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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového 

produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je 

rozdělena na část s teoretickými východisky a praktickou část, jež vychází z poznatků 

v teoretické části. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with creation of a business plan for a production of a new 

product in a relatively young enterprise. This product is a security fitting. The thesis is 

divided into the theoretical part and the practical part, which is based on the knowledge 

of the theoretical part. 
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Úvod 

V dnešním tržním prostředí panuje vysoce konkurenční prostředí. Podniky se snaží 

vyrábět lepší produkty než konkurence a často uvádějí na trh výrobky zcela nové. Takový 

proces ovšem není jednoduchý a představuje mnoho složitých postupů, které je nutné 

provést co nejlépe. Nejdůležitější je vypracovat důkladnou analýzu, jaký, a zda vůbec, 

bude mít pro podnik nový produkt přínos. Do tohoto rozhodování vstupuje plno 

proměnných a zřejmě není možné budoucí situaci dopředu zela odhadnout. Bez co 

nejpřesnější představy, co chceme vyrábět, čím, jak a pro koho je ovšem nový záměr 

v podstatě nerealizovatelný. 

Podnikání přináší lidem velké příležitosti, kterých by se měli chopit, jak jen je to možné, 

ale také hrozby, kterých by se naopak měli maximálně vyvarovat. 

Po diskuzi se svým známým, který je majitelem výrobního podniku, jsem si vybral téma 

práce jako podnikatelský záměr výroby bezpečnostního kování, jenž má potenciál rozšířit 

výrobní sortiment zmíněného podniku. Práce se proto bude snažit odpovědět na otázku, 

zda je toto řešení realizovatelné jak z technického, tak ekonomického hlediska. 
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této práce je zhodnocení a navržení podnikatelského plánu pro záměr výroby 

bezpečnostního kování v malém výrobním podniku, který má s výrobou a konstrukcí 

kovovýrobků zkušenosti. Je ovšem nutné zanalyzovat výrobek a jeho technické 

parametry podrobněji a určit konkrétní možnosti jeho výroby ve zmíněném podniku. 

Práce se podrobněji zaměří na ekonomickou stránku věci, a tedy na současný stav na trhu, 

ekonomické parametry výrobku a jeho realizovatelnost. 

Tyto postupy budou vycházet z poznatků v teoretické části práce. 

Analytická část využije používané nástroje jako SWOT, SLEPT a Porterův model, a také 

marketingový průzkum, důležitý pro možné uplatnění na trhu. Analýzy se zaměří na 

celkovou situaci v podniku a jeho okolí, na příležitosti i hroby plynoucí v oblastech 

ovlivňující podnikání. Důležité jsou mikroekonomické a makroekonomické prostředí a 

jejich ukazatele. 

Cílem podnikatelského plánu je potvrzení nebo vyvrácení realizovatelnosti výroby 

bezpečnostního kování, hlavním aspektem je kalkulace ceny a následné vyhodnocení 

takového produktu v aktuální tržní situaci. Na trhu existuje silná konkurence a vstup na 

trh komplikuje i nutná speciální certifikace těchto výrobků, proto se dá předpokládat, že 

vstup na takový trh je relativně obtížný. Přínosem pro podnik bude právě odpověď na 

otázku, zda nový výrobek – bezpečnostní kování vyrábět, ať už bude kladná, či záporná. 
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2. Teoretická východiska práce 

V první části bakalářské práce jsou popsány a vysvětleny teoretické základy, ze kterých 

vycházejí další části této práce. 

2.1 Podnik 

2.1.1 Podstata podniku a podnikání 

Podnikání se vyznačuje především motivem – snahou o zhodnocení vloženého kapitálu, 

což představuje dosažení zisku, tedy přebytku výnosů nad náklady. Toho se dociluje 

uspokojováním potřeb zákazníků se zájmy, požadavky, preferencemi atd. prostřednictvím 

trhu, kde podnikatel čelí riziku. Proto sleduje takovou strategii a politiku, aby 

minimalizoval riziko. Na počátku podnikatel do podniku vkládá kapitál (vlastní nebo 

vypůjčený), jež závisí na předmětu podnikání. (Synek, 2015, s. 3) 

Zhodnocování kapitálu vede ke zvyšování hodnoty firmy. (Synek, 2015, s. 4) 

