzy. Především 

tedy pro podniky, které dováží zboží ze zahraničí, tedy pro importéry. Ačkoliv by měl 

být pro navrhovaný podnikatelský záměr důležitý kurz mezi librou a českou korunou, 

protože výrobce pochází z Velké Británie, tak tomu tak není. Výrobce má uvedeno 

v listech obchodních podmínek, že nákupní ceny za výrobky se přepočítávají z eura na 

korunu, a to z toho důvodu, že výrobce má centrální sklad v Německu. Proto je pro 

podnikatelský záměr důležitý právě kurz mezi českou korunou a eurem. 

Bankovní rada České národní banky v listopadu 2013 rozhodla o intervencích 

na devizovém trhu, aby oslabila kurz české koruny vůči euru na 27 EUR/CZK. 

Intervence měly pomáhat českým vývozcům (exportérům), kteří měli mít na 

zahraničním trhu cenovou konkurenční výhodu. Pro importéry do České republiky, 

a především pro české spotřebitele to ovšem znamenalo navýšení cen produktů 

dovážené ze zahraničí. Navýšení cen dovážených produktů mělo mít za následek 

zvýšení inflace. Jak je znázorněno v grafu č. 3 níže, v lednu roku 2015 byl kurz dokonce 

28,11EUR/CZK. Intervence ČNB trvaly až do 6.4.2017, tedy necelé čtyři roky, kdy 

bankovní rozhodla ukončit intervence. Za období intervencí ČNB natiskla a nakoupila 

eura zhruba v hodnotě 1 900 miliard korun. Od konce intervencí koruna posílila zhruba 

na kurz 25,30 EUR/CZK a analytici předpokládají, že v létě 2018 by měla koruna 

překonat hranici 25 EUR/CZK a v roce 2021 až na 23,80 EUR/CZK 

(České noviny, 2018). 

Jak již bylo výše uvedeno, od listopadu 2013 nebyly příliš dobré podmínky v České 

republice pro importéry vůči výrobcům v tuzemsku, ale od dubna minulého roku se 

podmínky začaly zlepšovat. Prodejci s produkty ze zahraničí, kteří nakupují za fixní 

ceny v eurech, je prodávají s vyšší marží v tuzemsku právě z důvodu posilující koruny. 
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Mohou také ponechat stejnou marži a cenu produktu snížit. Tím se stávají více 

konkurence schopnějšími.  

 

 

Graf 3: Vývoj kurz EUR/CZK v letech 2012-2018 (Zdroj: Kurzy.cz, 2018) 

3.1.3 Sociální faktory 

U sociálních faktorů je důležitý faktor životní úroveň obyvatelstva. 

V současné době je z hlediska životní úrovně snaha, aby nová nebo dříve postavená 

budova nebo i celá část města či obce byla napojena na inženýrské sítě a měla 

vybudovanou čističku odpadních vod (ČOV). Na výstavbu inženýrských sítí a ČOV 

čerpány dotace z Evropské unie. 

3.1.4 Technologické faktory 

Technologický sektor je velmi důležitý. Pro dodavatele (výrobce) má strategický 

význam vývoj nových technologií, jako je hi-tech technologie výroby, která produkuje 

vysoce kvalitní výrobky při vyšší kapacitě a výrazné úspoře energie a materiálu, což 

vede k výrazné úspoře výrobních nákladů. 
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3.1.5 Legislativní faktory 

Dle Keřkovského (2001, s. 35) fungování tržní ekonomiky může silně ovlivňovat 

počínání vlády a dalších institucí a orgánů podílejících se přímo nebo nepřímo na řízení 

ekonomiky. Stát ovlivňuje tržní ekonomiku a její fungování především zákony 

a kontrolou dodržování zákonů. Z toho vyplývá, že akce vlády a dalších institucí 

a orgánů mohou na jednu stranu vytvářet pro firmu příležitosti, ale druhou stranu také 

hrozby. 

Příležitosti vytvářené aktivitami státu: 

• Současná vládní legislativa umožňuje dovoz těchto výrobků do České republiky 

a pro určitý typ těchto výrobků dovezených ze zemí původu Evropské unie platí 

celní sazba nula, což je výhoda vzhledem k stanovení finální ceny na českém 

trhu. 

• Stát vytváří a podporuje projekty (např. výstavba dálnic), u kterých je možné 

uplatnit výrobky firmy při výstavbě potřebných inženýrských sítí. 

• Stát podporuje ekologické projekty dodatečné výstavby nebo rekonstrukce 

inženýrských sítí. 

Hrozby plynoucí z aktivit státu: 

• Současná legislativa v České republice neumožňuje umístit na trhu tyto 

dovážené výrobky bez předchozí certifikace u akreditovaného certifikačního 

orgánu (CE). Dokumentace k výrobkům je přeložena do českého jazyka. 

Katalog je jednotný v porovnání se všemi okolními zeměmi, katalogové listy 

obsahují všechny rozměry. Všechny výrobky jsou označeny CE značkou (dle 

EN 295) a současně mezinárodní značkou ETA (Evropské technické posouzení). 

Cizí dozorování dodavatele (výrobce) provádí 2x ročně vedle BS i německá 

materiálový zkušební institut MPA v Porýní-Vestfálsko 

• Opětovné omezení vládních výdajů na podporu do velmi nízké a pomalu 

oživující se bytové výstavby může znamenat následné omezení výstavby 

inženýrských sítí pro tuto oblast.  
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3.2 Analýza konkurence 

Pro analýzu konkurence použijeme Porterův model pěti konkurenčních sil, který 

odhaluje případné hrozby pro společnost, a také je přímo ovlivňuje. Porterův model by 

měl odhalit odvětvovou konkurenci, nově vznikající konkurenci, konkurenci se 

substitučním produktem a vliv odběratelů s dodavateli. 

Analýza faktorů oborového okolí je rozdělena na dva kroky: 

1. krok   -   Aplikace Porterova modelu 

2. krok   -   Analýza zákazníků, dodavatelů a konkurentů 

3.2.1 Porterův model 

V této části si rozebereme analýzu Porterova modelu pěti konkurenčních sil.  

Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Definována též jako rivalita firem. Jedná se o stagnující případně málo rostoucí trh, 

který bude v budoucnu velmi lukrativní odvětvím (ekologický aspekt). 

Firmy mají nadbytek výrobních kapacit a na druhé straně zákazníci příliš nevnímají 

rozdíly mezi výrobky jednotlivých výrobců. 

V odvětví působí na českém trhu pouze dvě konkurenční společnosti. Ceny v odvětví 

jsou nastaveny tak, že společnosti mají dostatečný prostor, aby byly ziskové. 

1. Konkurence 

Jedná se o společnost, která: 

• nemá v ČR zázemí, jelikož je zahraniční společností, 

• nedisponuje vlastí výrobou komponentů, 

• komponenty nakupuje, a tedy vykazuje vyšší výrobní náklady, 

• prodejní ceny na zákazníka jsou o cca 30-40 % vyšší oproti prodejním cenám 

nově uvažované společnosti na českém trhu, 
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• distribuci provádí prostřednictvím smluvních velkoobchodů, 

• disponuje značkou CE a ETA. 

 

2. Konkurence 

Jedná se o společnost, která: 

• sídlí na Jižní Moravě, zhruba 5 km od hranic s Rakouskem, 

• nedisponuje vlastí výrobou komponentů, 

• má vlastní vývoj výrobků, 

• komponenty nakupuje, a tedy vykazuje vyšší výrobní náklady, 

• prodejní ceny na zákazníka jsou o cca 30-40 % vyšší oproti prodejním cenám 

nově uvažované společnosti na českém trhu, 

• distribuci provádí prostřednictvím smluvních velkoobchodů, 

• disponuje značkou CE a ETA. 