Vedle ziskové orientace podniku je důležité společenské poslání podniku, jímž je služba 

zákazníkovi a všem, kteří jsou spjati s vývojem podniku (stakeholders). Spokojený 

zákazník je spolehlivou cestou ke tvorbě zisku. (Synek, 2015, s. 4) 

2.1.2 Výroba a výrobní faktory 

Pojem „výroba“ v širším pojetí vyjadřuje všechny hospodářské činnosti spojené se 

zajištěním výrobků a služeb (statků). V práci bude ovšem tento výraz interpretován v 

užším významu, a sice, že výroba znamená zpracování surovin a materiálů do finálních 

výrobků. (Synek, 2015, s. 38) 

Pro uskutečnění výroby se musí spojit tři výrobní faktory: práce, půda a kapitál. 

Z podnikohospodářského pohledu je členění výrobních faktorů odlišné a více 

konkretizováno: 

1. Řídící práce (znalosti, informace) 

2. Výkonná práce 
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3. Dlouhodobý hmotný majetek (provozní prostředky) 

4. Materiál (pracovní předměty) 

(Synek, 2015, s. 38) 

První výrobní faktor, který se označuje jako dispozitivní – řídící práce – zajišťuje 

optimální kombinaci všech ostatních výrobních faktorů.  Nazývá se také jako 

management a provádí mnoho činností, od plánování přes rozhodování až po kontrolu 

plnění cílů. (Synek, 2015, s. 39) 

Další podnikové výrobní faktory se označují jako elementární a první z nich je výkonná 

práce. Jedná se o lidskou energii a duševní schopnosti vynakládané člověkem při výrobě. 

Cenou práce jsou mzdy a další personální náklady, přičemž mzdové náklady tvoří hrubá 

mzda a vedlejší mzdové náklady. Množství výrobků připadající na pracovníka (účinnost) 

označujeme jako produktivitu práce. (Synek, 2015, s. 40) 

Komplex věcných prostředků, které nejsou spotřebovávány v jednom výrobním cyklu, 

řadíme do dlouhodobého hmotného majetku. Jedná se např. o pozemky, budovy, stroje 

nebo nástroje. Jejich technická životnost je vyjádřena způsobilostí plnit technický účel, 

tzn. produkovat technicky nezávadné statky, jejich ekonomická životnost je určena 

schopností zajistit potřebnou hospodárnost, tedy vyrábět statky s takovými náklady, které 

jsou schopné konkurence. Prostředky dlouhodobého hmotného majetku po dobu 

životnosti ztrácí svou užitnou hodnotu (rychleji standardně na konci životnosti) i tržní 

hodnotu (rychleji standardně rovnou po uvedení do provozu), a to nejen tím, že jsou 

používány, ale i vlivem technického pokroku s novými a dokonalejšími prostředky. 

Vyjádřením tohoto snižování hodnoty jsou odpisy. S hmotným majetkem jsou spojeny i 

další náklady, hlavně kalkulační úroky z vlastního kapitálu, pojištění majetku a 

majetkové daně. Výrobní kapacita znázorňuje potenciální schopnost výrobní jednotky 

(stroje, dílny, závodu, podniku) produkovat statky (výrobky, služby). Dlouhodobý 

hmotný majetek s výkonnou prací se tak někdy nazývají jako potenciální výrobní faktory. 

(Synek, 2015, s. 40) 

Posledním elementárním výrobním faktorem je materiál, definovaný jako pracovní 

předměty, ze kterých vznikají finální výrobky. Řadí se zde např. suroviny, tedy přírodní 
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látky v původním stavu, základní materiály, které se stávají základní substancí výrobku, 

pomocné materiály, které tvoří vedlejší látkovou substanci, provozní materiály, které 

vzniku výrobku napomáhají (aniž by do něj vcházely), součástky nebo obaly. V praxi se 

materiál často člení na výrobní (jednicový) a režijní. Zároveň může představovat 

významnou složku nákladů, tudíž existuje snaha po dosahování nejvyšších výsledků 

s nejnižšími náklady – princip hospodárnosti. (Synek, 2015, s. 40) 

Úkolem managementu je účelně spojit a kombinovat výrobní faktory (s určitou kvalitou 

a v určitých kvantech) do efektivně fungující jednotky. (Synek, 2015, s. 40) 

Proporcionalitu výrobních faktorů udávají přírodně technické činitele, cena jednotlivých 

výrobních faktorů a náklady, které jsou s jejich funkcí spojeny. Časem se mění, např. 

ruční práce je nahrazována prací strojů (robotizace pracovišť). (Synek, 2015, s. 40) 

Kombinace výrobních faktorů v praxi se uskutečňuje již při založení podniku. Po 

průzkumu poptávky se projektuje výrobní kapacita tak, aby byla schopna poptávku 

uspokojit. Výrobní kapacita musí být zajištěna optimálním počtem výkonných i řídících 

pracovníků. Důležité je také samotné umístění podniku. (Synek, 2015, s. 41) 

2.1.3 Náklady podniku 

Dle finančního účetnictví jsou náklady peněžně vyjádřená (nutná) spotřeba výrobních 

faktorů. V ekonomickém pojetí je to vše, co bylo skutečně obětováno, např. úroky 

z vlastního kapitálu, ušlá mzda podnikatele atd. Rozdílem ceny a ekonomických nákladů 

je ekonomický zisk. Odlišným pojmem jsou peněžní výdaje neboli úbytek peněžních 

fondů. (Synek, 2015, s. 43) 

2.1.4 Výsledek činnosti podniku 

Obdobně jako u nákladů s výdaji musíme odlišovat výnosy od peněžních příjmů. Výnosy 

jsou peněžním oceněním realizovaných výrobků a služeb za určité období a hlavními 

výnosy jsou tržby (prodej vlastních výrobků a služeb). (Synek, 2015, s. 50) 

Vztah mezi nabídkou, poptávkou a cenami vyjadřují nabídkové a poptávkové funkce. 

Výnosy jsou spolu s náklady a hospodářským výsledkem zachyceny ve výkazu zisku a 
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ztrát, kde hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Vyšší výnosy 

představují zisk, nižší ztrátu. (Synek, 2015, s. 50) 

Zisk je mimo jiné základním motivem podnikání, hlavním kritériem pro rozhodování a 

hlavním zdrojem samofinancování. (Synek, 2015, s. 50) 

2.1.5 Efektivnost 

Efektivnost vyjadřuje výrobu uspokojující potřeby trhu s maximálním využitím všech 

výrobních faktorů, které jsou v optimálním množství a v optimální proporci. (Synek, 

2015, s. 54) 

2.1.6 Cíle podniku 

Cílem podniku je uspokojování potřeb zákazníků a všech, kdo jsou životně spjati 

s podnikem, obecným cílem je dosahování zisku. (Synek, 2015, s. 76) 

Primární cíl je rozdělen na dílčí cíle, cíle technické, ekonomické, finanční, sociální, 

dlouhodobé, krátkodobé atd. Činnosti – funkce pro splnění cílů jsou prvotní (zásobování, 

výroba, odbyt) a podpůrné. (Synek, 2015, s. 77) 

2.1.7 Právní forma podniku 

Zájmový podnik této práce je podnikem jednotlivce (fyzické osoby), je tedy vlastněn 

jednou osobou. Jako takový má dvě hlavní výhody, a to minimální regulaci ze strany státu 

a malou potřebu počátečního kapitálu. Naopak mezi nevýhody patří obtížný přístup ke 

kapitálu, neomezené ručení za dluhy a omezená životnost firmy dle délky života majitele. 

Podniky jednotlivce obvykle mají formu živnosti, což znamená pravidelnou výdělečnou 

činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní 

riziko za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat jak fyzická, tak právnická 

osoba a živnostenský zákon je dle odborné způsobilosti rozděluje na živnosti ohlašovací 

a koncesované. (Synek, 2015, s. 80) 

Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě ohlášení a dělí se na živnosti 

řemeslné, kdy je odborná způsobilost získána vyučením a praxí, živnosti vázané, kdy 
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provozování vyžaduje získání průkazu způsobilosti, a živnosti volné, kdy odborná 

způsobilost není stanovena. (Synek, 2015, s. 80) 

Živnosti koncesované se vykonávají je na základě koncese udělené živnostenským 

úřadem. (Synek, 2015, s. 80) 

Podle předmětu podnikání rozdělujeme živnosti na obchodní, výrobní a poskytující 

služby. (Synek, 2015, s. 80) 

Živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík a vydává živnostenské listy a koncesní 

listiny jako průkazy práva vykonávat živnost. Živnostníci mohou vytvářet živnostenská 

společenstva. (Synek, 2015, s. 81) 