Na mapě (viz obr. 5) níže je znázorněné strategické umístění plánované společnosti, a to 

ve městě Jihlava. Na této mapě je také znázorněna špatná poloha 2. konkurence. 

Konkurenci 1. na mapě nelze označit, a to z důvodu, že na našem území nemá žádné 

sídlo a ani sklad. 

 

Obr. 5: Mapa umístění konkurence (Vlastní zpracování) 



45 

Na mapě (viz obr. 5) je vidět strategické umístění plánované společnost v Jihlavě, která 

se nachází přímo ve středu České republiky. Oproti 2. Konkurentovi, pro kterého jsou 

např. Karlovy Vary, Ústí nad Labem nebo Liberec vzdáleni více než 300 kilometrů. 

Hrozba nově vstupujících firem  

Vstup nových výrobců, a tedy i prodejců lze zatím vyloučit. Kromě dvou stávajících 

výrobců s definovanými a uzavřenými distribučními kanály, v současnosti neexistuje 

další výroba. 

V případě nového výrobce a vstupu na evropský trh by výrobky musely půl roku před 

tím procházet certifikačním řízením. Jejich cena výrobků s vyššími náklady by 

nemusela být konkurenceschopná a je celkem jisté, že v případě vstupu nových výrobců 

by reagovaly již existující subjekty na trhu agresivně cenovou válkou 

Hrozba nahraditelných/substitučních produktů  

Jediná hrozba substitučních produktů lze být spatřována pouze v jiném materiálovém 

provedení s nižšími kvalitativními a užitnými vlastnostmi a nižší cenou. Produkt v dané 

chvíli nemá žádné blízké substituční produkty. 

Hrozba rostoucí kompetence/vlivu/síly dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatele vzhledem k tomu, že je jediným výrobcem na trhu, je 

poměrně vysoká. 

Ovšem společnost, která vyrábí manžety, má své trhy a nemá zájem o vlastní prodej 

na území ČR. 

Hrozba rostoucí kompetence/vlivu/síly odběratelů 

Zákazník má možnost rozhodovat se mezi výrobky od našeho dodavatele (výrobce) 

a od konkurence, možnost přechodu ke konkurenci lze hodnotit jako poměrně snadný. 

Zákazníci mají k dispozici potřebné údaje o tržní ceně a jsou citliví na vyšší cenové 

změny a jako ve většině odvětví jsou odběratelé nuceni minimalizovat své náklady. 

Kvalita zboží hraje pro zákazníka další důležitou roli. 
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Právě velkoobchody jsou schopny určitým způsobem ovlivňovat další zákazníky. Mezi 

zákazníky firmy není výrazný zákazník co do velikosti, tradice nebo image. 

Odběratel nemůže uskutečnit tzv. zpětnou integraci. 

3.2.2 Shrnutí Porterovy analýzy 

V tabulce níže můžeme vidět grafické zpracování výsledků Porterova modelu, kdy 1 je 

nízká hrozba a 5 je vysoká hrozba. 

Tab. 3: Porterova analýza (Vlastní zpracování) 

1 2 3 4 5 Vysledek

Rivalita X 3

Síla dodavatele X 1

Síla zákazníka X 3

Hrozba vstupu nových firem X 2

Hrozba substitutů X 2  

 1=nízká, 5=vysoká 

Výsledkem této analýzy je lepší znalost situace v daném sektoru, jehož můžeme být my 

důležitou součástí. Chování tohoto sektoru musíme do určité míry respektovat, na jeho 

vývoji se však můžeme aktivně podílet. Náš vliv na vývoj oborového okolí by závisel 

na významu naší společnosti. 

3.2.3 Oborové okolí společnosti 

Oborové okolí společnosti se dělí na tři základní skupiny a to: dodavatelé, zákazníci 

a konkurence. V této kapitole si všechny tři skupiny podrobněji rozebereme.  

Sektor zákazníků 

• Identifikace kupujícího – můžeme rozdělit do třech tříd, u nichž lze 

identifikovat rozdílné faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. 
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Tab. 4: Identifikace kupujícího (Vlastní zpracování) 

Třída zákazníka 1. faktor 2. faktor 3. faktor

Přímý spotřebitel cena záruka kvalita

Velkoobchod cena potencionální zisk kvalita

Organizace kvalita provedení výrobku cena

Identifikace kupujícího 

 

• Demografické faktory – nemají primární vliv na poptávku po našich výrobcích 

• Geografické faktory – nejsou důležité pro zákazníky, protože výrobky jsou 

dodávány k zákazníkovi na sklad nebo na místo určení (i na stavbu), ceny jsou 

včetně dopravy, a proto nemají přímý vliv na poptávku po našich výrobcích. 

Ovšem pro nás jako dodavatele by měl být geografický faktor umístění 

společnosti velmi důležitý, a to z důvodu nižších dopravních nákladů. 

Sektor dodavatelů 

Jak již bylo zmíněno, v pohybované odvětví je pouze jeden výrobce, od kterého 

nakupují oba dva konkurenti jednotlivé komponenty, a výrobce nemá zájem konkurovat 

na českém trhu. 

Sektor konkurentů 

V sektoru konkurentů jsou rozhodující následující tři faktory: 

• Možnost vstupu a výstupu firem do/z oboru – je jednou z nejklíčovějších 

bodů při tvorbě podnikatelského plánu a při rozhodování, zda společnost vstoupí 

na trh. Nově vznikající společnost ve vazbě na svého smluvního dodavatele 

(výrobce) má v současnosti vůči svým dvěma hlavním konkurentům 

srovnatelnou pozici. Oba dva zmínění konkurenti se nacházejí ve stádiu stagnace 

a nijak se nezajímají o získávání nových zákazníků. Rozhodující informace je, 

že nastavené ceny v odvětví jsou velmi ziskové a do oboru nemají možnost 

vstoupit noví konkurenti. Další možná bariéra je cenová válka ze strany 

konkurentů, ovšem ani toto není pro nově vzniklou společnost překážka, protože 

její ceny by byly, jak bylo zmíněno, o 30-40 % nižší.  
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• Možnost substitučních výrobků – bylo více rozebíráno v Porterově analýze 

konkurenčních sil, kde je uvede, že produkt nemá v tuto chvíli žádné substituční 

výrobky. 

• Strategie a postavení současných konkurentů – nově vzniklá společnost by 

měla pozorně sledovat svou konkurenci. Stávající dva konkurenti nezvětšují svůj 

podíl na trhu, tudíž se dá konstatovat, že je situace stabilizovaná. Ani jeden 

z konkurentů nevyvíjí nový výrobek a čekají, s čím přijde výrobce anebo 

konkurence. Náklady na reklamu nevynakládá ani jeden z konkurentů, a tudíž se 

dá předpokládat, že právě reklama není to rozhodující, čím si společnost 

zákazníka může získat. Ani jeden z konkurentů nemá strategického partnera, jak 

na straně výrobce, tak na straně odběratele. 

3.2.4 Zahraniční okolí podniku 

Český trh lze hodnotit jako poměrně velký a velmi koncentrovaný. V rámci Evropské 

unie je Česká republika součásti bezcelní zóny, a tedy nemusí se za dovážené zboží 

platit clo. Směnný kurz po uvolnění z minulého roku, kdy koruna výrazně posílila je 

nyní poměrně stabilní.  

3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je technika identifikující klíčové faktory, které pro plánovanou 

vznikající firmu představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. Tyto 

klíčové faktory jsou verbálně charakterizovány ve čtyřech kvadrantech. 

3.3.1 Silné stránky 

Silnou stránkou zamýšlené společnosti je její poloha, a to umístění v Jihlavě. Krajské 

město Jihlava leží zhruba 5 km od hlavní dálnice D1 a přesně mezi Prahou a Brnem. 