2.2 Bezpečnostní kování 

Podniky zvýšily své povědomí o ochraně 

jejich majetku a poskytování kvalitnějších 

ochranných služeb jak svým zákazníkům, 

tak svým obchodním partnerům. (Brenda 

Wing Han, 2016) 

Nemocnice, školy, armáda a komerční 

společnosti často vyžadují otevírání se 

zvýšeným dohledem, extra ochranou proti 

zlodějům nebo vandalismu, nebo zvláštní 

bezpečnost a hlásicí řešení. (Anonymous, 

2013) 

Funkce bezpečnostního kování (viz obrázek 

1 a příloha 1) ve dveřích spočívá v ochraně 

cylindrické vložky před vnějšími 

atmosférickými vlivy. Případnému 

pachateli ztěžuje přístup k tělesu vložky, 

dochází tak k nárůstu času potřebnému k překonání. Je nutné, aby upevňovací prvky byly 

z vnitřní strany dveří. Bezpečnostní kování se nejčastěji vyrábí ve 3. nebo 4. bezpečnostní 

Obr. 1: Bezpečnostní kování Rolex 

(http://www.rostex.cz/) 
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třídě. V České republice jsou nejrozšířenější rozměry roztečí mezi otvorem pro 

cylindrickou vložku a klikou 90 mm a 72 mm. (Dostál, 2010) 

Dle normy ČSN EN 1627 existuje šest bezpečnostních tříd (Ivanka, 2014), viz tabulka 1. 

Tabulka 1: Třídy odolnosti (Ivanka, 2014) 

1 Základní ochrana 

2 Zvýšená ochrana 

3 Vysoká ochrana 

4 Velmi vysoká ochrana 

5 Nadstandardně vysoká ochrana 

6 Speciální nadstandardní ochrana 

2.2.1 Navrhované bezpečnostní kování 

Předmětem zájmu je bezpečnostní kování na dveře ve 3. třídě bezpečnosti. Jeho funkcí je 

chránit zámek a cylindrickou vložku před útokem zvenčí. 

Hlavními částmi bezpečnostního kování jsou vnější štít s výztuhou, tělo vnitřního štítu 

s výztuhou a vnitřní štít. Zatímco vnější štít s výztuhou je jeden nedělený kus, na vnitřní 

straně, která není koncipována pro ochranu před útokem, jsou tělo s výztuhou a samotný 

štít instalovány odděleně. (Rostex, 2017) 

Některá kování mají pro zlepšení bezpečnosti pod vnějším štítem také krycí desku 

odolnou proti odvrtání. (Rostex, 2017) 

Důležitou částí celého systému je cylindrická vložka (v našem případě bezpečnostní), 

která slouží k samotnému uzamykání. Samotná ovšem představuje slabé místo, proto je 

vhodné ji chránit bezpečnostním krytem. (Rostex, 2017) 

Dalšími díly b. kování jsou zpravidla klika na vnitřní straně a madlo/klika/koule na vnější 

straně, a dále trn, šrouby, svorník, podložky, krytky a podobně. (Rostex, 2017) 
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Právě svorníky/šrouby spojující vnitřní a vnější štít jsou dalším zranitelným místem, 

důležitým bezpečnostním prvkem proto jsou kuličky umístěné tak, aby zabránily 

případnému odvrtání.  

Bezpečnostní kování musí být odolné proti páčení, vrtání, manipulaci s ručním nářadím, 

proti fyzickému násilí, řezání a sekání. (Národní bezpečnostní úřad, 2016) 

Bezpečnostní třídy všech bezpečnostních prvků (dveře – kování – vložka) musí být 

sjednocené, nebo příslušenství může být ve vyšší bezpečnostní třídě (např. dveře 3. 

bezpečnostní třídy a vložka 4. bezpečnostní třídy). (NEXT, 2016) 

2.2.2 Certifikace mechanických zábranných systémů 

Certifikaci bezpečnostního kování, jakožto mechanického zábranného systému, provádí 

společnost TREZOR TEST s r.o., a tato činnost je akreditována Českým institutem pro 

akreditaci. Výsledky zkoušení výrobků akceptuje Národní bezpečnostní úřad, který také 

stanovuje certifikační postup a vystavuje samotný certifikát. (TREZOR TEST, 2018) 

Certifikace poskytuje nezávislé ubezpečení a potvrzení shody vlastností výrobků 

s požadavky technických norem a jiných normativních dokumentů. Obsahuje také dozor 

nad stabilitou kvality výroby certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu. 