Dostupnost pro zákazníky je možná z každého koutu České republiky.  Další silnou 

stránkou jsou pevné vazby společnosti na výrobce (exkluzivita), který by v případě 

jejího vzniku byly uzavřeny. Jedná se o důležitý faktor, a to z důvodu spolehnutí se 

společnosti na dobré obchodní podmínky, které budou výhodné jak pro výrobce, tak 
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i pro plánovanou společnost. Flexibilita představuje velmi důležitý prvek při prodeji 

v tomto odvětví, protože právě flexibilita zajišťuje rychlé dodání zboží při kanalizační 

havárii. Poslední silnou stránkou společnosti je strategický význam vývoje nových 

technologií, jako je hi-tech technologie výroby, která produkuje vysoce kvalitní 

výrobky při vyšší kapacitě a výrazné úspoře energie a materiálu, což následně vede 

k výrazné úspoře výrobních nákladů. 

3.3.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky bezesporu patří v některých oblastech ČR nízká účinnost 

distribučních kanálů. Velkosklady na tuto skutečnost nedokážou reagovat, a právě proto 

by způsob, jak tento nedostatek vyřešit a obsadit zmíněné oblasti bylo zavedení 

distribuce přes internetový obchod. 

3.3.3 Příležitosti 

Mezi hlavní příležitosti podnikatelského se řadí: státní dotace u dotačních investic 

a státní podpora ekologických projektů, neexistence přímých substitutů, posilující 

směnný kurz a oživení ekonomiky. Detailněji jsou tyto příležitosti rozebrány 

subkapitolách výše 3.1 a 3.2. 

3.3.4 Hrozby 

Možné hrozby pro plánovaný podnikatelský záměr představují: vystoupení VB 

z Evropské unie a možné referendum o vystoupení České Republiky také z Evropské 

unie. Další již výše rozebíraná hrozba je končící dotačního programu EU a zatím 

neznámá struktura pro další období. Poslední a velmi důležitou hrozbou je snadná ztráta 

zákazníka, tato hrozba je více rozebírána v kapitole 3.2.1. 
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3.3.5 Shrnutí SWOT analýzy 

Stejně jako u shrnutí Porterově analýze i zde je pro lepší přehlednost vypracována 

tabulka níže se shrnutím SWOT analýzy s klíčovými položkami pro podnikatelský 

záměr. 

Tab. 5: Shrnutí SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 

S (silné stránky) 

Cenová strategie  

Pevné vazby na výrobce 

Hi-tech 

Flexibilita 

Poloha 

W (slabé stránky) 

Nízká účinnost některých distribučních 

kanálů 

O (příležitosti) 

Oživení ekonomiky 

Státní dotace u dotačních investic 

Státní podpora ekologických projektů  

Neexistence přímých substitutů  

Posilující směnný kurz  

T (hrozby) 

Snadná ztráta zákazníka  

Vystoupení VB a ČR z EU 

Končící dotační program EU 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

V návrhové části se budu věnovat detailnějšímu představení mnou navrhovaného 

podnikatelského záměru na vybudování obchodní společnosti, zabývající se prodejem 

spojovacích a těsnících manžet ke kanalizačnímu potrubí se sídlem společnosti 

v Jihlavě.  

4.1 Založení obchodní společnosti s ručením omezeným 

Pro založení společnosti s ručením omezeným, je zapotřebí vykonat následující úkony:  

• uzavřít notářsky ověřenou společenskou smlouvu, 

• složit základní jmění (kapitál) společnosti, anebo jeho část, 

• získat živnostenské oprávnění,  

• zapsat společnost do obchodního rejstříku, 

• registrovat společnost u finančního úřadu. (business Center, Nedat.). 

Sepsaní a následující podpis společenské smlouvy  

Společenská smlouva musí podle zákona obsahovat následující údaje: 

• firmu a sídlo společnosti,  

• definování společníků, 

• předmět (činnost) podnikání společnosti, 

• velikost základního kapitálu a podíl každého společníka, 

• jména a bydliště jednatelů, 

• určení správce vkladu  

• další údaje, které si vyžaduje obchodní zákoník (business Center, Nedat.) 

Složení základního kapitálu 

Minimální částka vkladu do společnosti je od roku 2014 pouhá 1 Kč. Základní kapitál 

tak přestal plnit svou úlohu garance úhrady případných dluhů společnosti a odpovědnost 

se přesunula na statutární orgány. Pro důvěryhodnost společnosti se ale doporučuje 
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zvolit základní kapitál v rozmezí 50 000 až 100 000 Kč především z důvodu 

psychologického efektu na potencionální partnery a banky. Ačkoliv jde pouze o účetní 

položku, která neukazuje reálný majetek společnosti, ani skutečné peníze společnosti 

(Založení společnosti, 2017) 

Zápis do obchodního rejstříku  

Žádost o zapsání do Obchodního rejstříku musí být podána na formuláři, který je 

v elektronické podobě dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti, lze ji také 

podat u příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zapsání musí podepsat všichni 

jednatelé a podpisy musí být úředně ověřené (Altaxo, 2015). 

Jako příloha se k žádosti o zapsání do Obchodního rejstříku přikládají:  

• zakladatelská listina nebo společenská smlouva  

• oprávnění umožňující podnikatelskou činnost  

• potvrzení o splnění vkladové povinnosti  

• výpis mladší tří měsíců z Rejstříku trestů 

•  čestné prohlášení od jednatele, že je plně způsobilý k všem právním úkonům 

(Business Center, Nedat.) 

Registrace společnosti u finančního úřadu 

Daňový poplatník je povinen podat přihlášku nejpozději do 15 dnů od svého vzniku 

o registraci k dani z příjmu právnické osoby u příslušného správce 

(Finanční správa, 2016). 

4.2 Představení budoucího podniku 

Jelikož se jedná o návrh podnikatelského záměru o založení obchodní společnosti, 

prozatím není stanoven název a logo společnosti, protože to nejsou rozhodující 

a významné části podnikatelského záměru. 
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4.3 Marketingový plán 

Mezi důležité části podnikatelského záměru patří marketingový plán, který nám 

definuje čtyři důležité činitele: produkt, cenová politika, distribuce a propagace. 

Zmínění činitelé a jejich naplánování nám velmi ovlivňují začátky, ale i pozdější průběh 

podnikatelského záměru. 

4.3.1 Produkt 

Produktem u mnou plánovaného podnikatelského záměru je manžetové těsnění. Počet 

manžetových těsnění, který společnost bude nabízet, je dohromady 324 průměrů. 

Případní zákaznicí si vyberou těsnění, jaké budou potřebovat, tedy podle své potřeby.  

Manžetová těsnění se dělí podle využití do několika kategorií a to na:  

• manžetová těsnění 

• opravné manžety 

• PVC sanitární spojky 

• drenážní spojky 

• P-kroužky 

• adaptérové spojky 

• navrtávací kroužky 

• přechodové kroužky 

• dorovnávací kroužky 

• kluzný prostředek. 

Manžetová těsnění 

Manžetové těsnění slouží jako spojovací prvek dvou potrubí. Celkem by společnost 

nabízela 107 druhů manžetového těsnění. V případě rozdílových průměrů je možné 

manžetu doplnit o dorovnávací kroužky.  

Manžetové těsnění se dělí na různé typy:  
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• Typ VC (Typ 2A) – Typ 2A je konstruován zásadně pro kameninové potrubí 

všech výrobců. Manžetová těsnění typu 2A jsou dodávány v provedení 

EPDM. Dotahovací a objímkové pásy jsou z austenitické, antikorozní 

a nerezové ušlechtilé oceli. 

• Typ VLC – Jedná se o manžety velkých průměrů potrubí, které jsou pro 

zákazníka vyrobeny na objednávku, a jejich cena je také výrazně vyšší 

vzhledem k tomu, že zboží je vyrobeno právě na míru. Zákazníkovi je 

možno na přání upravit velikost spojky. Dodaní je do 48 hodin.  