(TREZOR TEST, 2018) 

Certifikované výrobky jsou označovány certifikačními štítky a značkami, jenž poskytují 

údaje o jejich bezpečnostní třídě, technických parametrech a příslušné dokumentaci. 

(TREZOR TEST, 2018) 

Certifikování jednoho výrobku stojí 70 000 Kč a výrobek i s mírně odlišnými vlastnostmi 

se musí zkoušet zvlášť. 

2.3 Podnikatelský plán 

Všechna stádia podnikání zahrnují plánování, je tedy potřebné při začátcích podnikání, 

v průběhu reálného života i při pádu nebo prodeji podniku. Úspěšné podniky využívají 

různé druhy plánů na různých úrovních. (Koráb, 2007, s. 9) 
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Samotný plánovací proces se skládá ze tří částí: 

1. Porozumění, kde jsme. 

Jaké je postavení firmy a jejího výrobku v rámci konkurence? 

2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 

Jaké jsou celkové cíle podnikání a podnikatele osobně? 

3. Plánování, jak se tam dostaneme. 

Vytvoření strategie pro dosáhnutí cílů. (Koráb, 2007, s. 10) 

Je nanejvýš žádoucí, aby se protnuly osobní cíle podnikatele a cíle podniku. Pro reálné 

ohodnocení možností vstupu na trh slouží analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Důležitý 

je také důkladně zpracovaný marketingový plán. Při plánování je třeba využít funkční 

zpětné vazby, tedy uvědomění si omezení podnikových cílů existujícími reálnými zdroji. 

(Koráb, 2007, s. 11) 

Podnikatelské plánování je důležitý a neustálý proces. Dobrý podnikatel vždy modifikuje 

své plány tak, aby odvrátil hrozby a využil příležitosti. (Koráb, 2007, s. 11) 

Hisrich & Peters definují podnikatelský plán tímto způsobem: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ (Hisrich, 

1996) 

Podnikatelský plán slouží pro majitele firmy, manažery i pro externí investory. (Koráb, 

2007, s. 13) 

Druhy plánů se dělí dle funkčních oblastí na: 

- Marketingové plány (jak získat zákazníky) 

- Výrobní plány 

- Organizační plány 

- Finanční plány 

- Plány řízení kvality 

- Plány R&D (výzkumu a vývoje) 

- Počítačové plány (jaké počítače budou potřeba) (Koráb, 2007, s. 13-14) 



22 

 

Plány můžeme rozdělit také z hlediska termínování, a to na: 

- Krátkodobé (operativní plány) 

- Střednědobé (taktické plány) 

- Dlouhodobé (strategie) (Koráb, 2007, s. 14) 

2.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Neexistuje jedna obecná forma podnikatelského plánu, struktur existuje velké množství. 

To je způsobeno i tím, že obsah podnikání každého podniku se liší, nicméně určité 

aspekty by měl obsahovat každý podnikatelský plán. (Koráb, 2007, s. 36) 

Plán by měl být přesný a zároveň stručný, realistický a logický, kompletní a pravdivý a 

jeho cíle konkrétní a měřitelné. (Koráb, 2007, s. 36) 

Části podnikatelského mohou být následující: 

• Titulní strana 

Obsahuje základní teze podnikatelského plánu, bývají zde uvedeny informace jako 

název a sídlo společnosti, kontakty na podnikatele, popis a povaha podnikání nebo 

způsob financování. (Koráb, 2007, s. 36) 

• Exekutivní souhrn 

Vytváří se až po sestavení celého plánu a její rozsah je několik stránek. Měla by 

vzbudit ve čtenáři zvědavost, aby si přečetl celý dokument. V případě cílení souhrnu 

na investory je velice důležité, aby byla jeho kvalita co nejvyšší a podnítila zájem 

investorů. (Koráb, 2007, s. 36) 

• Analýza trhu 

Analýza trhu obsahuje především analýzu konkurence, přičemž podstatné je 

zhodnocení jejich vlivu na podnik. Obsahovat by měla i přehled historického vývoje 

a nástin trendů odvětví a dále informace o okolí podniku, např. přírodním a 
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politickém. Nemělo by se zapomenout na segmentaci trhu spojenou s analýzou 

zákazníků. (Koráb, 2007, s. 36-37) 

• Popis podniku 

Uvádí podrobný popis pro investorovu představu o velikosti a záběru podniku. Měl 

by obsahovat doložitelná fakta, definovat strategii a cíle podniku a možnosti jejich 

dosažení. (Koráb, 2007, s. 37) 

• Výrobní plán 

V případě nevýrobního podniku se jedná o „obchodní plán“. Výrobní plán zahrnuje 

kompletní proces výroby, uvedeni zde bývají i subdodavatelé, informace o 

uzavřených smlouvách, popis strojů a zařízení a potřebné materiály včetně jejich 

dodavatelů. Vhodné je uvést seznam produktů podniku s ohodnocením 

konkurenceschopnosti a také certifikáty jakosti. (Koráb, 2007, s. 37-38) 

• Marketingový plán 

Přibližuje čtenáři způsob distribuce, oceňování a propagace, také uvádí odhady 

objemu produkce nebo služeb pro možnost odvození rentability podniku. Samotní 

investoři tuto část mnohdy považují za nejdůležitější k zajištění úspěchu. (Koráb, 

2007, s. 38) 

• Organizační plán 

Prostřednictvím organizační struktury podniku popisuje formu vlastnictví, údaje o 

managementu a klíčových vedoucích pracovnících a také nadřízenost a podřízenost 

těchto zaměstnanců. (Koráb, 2007, s. 38) 

• Hodnocení rizik 

Analyzuje slabá místa podniku, která mohou ohrozit podnik z oblastí konkurence, 

marketingu, výroby, managementu či technologií. Je potřeba mít alternativní 

strategie. (Koráb, 2007, s. 38) Riziko je negativní odchylkou od cíle s negativními 

dopady na firmu a analýza rizik nejenom nalezne jejich potenciál, ale také umožní 
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připravit opatření v případě jejich skutečného působení. Rizika mohou být 

ovlivnitelná a neovlivnitelná, vnitřní a vnější. Dle věcné náplně technická, výrobní, 

ekonomická, tržná, finanční, politická atd. (Srpová, 2011, s. 31-32) 

Jednou z možností provedení analýzy rizik je expertní hodnocení. Zde se významnost 

faktorů rizika posuzuje dle pravděpodobnosti jejich výskytu v součinu s intenzitou 

jejich negativního vlivu. (Srpová, 2011, s. 32) 

Jinou konkrétní možností provedení analýzy rizik je analýza citlivosti. Ta zjišťuje 

citlivost hospodářského výsledku na faktory, které ji ovlivňují. Jedná se např. o 

poptávku, realizovatelnou tržní cenu nebo změny fixních/variabilních nákladů. 

Výsledky jsou však subjektivní v závislosti na zpracovateli. (Srpová, 2011, s. 32) 

• Finanční plán 

Je další důležitou částí celého plánu a v návaznosti na potřebné objemy investic 

vyhodnocuje jeho celkovou reálnost. Předpovídá příjmy a výdaje alespoň na tři roky 

dopředu, vývoj cash-flow a odhad rozvahy. (Koráb, 2007, s. 38) 

• Přílohy 

Informativní materiály, které nelze začlenit do samotného textu, ve kterém by ovšem 

měly být odkazy na tyto přílohy. (Koráb, 2007, s. 38) 

2.4 Analýza 

Příprava plánu by měla být podložena formální, strukturovanou analýzou. Účelně se 

rozlišují analýzy vnitřních a vnějších podmínek. (Koráb, 2007, s. 47) Jako první jsou 

uvedeny analýzy vnějších podmínek. (Koráb, 2007, s. 48) 

2.4.1 SWOT analýza 

Jakožto nejčastěji používaný nástroj analýzy identifikuje a posuzuje významnost faktorů 

z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, a 

také z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým může být zkoumaný 

objekt vystaven. (Koráb, 2007, s. 48) 
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„SWOT analýza zkoumá vzájemné vztahy výsledků externí a interní analýzy.“ (Srpová, 

2011, s. 174) 

Silné a slabé stránky jsou interní faktory, nad kterými má podnik určitou kontrolu a které 

může ovlivňovat. Hrozby a příležitosti jsou externí vlivy, které samy o sobě podnik 

nemůže ovlivnit, ale může na ně reagovat v rovině přizpůsobení záměru. (Koráb, 2007, 

s. 48) 