• Typ VSC (Typ 2B) – Nejčastěji používané manžety, které jsou používány 

pro drenážní a odpadní potrubí a pro netlakové potrubí. Slouží především pro 

spojení potrubí a je schopno spojit všechny potrubní materiály.  

• Typ VLC-W – Jedná se o Typ 2B s tím rozdílem, že manžety jsou vyrobeny 

extra široké a je možné je vyrobit dle zákazníkova speciálního zadání. 

• Typ WSC-W – Extra široké manžetové těsnění navrhnuto ke spojení velkých 

betonových rour. Zvětšená šířka umožňuje větší toleranci při dělení potrubí 

a umožňuje právě větší volnost při pohybu, když dochází k teplotní 

roztažnosti. 

Opravné manžety 

Opravné manžety slouží k opravě větších průměrů rour. Při opravě opravnými 

manžetami není potřeba vysazovat poškozený výřez potrubí. Těsnění je obepnuto kolem 

roury, poté i vnější nerezový pás a vnější svorky tak, že poškozené potrubí je zcela 

překryto opravnou manžetou. Po správné instalaci je vytvořený spolehlivé a vodotěsné 

těsnění potrubí. 

PVC sanitární spojky  

PVC sanitární spojky jsou vyrobeny ve dvou provedeních, a to s přímým spojem 

a adaptérovým spojem. PVC sanitární spojky s přímým připojením jsou vyrobeny 

k připojení špic všech potrubních materiálů se stejným vnějším průměrem. Je možné je 

aplikovat do podzemí i nadzemí a uvnitř i vně budov. PVC sanitární spojky 

s adaptérovým spojem jsou vyrobeny k propojení špic o různé velikosti spojovaných 
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trubek, ostatní vlastnosti jsou stejné jako u spojek s přímým spojem. Adaptérové spojky 

se vyrábí ve dvou barvách, a to v šedé a černé.  

Drenážní spojky  

Drenážní spojky jsou určeny k napojení na drenážní potrubí vyrobeného z jakéhokoliv 

materiálu. Jsou velice podobné Typu 2B s tím rozdílem, že zde chybí dodatečné zesílení 

vnitřním objímkovým pásem. Jsou doporučovány v případech, kdy není velké zatížení 

zeminou. Potrubí tak není zafixováno dotahovacími pásy, jako u standardního typu 2B.  

P-kroužky 

P-kroužky jsou vyrobeny jako těsnící prvek pro špice kameninových rour a tvarovek. 

Adaptérové spojky 

Adaptérové spojky jsou koncipovány k překonání významných rozdílů vnějších 

průměrů potrubí a vnitřní průměr je stejný u spojovaného potrubí. Jedná se třeba 

o spojení plastového potrubí a kameninového potrubí, kdy tloušťky stěn jednotlivých 

materiálů jsou velmi rozdílné. Manžety jsou dodávány s upínacími pásy z nerezové 

oceli, díky kterým bude dostatečně dotažen každý konec spojovaných rour.  

Navrtávací kroužky 

Navrtávací kroužky se používají jako těsnění mezi hlavním kameninovým kanalizačním 

vedením velkých rozměrů a navrtávacími kusy. 

Přechodové kroužky 

Přechodové kroužky se používají při spojování hrdlových kameninových rour se 

spojovacím systémem F (nástrčné hrdlo L) se špicemi z ostatních různých typů rour. 

Dorovnávací kroužky  

Dorovnávací kroužky jsou nasazovány společně se standardními manžetovými 

těsněními. Především v případech, kdy je velký průměrový rozdíl mezi oběma 

spojovanými rourami. Dorovnávací kroužek se nasazuje na menší rouru tak, aby vnější 

průměr obou spojovaných rour byl stejný. Dorovnávací kroužky se vyrábějí v tloušťce 
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4, 8, 12, 16, 24, 32 mm. V případě, že tloušťka úplně nedorovná průměrový rozdíl, je 

možné dorovnávací kroužky kombinovat. Celkově je 72 druhů dorovnávacích kroužků. 

Kluzný prostředek 

Kluzný prostředek slouží k snazší montáži plastových, kameninových a betonových 

rour. Kluzný prostředek se bude nabízet ve dvou baleních, a to v menším 1 kilovém 

a větším 2,5 kilovém balení. 

4.3.2 Cenová politika 

Cenová politika podnikatelského záměru se děli do dvou částí, ceny určené pro 

internetový obchod (základní ceník) a ceny upravené pro velkoobchody (ceník pro 

velkoobchody). V tabulce 6 níže jsou rozdělené manžety do kategorií. Ceny manžet 

jsou v kategoriích někdy velmi rozdílné, proto jsem vytvořil průměrnou cenu manžet 

v jednotlivých kategoriích. 

Základní ceník 

Od základního ceníku se odvíjejí všechny ostatní ceníky a slevy. V tabulce Základní 

ceník jsou uvedeny průměrné ceny jednotlivých produktů, ceny při získání slevy pro 

zákazníky s registrací a věrnostní sleva pro zákazníky, kteří u nás nakoupili třikrát 

a více, anebo nakoupili v hodnotě minimálně 40 000 Kč. Internetový obchod bude 

nabízet také akční slevy a slevy na nové produkty. Slevy na internetovém obchodě se 

sčítají.  
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Tab. 6: Základní ceník (Vlastní zpracování) 

Základní ceník (v Kč) 

Název kategorie Průměrná cena 
Sleva při registraci   

5 % 

Věrnostní sleva 

(dalších 5 %) 

Manžetové těsnění 7 072 6718 6 365 

Opravné manžety 18 856 17 914 16 970 

PVC sanitární spojky 206 196 185 

Drenážní spojky 690 655 621 

P-kroužky 3525 3 710 3 172 

Adaptérové spojky 1680 1 596 1 512 

Navrtávací kroužky 715 679 644 

Přechodové kroužky 1230 1 169 1 107 

Dorovnávací kroužky 2 500 2 375 2 250 

Kluzný prostředek 380 361 342 

 

Z důvodu velkých cenových rozdílů manžetového těsnění byla vytvořena tabulka 7, 

která uvádí typy manžetového těsnění pro přesnější odhad celkové průměrné ceny pro 

kategorii manžetového těsnění. 
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Tab. 7: Základní ceník s typy manžetového těsnění (Vlastní zpracování) 

Základní ceník (s typy manžetového těsnění) (v Kč) 

Typ manžetového 

těsnění 
Průměrná cena 

Sleva při registraci 

5% 

Věrnostní sleva 

(dalších 5%) 

Typ VC (Typ 2A) 1 992 1 892 1 793 

Typ VLC 16 066 15 262 14 460 

Typ VSC (typ 2B) 2 525 2 399 2 272 

VLC-W 19 715 18 729 17 744 

WSC-W 4345 4 128 3 910 

 

Ceník pro velkoobchody 

Ceník pro velkoobchody je odvozen od průměrných cen ze základního ceníku, které 

jsou snížené o 25 %. Je to z důvodu přirážkové marže velkoobchodů, kdy snížením 

ceny o 25 % by velkoobchody měly prodávat manžety za přibližně stejnou cenu jako 

internetový obchod. V tabulce 8 níže jsou uvedeny jednotlivé kategorie produktů, k nim 

základní ceny a ceny pro velkoobchody po odečtení 25 %.  
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Tab. 8: Ceník manžet pro velkoobchody (Vlastní zpracování) 

Ceník pro velkoobchody (v Kč) 

Název kategorie Základní cena Cena pro velkosklady 

Manžetové těsnění 7 072 5304 

Opravné manžety 18 856 14 142 

PVC sanitární spojky 206 155 

Drenážní spojky 690 518 

P-kroužky 3 525 2 644 

Adaptérové spojky 1 680 1 260 

Navrtávací kroužky 715 536 

Přechodové kroužky 1 230 922 

Dorovnávací kroužky 2 500 1 875 

Kluzný prostředek 380 285 

 

I zde byla vytvořena z důvodu velkých cenových rozdílů manžetového těsnění tabulka 9 

s jednotlivými typy manžetového těsnění pro přesnější odhad celkové průměrné ceny 

pro kategorii manžetového těsnění. 
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Tab. 9: Ceník pro velkoobchody s manžetovým těsněním (Vlastní zpracování) 

Ceník pro velkoobchody (kategorie manžetového těsnění) (v Kč) 

Typ manžetového těsnění Základní cena Cena pro velkosklady 

Typ VC (Typ 2A) 1 992 1 892 

Typ VLC 16 066 15 262 

Typ VSC (typ 2B) 2 525 2 399 

VLC-W 19 715 18 729 

WSC-W 4 345 4 128 

 

4.3.3 Distribuce 

Jak již bylo v předchozích částech psáno, společnost, pro kterou je tvořený tento 

podnikatelský plán, má dva hlavní a pro zatím jediné distribuční kanály. Jsou to prodej 

přes velkoobchody a online prodej přes internetový obchod rovnou cílovému 

zákazníkovi. S postupem času by společnost chtěla dále zdokonalovat distribuční kanály 

a případně najít nové nebo rozšířit stávající. 

Distribuce přes velkoobchody 

Distribuce přes velkosklady bude v prvních letech fungování hrát významnou roli pro 

společnost z hlediska výnosů. Především proto, že prostřednictvím velkoobchodů byl 

materiál pro inženýrské sítě v minulosti realizován, nové vzniklá společnost má tyto 

distribuční kanály ověřené a může se tedy na tento prodej spolehnout. V některých 
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oblastech ČR je ale tento distribuční kanál slabý a nemá schopnost včas zachytit 

poptávku po daném výrobku.  

Online prodej přes internetový obchod  

Tento distribuční kanál bude pro společnost i celé odvětví něčím novým, protože zatím 

nikdo v odvětví nezkusil prodej manžet přes internetový obchod. V některých oblastech 

ČR nefungují distribuční kanály velkoskladů, a právě na tyto oblasti by se měl zaměřit 

internetový obchod. Distribuční kanál přes internetový obchod má velký potenciál 

a s tím společnost v podílu prodeje přes velkoobchody v následujících letech počítá. 

V prvním roce by podíl internetového obchodu k velkoobchodům byl 25:75, 

v následujících letech už 35:65 a 45:55. 

4.3.4 Propagace 

Vzhledem k tomu, že společnost prodává velmi specifický produkt, který není mezi 

širokou veřejností moc známý a je spíše určený pro státní podniky, vodárny, 

živnostníky a právnické subjekty, tak společnost nebude realizovat plošnou kampaň pro 

širokou veřejnost. Společnost by se chtěla dostat do podvědomí těchto subjektů přímou 

komunikací, ať už telefonicky, elektronickou komunikací a osobní návštěvou. Touto 

cestou je snahou vybudovat u zákazníků firmy dobré jméno společnosti a na doporučení 

našich spokojených zákazníků zajistit, aby k nám přicházeli noví zákazníci. 

Nevynaložené peníze za propagaci bude snahou časem použít na vylepšení 

internetového obchodu, anebo na rozšíření sortimentu. 

4.4 Organizační plán 

Pro správné fungování plánované společnosti, je zapotřebí si v podnikatelském záměru 

sestavit organizační plán s rozložením lidských zdrojů ve společnosti. V prvních třech 

letech fungování společnost plánuje následující pozice. 

Majitel a obchodní zástupce pro velkosklady jedná jménem cele společnosti na svoji 

zodpovědnost. Mezi jeho hlavní úkoly patří řízení a koordinace celé společnosti. Další 

jeho náplň práce je sjednávání a domlouvaní zakázek s velkoobchody a komunikace 
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s dodavatelem manžetového těsnění. Měsíční finanční ohodnocení bylo stanoveno na 

25 tis. Kč s tím, že když se společnosti bude dařit, bude mu vyplacena zvláštní roční 

prémie v podobě tantiémy.  

Obchodní zástupce pro internetový obchod vyřizuje objednávky z internetového 

obchodu a objednává požadované zboží od výrobce. Další jeho činnost je aktualizace 

internetového obchodu a jeho správný chod. Finanční ohodnocení je 20 000 Kč 

měsíčně.  

Skladník je potřebná pozice vzhledem k tomu, že společnost se ve druhém roce 

rozhodla zřídit sklad. Skladník bude mít hmotnou zodpovědnost za zboží na skladě. 

Ohodnocení bylo stanoveno podle průměrných finančních ohodnocení pozice skladník 

v Jihlavě na 23 000 Kč měsíčně.  

Specialista prodeje je jeden z klíčových zaměstnanců ve společnosti, protože právě na 

něm závisí, zda společnost bude mít zakázky, či nikoliv. Jeho hlavním úkolem tedy 

bude jezdit za potencionálními zákazníky a domlouvat s nimi obchodní zakázky, které 

poté předá asistentovi prodeje. Jeho důležitost ve společnosti musí být dostatečně 

finančně ohodnocena. Společnost pro specialistu prodeje počítá s 32 000 Kč měsíčně. 

Asistent prodeje zajišťuje podpůrné a dílčí činnosti pro specialistu prodeje, jako třeba 

přípravu podkladů pro obchodní jednání, administrativní činnost, evidence zakázek, 

evidence zákazníků, vyřizování objednávek aj. Společnost nabídne asistentovi prodeje 

20 000 Kč měsíčně.  

Externí účetní je velmi důležitá pozice pro správný chod společnosti. Externí účetní 

není přímo zaměstnancem společnosti, a proto je její finanční ohodnocení uvedeno mezi 

službami. Její finanční ohodnocení je pro lepší přehlednost uvedeno v tabulce níže. 
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Tab. 10: Měsíční finanční ohodnocení externí účetní v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 

Rok Ohodnocení Kč/měsíc

1 3 000

2 5 000

3 6 000

Finanční ohodnocení Externí účetní

 

Finanční ohodnocení externí účetní za poskytované služby je v druhém roce navýšeno 

o 2 000 Kč za přibývající množství práce s plánovaným růstem společnosti a v třetím 

roce o 1 000 Kč. 

Organizační plán fungování společnosti a potřební zaměstnanci pro jednotlivé roky jsou 

uvedený v grafu a tabulkách níže. 

Tab. 11: Potřebné pracovní pozice pro jednotlivé roky (Vlastní zpracování) 

Pozice Rok 1 Rok 2 Rok 3

Obch. zástupce pro velkosklady X X X

Obch. zástupce pro int. obchod X X X

Skladník X X

Specialista prodeje X

Asistent prodeje X

Potřebné pozice pro jednotlivé roky
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Tab. 12: Měsíční mzdové náklady pro 3. rok (Vlastní zpracování) 

Pozice Počet Úvazek Mzda Kč/měsíc SZP

Obch. zástupce pro velkosklady 1 HPP 25 000 8 500

Obch. zástupce pro int. obchod 1 HPP 20 000 6 800

Skladník 1 HPP 23 000 7 820

Specialista prodeje 1 HPP 32 000 10 880

Asistent prodeje 1 HPP 20 000 6 800

120 000 40 800Celkem

Měsíční mzdové náklady pro 3. rok

Měsíční mzdové náklady celkem 160 800 Kč  

Měsíční mzdové náklady pro první rok fungování byly spočítány na 60 300 Kč, pro 

druhý rok fungování na 91 120 Kč měsíčně a pro třetí rok fungování na 160 800 Kč 

měsíčně. 