SWOT analýza může být zachycena v různých formách, např. tabulka se čtyřmi 

kvadranty, seznam nebo sekvenční popis s výčtem faktorů. (Koráb, 2007, s. 48) 

Pro vytvoření konkurenční výhody firma omezuje své slabé stránky, podporuje ty silné, 

využívá příležitostí a snaží se jistit proti možným hrozbám. (Kozel, 2006, s. 39) 

U jednotlivých faktorů se pomocí hodnotící stupnice určuje jejich významnost 

(důležitost, pravděpodobnost). Tak se vyhodnotí nejdůležitější faktory. Také je možné 

přehledně zobrazit výsledné hodnocení prostřednictvím matice závažnosti/výkonnosti, 

matice příležitostí a matice ohrožení. (Kozel, 2006, s. 40) 

2.4.2 SLEPT analýza 

Jinak také PEST analýza je nástroj vnější analýzy a skládá se z pěti oblastí zájmu, které 

se mohou překrývat. 

• Sociální oblast 

• Legislativní oblast 

• Ekonomická oblast 

• Politická oblast 

• Technologická oblast (Koráb, 2007, s. 48-49) 

2.4.3 Porterův model konkurenčních sil 

Jakožto nástroj vnější analýzy podniku slouží ke zkoumání konkurentů podniku, a to 

existujících i potenciálních. Jejich hrozba se posuzuje v pěti zobecněných oblastech: 

(Koráb, 2007, s. 49-50) 
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• Vnitřní konkurence 

Jde o konkurenci ve stejném typu podnikání (např. stavební firma vs. stavební firma), 

ovšem jejich specializace je může odlišovat. (Koráb, 2007, s. 50) 

• Nová konkurence 

Jedná se o subjekty, které mají potenciál nám konkurovat. Jejich riziko jde obvykle 

pouze odhadovat z hlediska vlastností trhu, jako jsou jeho atraktivnost nebo bariér 

vstupu na něj. (Koráb, 2007, s. 50) 

• Zpětná integrace v dodavatelském řetězci 

Zpětná integrace v d. řetězci plyne z rizika nové konkurence, která se objeví 

v případě, že se existující či potenciální firemní odběratel rozhodne zajišťovat si 

doposud dodávané produkty nebo služby sám. (Koráb, 2007, s. 50) 

• Dopředná integrace v dodavatelském řetězci 

Dopředná integrace v d. řetězci vzniká v případě, kdy dodavatel rozšíří podnikání do 

sféry původního odběratele a stane se tak jeho konkurencí. Jedná se o (opačnou) 

obdobu zpětné integrace. (Koráb, 2007, s. 50) 

• Riziko konkurence substitutů 

Riziko vznikající při existenci příbuzných produktů, které produkt původní firmy více 

či méně nahrazují. (Koráb, 2007, s. 50) 

 

Dále jsou uvedeny nástroje vnitřní analýzy podniku, snažící se pokrýt všechny možné 

vnitřní faktory podniku. 

2.4.4 Model 7S 

Model zkoumá společnost prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí, a sice 

strategie, systémy, struktura, spolupracovníci, styl manažerské práce, schopnosti a sdílené 

hodnoty. (Koráb, 2007, s. 51) 
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2.4.5 Firemní funkce / faktory 

Tento přístup se zaměřuje na funkční oblasti firmy (např. finance a rozpočty, výzkum a 

vývoj, oblast IT/IS, personální zdroje, výroba) (Koráb, 2007, s. 51) 

 

Poslední nástroje se zaměřují na konkrétní skupinu vnitřních faktorů: 

2.4.6 4P marketingového mixu 

Jedná se o pomůcku při rozboru produktů a jejich možnosti uplatnění na trhu. Představuje 

oblasti produktu (výrobek samotný a jeho postavení na trhu), oblast ceny (price), oblast 

podpory obchodu a prodeje (promotion, propagace) a oblast distribuce (place, umístění 

výrobků a služeb). (Koráb, 2007, s. 51) 

2.4.7 BCG matice 

Tento nástroj vyhodnocuje přínos existujících výrobků a jejich možnou budoucnost. 

Smysl analytických nástrojů je především podpůrný. (Koráb, 2007, s. 51) 

 

2.5 Kalkulace 

Pojem kalkulace může označovat tři pojmy: 

1. Kalkulace jako kalkulování, tedy činnost pro stanovení nebo zjištění nákladů na 

kalkulační jednici (jednotku výkonů). 