 

Graf 4: Organizační plán pro 3 rok (Vlastní zpracování) 

4.5 Finanční plán 

Finanční plán je jedna z nejpodstatnějších částí podnikatelského záměru, který 

zobrazuje ekonomickou reálnost a potenciál záměru. Poukazuje také na efektivitu 

Ředitel/ Obch. zástupce 
pro velkoskady

Obch. zástupce pro 
internetový obchod
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prodeje

Skladník
Specialista 
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Externí 
účetní
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využití finančních prostředků, a to sestavením rozvahy, Cash flow a výkazu zisku 

a ztrát. 

4.5.1 Zdroje potřebné pro zahájení činnosti 

K dispozici má zakladatel vlastní zdroje ve výši 300 000 Kč., které byly naspořeny 

z předchozí pracovní činnosti. Zmíněná částka by měla pokrýt veškeré náklady spojené 

se zahájením činnosti obchodní společnosti, a to se založením společnosti, výpisem 

z trestního rejstříku, notářským zápisem aj. V částce jsou zahrnuty i potřebné finance 

pro vklad základního kapitálu ve výši 100 000 Kč. O výši zvolené částce základního 

kapitálu bylo rozhodnuto na základě důvěryhodnosti společnosti pro případné partnery 

a velkoobchody. 

Tab. 13: Počáteční náklady spojené se založením společnosti s ručením omezeným (Vlastní zpracování) 

Vklad základního kapitálu 100 000 Kč

Notářská smlouva 6 500 Kč

Kolek pro zapsání do obchodního rejstříku 1 000 Kč

Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč

Výpis z trestníhorejstříku 100 Kč

Celkem 107 700 Kč  

Celkové počáteční náklady na založení společnosti s ručeným omezeným byly 

vyčísleny na 107 700 Kč. 

4.5.2 Zahajovací rozvaha 

Po odečtení finanční prostředků spojené se založením společnosti s ručením omezeným, 

zůstalo společnosti 292 300 Kč. Zbylé finanční prostředky jsou vloženy do společnosti 

jako vklad společníka. Zahajovací náklady jsou uvedeny v rozvaze níže. 
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Tab. 14: Zahajovací rozvaha (Vlastní zpracování) 

Aktiva Kč Pasiva Kč

Aktiva celkem 292 300 Pasiva celkem 292 300

Dlouhodobý majetek 55 000 Vlastní kapitál 292 300

Dlouhodobý hmotný m. 0 Základní kapitál 100 000

Dlouhodobý nehmotný m. 55 000 Vklad společníka 192 300

Dlouhodobý finanční m. 0

Oběžná aktiva 237 300 Cizí zdroje 0

Pokladna 5 000 Bankovní úvěry 0

Bankovní účet 232 300  
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4.5.3 Investiční náklady projektu 

Na začátku je potřeba zmínit, že společnost bude mít jen malé investiční náklady 

v prvním roce fungování, a to z důvodu ověření, zda si společnost je schopna vydělat na 

své fungování. První větší investiční náklady budou realizovány až druhém roce, a to ve 

spojení s pronájmem skladu, s nákupem zboží na sklad a s investičními náklady do 

skladového systému. Společnost plánuje ve druhém roce zřízení kontokorentního úvěru 

ve výši 4 mil. Kč.  

V prvním roce společnost musí vynaložit finanční prostředky na nákup informačního 

systému ve výši 55 000 Kč, které bude následující 3 roky odepisovat. 

Pro druhý rok fungování byla vypracována tabulka níže, kde jsou uvedeny investiční 

náklady spojené s vybavením skladu, které společnost bude odepisovat také 3 roky. 

Tab. 15: Investiční náklady (Vlastní zpracování) 

Položky Cena za ks (Kč) Počet ks Cena celkem

Paletové regál pro 9 palet 11 325 4 45 300 Kč

Paletový vozík (zvedací) 22 143 1 22 143 Kč

Skladové regály 11 720 5 58 600 Kč

Čtečka čárových kódů 2 699 1 2 699 Kč

Hardwerové vybavení 4 450 1 4 450 Kč

Programové vybavení 5 350 1 5 350 Kč

138 542 Kč

Vybavení skladu

Celkové investiční náklady  

Odhadovaná investice do vybavení skladu byla vyčíslena na 138 542 Kč. 

Ve třetím roce společnost počítá s investicí do nákupu osobního automobilu pro nově 

přijatého specialistu prodeje. Společnost má v plánu koupit osobní automobil značky 

Škoda Rapid Active 1,0 TSI v hodnotě 324 900 Kč. Plánovanou investici bude 

společnost odepisovat 4 roky. Detailní zobrazení odpisů lze najít v příloze. S pořízením 

automobilu a jeho užíváním je spojená i silniční daň ve výši 936 Kč a další náklady 

s ním spojené. 
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4.5.4 Provozní náklady 

Je nutno také zpracovat odhad provozních nákladů. K přehlednosti jsou vytvořeny tři 

tabulky. Pro rok 1., kde společnost ještě nemá sklad a pro rok 2. a 3., kdy společnost už 

má zřízený vlastní sklad a sním spojené náklady. 

Tab. 16: Provozní náklady pro první rok (Vlastní zpracování) 

Druh nákladu Měsíční náklady/Kč Roční náklady/Kč

Přímý materiál 262 500 3 150 000

Přímé mzdy 45 000 540 000

ZP a SP 15 300 183 600

Přímé náklady celkem 322 800 3 873 600

Spotřeba energie, vody 0 0

Údržba (opravy) 0 0

Kancelářské potřeby 500 6 000

Internet, telefon, eshop 4 600 55 200

Ostatní režijní náklady 3 000 36 000

Režijní náklady celkem 8 100 97 200

Provozní náklady celkem 330 900 3 970 800

Provozní náklady pro první rok

 

Po vypočítání přímých a nepřímých nákladů vyšly celkové roční provozní náklady pro 

první rok na 3 970 800 Kč. 
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Tab. 17: Provozní náklady pro druhý rok (Vlastní zpracování) 

Druh nákladu Měsíční náklady/Kč Roční náklady/Kč

Přímý materiál 508 333 6 100 000

Přímé mzdy 68 000 816 000

ZP a SP 23 120 277 440

Přímé náklady celkem 599 453 7 193 440

Spotřeba energie, vody 4 750 57 000

Údržba (opravy) 500 6 000

Kancelářské potřeby 500 6 000

Pronájem 15 000 180 000

Internet, telefon, eshop 5 100 61 200

Ostatní režijní náklady 5 000 60 000

Nákladové úroky 10 000 120000

Pojištění 5 000 60000

Režijní náklady celkem 45 850 550 200

Provozní náklady celkem 645 303 7 743 640

Provozní náklady pro druhý rok

 

Po vypočítání přímých a nepřímých nákladů vyšly celkové roční provozní náklady pro 

druhý rok na 7 743 640 Kč. 
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Tab. 18: Provozní náklady pro třetí rok (Vlastní zpracování) 

Druh nákladu Měsíční náklady/Kč Roční náklady/Kč

Přímý materiál 921875 11 062 500

Přímé mzdy 120000 1440000

ZP a SP 40800 489600

Přímé náklady celkem 1082675 12 992 100

Spotřeba energie, vody 4 750 57 000

Údržba (opravy) 3 500 42 000

Kancelářské potřeby 500 6000

Pronájem 15 000 180 000

Internet, telefon, eshop 6 100 73 200

Ostatní režijní náklady 6 000 72 000

Nákladové úroky 10 000 120000

Pojištění 5 078 60936

Palivo 5 400 64800

Propagace 2 000 24000

Režijní náklady celkem 58 328 699 936

Provozní náklady celkem 1 141 003 13 692 036

Provozní náklady pro třetí rok

 

Po vypočítání přímých a nepřímých nákladů vyšly celkové roční provozní náklady pro 

třetí rok na 13 692 036 Kč. 

4.5.5 Zdroje financování 

Pro první rok fungování je společnost financována z vloženého kapitálu zakladatele ve 

výši 300 000 Kč.  

V druhém roce má společnost v plánu sjednat si u banky kontokorentní úvěr z důvodů 

zvýšení objemu zakázek a pro vybavení skladu. Limit pro kontokorentní úvěr bude 

sjednán ve výši 4 mil. Kč s předpokladem úroku ve výši 4 %. Úvěr je sjednaný na dobu 

3 let s tím, že je možnost dalšího prodloužení. Společnost bude kontokorentem 

financovat v druhém roce nakoupení skladových zásob ve výši 1 022 000 Kč a v třetím 
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roce rozšíření skladu částkou 255 000 Kč. Zbylé peníze bude mít společnost pro krytí 

pohledávek. A to jak ve lhůtě splatnosti, tak i lhůtě splatnosti, tedy že by došlo 

k pozdnímu zaplacení pohledávek ze strany odběratelů a společnost by se následně 

mohla dostat do platební neschopnosti vůči svému dodavateli.  

4.5.6 Odhad finančních výnosů 

Finanční výnosy společnosti představují finanční obraty v jednotlivých kategoriích, jak 

přes velkoobchody, tak přes internetový obchod. Vychází se z hodnot minulého roku, 

kdy prodej manžetového těsnění probíhal přes jednoho obchodního zástupce v ČR 

a pouze přes velkoobchody.  

Pro lepší přehlednost jsou sestaveny tabulky, které jsou rozděleny do tří variant výnosů, 

optimistickou, pesimistickou a reálnou. Pro podnikatelský záměr je hlavní varianta 

reálná, která ukazuje s největší pravděpodobností pravdivé výnosy. Tabulky jsou 

vypracovány dvě, kdy v první jsou uvedeny odhadované výnosy z obchodování 

s velkoobchody a v druhé jsou uvedeny odhadované výnosy z internetového obchodu. 

Tab. 19: Odhad finančních výnosů z velkoobchodů (Vlastní zpracování) 

Název kategorie Optimistické Pesimistické Reálné

Manžetové těsnění 1820 980 1400

Opravné manžety 130 70 100

PVC sanitární spojky 0 0 0

Drenážní spojky 0 0 0

P-kroužky 0 0 0

Adaptérové spojky 1560 840 1200

Navrtávací kroužky 0 0 0

Přechodové kroužky 0 0 0

Dorovnávací kroužky 390 210 300

Kluzný prostředek 0 0 0

Celkem 3900 2100 3 000

Odhad finančních výnosů z velkoobchodů v Kč v tis.
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Podle odhadů výnosů by společnost měla prodat zboží přes velkosklady v hodnotě 

3 mil. Kč, kdy největší tržby jsou především z manžetového těsnění a adaptérových 

spojek. 

Tab. 20: Odhad finančních výnosů z internetového obchodu (Vlastní zpracování) 

Název kategorie Optimistické Pesimistické Reálné

Manžetové těsnění 607 327 467

Opravné manžety 43 23 33

PVC sanitární spojky 0 0 0

Drenážní spojky 0 0 0

P-kroužky 0 0 0

Adaptérové spojky 520 280 400

Navrtávací kroužky 0 0 0

Přechodové kroužky 0 0 0

Dorovnávací kroužky 130 70 100

Kluzný prostředek 0 0 0

Celkem 1300 700 1000

Odhad finančních výnosů z internetového obchodu v Kč tis.

 

Podle odhadů finančních výnosů by společnost měla prostřednictvím internetového 

obchodu získat za prodané zboží 1 mil. Kč, kdy i přes internetový obchod má největší 

podíl manžetové těsnění a adaptérové spojky. 

V tabulce níže je plánovaný poměr výnosů v letech, kterých by společnost chtěla 

dosáhnout.  

Tab. 21: Plánovaný poměr výnosů (Vlastní zpracování) 

Rok fungování Velkoobchody/Internetový obchod

1 75:25

2 65:35

3 55:45

Poměr výnosů v letech 
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4.5.7 Krátkodobý odhad finančních výnosů 

V následující tabulce je uvedený krátkodobý odhad finančních výnosů za první 3 roky. 

Tab. 22: Odhad krátkodobí finanční výnosů (Vlastní zpracování) 

1 2 3

4 000 8 000 15 000

0 0 0

4 000 8 000 15 000

3 150 6 100 11 063

0 57 57

0 6 42

91 301 349

759 1 536 3 489

724 1093 1930

0 60 61

26 66 195

6 6 71

3 996 7 690 13 767

4 310 1 233

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 160 160

0 0

0 160 160

0 -160 -160

0,19 0,19 0,19

1 29 204

3 122 869

CASH FLOW ( v tis. Kč)

Rok

HV čistý

Daň z příjmu

Daňová sazba

HV finanční

S  FINANČNÍ NÁKLADY

Ostatní finanční náklady

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Úroky přijaté

HV provozní

S  PROVOZNÍ NÁKLADY 

Ostatní náklady

Odpisy investice

Tržby

S FINANČNÍ VÝNOSY

Spotřeba energie 

Spotřeba materiálu

Ostatní výnosy

S  PROVOZNÍ VÝNOSY

Pojištění majet., silniční daň

Osobní náklady (mzdy+SZP)

PŘIDANÁ HODNOTA

Náklady na služby

Náklady na opravy a údržbu

 

Z odhadu hospodářského výsledku je vidět, že společnost není od prvního roku ztrátová. 

První rok je v zisku pouze 3 000 Kč, a to především z poměrně vysokých mzdových 

nákladu k velikosti tržeb. V dalších letech náklady na mzdy rostou, ale poměrem 

k velikosti tržeb už tato položka není tak velká. Odpisy jsou detailněji rozebrány 

v příloze 2. 



74 

4.5.8 Odhad Cash flow 

Cash flow firmy je odhadnuto v následující tabulce. 

Tab. 23: Odhad Cash flow na 3 roky (Vlastní zpracování) 

 

 

4.6 Analýza rizik 

Každá podnikatelská činnost s sebou nese určitá rizika a úkolem každého podnikatele je 

hrozby identifikovat a posléze je vhodným způsobem minimalizovat anebo úplně 

eliminovat. Pro co nejsprávnější definování rizik bude zvolena jako výchozí bod 

analýza SWOT.  

Rizika pro společnost mohou být: 

• legislativní změny, 

• snadná ztráta zákazníků, 

• špatně zvolené distribuční kanály nebo s malou účinností, 

• rivalita konkurence. 

ROK 1 2 3

OPERATIVNÍ CF 29 188 1 064

PROVOZNÍ CF 29 188 1 064

Dotace 0 0 0

PROVOZNÍ CF 29 188 1 064

Přijaté úvěry 0 4 000 0

Splatné úvěry 0 0 4 000

Vlastní zdroje 292 0 0

CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ 292 4 000 -4 000

Nákup investiv 0 0 0

CASH FLOW INVESTIČNÍ 0 0 0

CELKOVÉ CASH FLOW 321 4 188 -2 936

FIN. MAJ. GENEROVANÝ PROJEKTEM 321 4 509 1 573

CASH FLOW (v tis. Kč)
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Legislativní změny společnost nemůže ovlivnit a těžko se také dají odhadovat. Každý 

rok dochází ke změnám jak v zákonech, tak i ve vyhláškách a také vznikají nové 

novely. Pro podnikatelský záměr by bylo nejzásadnější legislativní změnou, kdyby byl 

umožněn vstup na trh společnostem, které mají výrobky bez předchozí certifikace 

u akreditovaného certifikačního orgánu. 

Snadná ztráta zákazníků je v tomto odvětví poměrně veliká, protože jak již bylo 

v analytické části zmíněno, možnost zákazníků k přechodu ke konkurenci hodnotíme 

jako poměrně snadnou, a to především kvůli ceně. Toto riziko se ovšem pro novou 

společnost jeví i jako příležitost. Je potřeba zákazníkům vytvářet takové podmínky, aby 

neměli důvod přecházet ke konkurenci. K tomu, aby se toto nestalo, bude muset firma 

klást důraz na péči o zákazníka a držet ceny u výrobků s inovovanou technologií 

výroby v preferencích většího a stabilního prodeje. Nelze tedy čekat na to, až se zvýší 

úroveň bytové výstavby a bude zapotřebí více těchto výrobků pro výstavbu potřebných 

inženýrských sítí ale zaměřit se na zákazníky, kteří doposud nakupují u konkurence. 

Špatně zvolené distribuční kanály nebo s malou účinností lze také zařadit do rizik 

společnosti. Především z toho důvodu, že by některé distribuční kanály nebyly tak 

účinné, jak společnost plánuje a tato skutečnost by přímo ovlivňovala velikost tržeb, 

které společnost plánuje utržit prostřednictvím jednotlivých distribučních kanálů. 

K tomu, aby plánovaná firma získala co nejvíce zákazníků konkurence, bude nutno se 

zaměřit na vyšší účinnost některých kanálů distribuce, tedy na ty velkoobchody 

v určitých regionech, které reagují pomaleji na poptávku přímého spotřebitele, tedy 

stavební firmy a nechají se předběhnout. Je nutné s danými velkoobchody opětovně 

probrat listy obchodních podmínek a v případě neprojevující se krátkodobé změny 

hledat nové a pružnější velkoobchody.  Internetový obchod ihned od začátku pomůže 

tyto mezery v poptávce vyplnit a pomůže nově vznikající společnosti naplnit plánované 

finanční odhady. 

Rivalita konkurence může způsobit v odvětví cenovou válku, protože právě ceny jsou 

nastaveny tak, že společnosti mají dostatečný prostor pro zisk, ale také pro manipulaci. 

Může tomuto riziku napomoci fakt, že zákazníci příliš nevnímají rozdíly mezi výrobky 

jednotlivých výrobců a je to právě cena, která rozhoduje o uskutečnění obchodu. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl návrh podnikatelského záměru na založení a vybudování 

obchodní společnosti, která bude nakupovat manžetové těsnění ve Velké Británii a dále 

ho prodávat na území České republiky. Podstatou celé bakalářské práce bylo vytvoření 

uceleného pohledu na podnikatelský záměr s následným a zjištěním, zda je celý projekt 

reálný a konkurenceschopný. 

Teoretická část je sestavena z teoretických poznatků, které byly čerpány z odborné 

literatury českých i zahraničních autorů a slouží jako podklad pro analytickou 

a návrhovou část.  

V analytické části je podrobně rozebrána SLEPT analýza, která analyzovala okolní 

prostředí společnosti, pomocí Porterovi analýzy pěti konkurenčních sil bylo 

analyzováno odvětví, v kterém by společnost působila, a to včetně rizik a konkurenční 

situace v oboru. Analýza oborového okolí společnosti se dále zaměřovala na sektor 

zákazníků a jeho identifikaci, na sektor dodavatelů a sektor konkurentů. Pro identifikaci 

vnějších a vnitřních faktorů byla sestavena analýza SWOT, díky které byly zjištěny 

příležitosti a hrozby pro společnost. Hrozbám by se společnost měla, pokud možno, 

vyvarovat a zjištěné příležitosti by společnost měla využít ku prospěchu. 

Návrhová část je věnována realizaci podnikatelského záměru a díky získaným 

informacím z analytické části bylo možné sestavit podnikatelský záměr tak, aby byl 

plně konkurenceschopný. V této části je detailně popsáno založení společnosti, 

marketingový plán, který popisuje produkt manžetové těsnění a jeho druhy. Také 

popisuje cenovou politiku společnosti, a to rozdělení ceníku na základní ceník a na 

ceník pro velkoobchody a na základě těchto ceníků byly spočítané příjmy společnosti za 

první tři roky fungování a dále uvádí způsob distribuce a distribuční kanály, kterými 

společnost bude manžetové těsnění prodávat. Nedílnou součástí návrhové části je také 

organizační plán společnosti, který popisuje jednotlivé pozice ve společnosti a jejich 

strukturu, v této části jsou také uvedeny měsíční mzdové náklady za zaměstnance.  
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V návrhové části je za jednu z nejdůležitějších považován finanční plán. Po spočítání 

odhadovaných finančních výnosů při zvolené variantě reálných výnosů a po odečtení 

odhadovaných finančních nákladů bylo zjištěno, že společnost se nachází od prvního 

roku fungování v černých číslech a v druhém a třetím roce, i přes investiční náklady do 

vybavení skladu a pořízení automobilu společnost, tvoří poměrně velký zisk. Tyto 

získané finanční prostředky by společnost chtěla nechat ve společnosti ve formě dalších 

investic. 

Na základě předběžných kalkulací a cash flow se podnikatelský záměr jeví jako 

realizovatelný. Na závěr mohu jen konstatovat, že předem určené cíle bakalářské práce 

byly splněny. 
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i 

Příloha 1: Ukázky manžetového těsnění (Vlastní zpracování) 

Manžetové těsnění Typ VC (Typ 2A) 

 

Adaptérová spojka  

 



ii 

Manžetové těsnění Typ VLC 

 

 

Příloha 2: Odpisy v jednotlivých letech (Vlastní zpracování) 

 

Odpisy 1. rok
Čas. období Hodnota Hodnota

Mmožství Základna Hodnota hodnota měsíčně ročně

Investice CZK CZK měsíce CZK CZK

ZŘIZOVACÍ VÝDAJE 1,00 7 300,00 7 300,00 12,00 608,33 7 300,00

ZAŘÍZENÍ  –  kancelář + sklad 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

NÁBYTEK 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

IT Hardware 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

IT Software 1,00 55 000,00 55 000,00 36,00 1 527,78 18 333,33

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

FIRMNÍ OSOB. AUTOMOBILY 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00

TRANSPORTÉR + ZAŔÍZENÍ 1,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00

SKLAD (Regály-VZV) 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

ALARM ZAŘÍZENÍ 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

Celkem 62 300,00 2 136,11 25 633,33



iii 

 

 

Odpisy 2. rok 
Čas. období Hodnota Hodnota

Mmožství Základna Hodnota hodnota měsíčně ročně

Investice CZK CZK měsíce CZK CZK

Odpisy z minulých let 18 333,33

ZŘIZOVACÍ VÝDAJE 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

ZAŘÍZENÍ  –  kancelář + sklad 1,00 2 699,00 2 699,00 12,00 224,92 2 699,00

NÁBYTEK 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

IT Hardware 1,00 4 450,00 4 450,00 36,00 123,61 1 483,33

IT Software 1,00 5 350,00 5 350,00 36,00 148,61 1 783,33

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

FIRMNÍ OSOB. AUTOMOBILY 1,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00

TRANSPORTÉR + ZAŔÍZENÍ 1,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00

SKLAD (Regály-VZV) 1,00 126 043,00 126 043,00 36,00 3 501,19 42 014,33

ALARM ZAŘÍZENÍ 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

Celkem 138 542,00 3 998,33 66 313,33

Odpisy 3. rok 
Čas. období Hodnota Hodnota

Mmožství Základna Hodnota hodnota měsíčně ročně

Investice CZK CZK měsíce CZK CZK

Odpisy z minulých let 63 614,33

ZŘIZOVACÍ VÝDAJE 1,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

ZAŘÍZENÍ  –  kancelář + sklad 1,00 50 000,00 50 000,00 12,00 4 166,67 50 000,00

NÁBYTEK 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

IT Hardware 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

IT Software 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

FIRMNÍ OSOB. AUTOMOBILY 1,00 325 000,00 325 000,00 48,00 6 770,83 81 250,00

TRANSPORTÉR + ZAŔÍZENÍ 1,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00

SKLAD (Regály-VZV) 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

ALARM ZAŘÍZENÍ 1,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00

Celkem 375 000,00 10 937,50 194 864,33