2. Výsledek kalkulování (viz 1. bod) v kalkulačních položkách a jejich úhrn. 

3. Část informačního systému, která čerpá data z rozpočetnictví a nákladového 

účetnictví, popř. podnikový útvar, jehož úkolem je kalkulování. (Hradecký, 2003, 

s. 11) 

Kalkulace se sestavují na odbytové výkony, tedy pro externí zákazníky, nebo pro 

vnitropodnikové výkony. Termín výkon představuje vyráběné výrobky, prováděné práce 

a poskytované služby. (Hradecký, 2003, s. 11) 
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2.5.1 Kalkulační jednice 

Kalkulační jednice je „přesně specifikovaní jednotka výkonů daného podniku, určená 

druhem výkonu, popř. dalšími parametry, nutnými k jejímu odlišení od ostatních výkonů“. 

(Hradecký, 2003, s. 12) 

Každý typ výrobku se musí kalkulovat samostatně, ledaže se jednotlivá provedení 

výrobku liší tak málo, že je vliv této odlišnosti na náklady zanedbatelný. (Hradecký, 2003, 

s. 12) 

2.5.2 Kalkulované množství 

Kalkulované množství představuje sérii výrobků, zadaných do výroby pod jedním 

výrobním příkazem. Náklady na kalkulační jednici se počítají vydělením nákladů na 

výrobu kalkulovaného množství počtem výrobků. To lze pouze u výsledné kalkulace, u 

předběžní kalkulace se sestavují pouze na kalkulační jednici. (Hradecký, 2003, s. 13) 

Kalkulační jednice nebo kalkulované množství jsou předmětem kalkulace. (Hradecký, 

2003, s. 12) 

2.5.3 Kalkulační systém 

Kalkulační systém lze „definovat jako soustavu kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi. 

Hlavním úkolem kalkulačního systému je zajistit metodickou jednotu a vzájemnou 

návaznost kalkulací mezi sebou.“ (Hradecký, 2003, s. 13) 

2.6 Metody hodnocení investic 

Ekonomické hodnocení zahrnuje množství charakteristik pro posouzení proveditelnosti 

projektu. Metody se dělí na dvě hlavní skupiny, a to statické a dynamické. 
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První jsou uvedeny statické metody, které jsou vhodné pro krátkodobé hodnocení. Jsou 

doplňkové, protože nezohledňují působení tzv. faktoru času. 

2.6.1 Metoda porovnání nákladů 

Je vhodná pro hodnocení obnovovacích, rozšiřovacích a racionalizačních investic. 

Kritériem výhodnosti porovnávaných investičních projektů je minimum celkových 

průměrných ročních nákladů (N): (Polách, 2012, s. 57) 

𝑁 = 𝑁𝑘 + 𝑁𝑝 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑁 =
𝑖

100
∗ 𝐼 + 𝑂 + 𝑃𝑁 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑁𝑝 – provozní náklady 

𝑖 – úroková míra v % 

𝐼 – investice 

𝑂 – roční odpisy 

𝑃𝑁 – ostatní roční provozní náklady (Polách, 2012, s. 57) 

2.6.2 Metoda porovnání zisku 

Tato metoda je vhodná pro rozšiřování investice a kritériem výhodnosti je maximální 

zisk. Je to komplexnější pohled na projekt, zahrnuje výši zisku při různých objemech 

výkonů. Nezohledňuje však zcela vložený kapitál, problémem je přesné zjištění 

budoucích příjmů, posuzuje průměrné hodnoty a nezohledňuje vývoj využití kapacit. 

(Polách, 2012, s. 58) 

2.6.3 Výpočet rentability 

Metoda vhodná pro racionalizační a rozšiřovací investice, kritériem výhodnosti je projekt 

s nejvyšší rentabilitou. Je vhodným doplněním výše uvedených metod. (Polách, 2012, s. 

58) 
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𝑅1 = (∑
𝑍𝑖

𝑁𝑖
: 𝑛

𝑛

𝑖=1

) ∗ 100 % 

𝑍 – zisk z investování 

𝑁 – vynaložené náklady 

𝑛 – počet let životnosti investice (Polách, 2012, s. 59) 

2.6.4 Výnosnost investice 

Opět výhodnější ukazatel, bere totiž kromě zisku v úvahu další kladné peněžní toky 

projektu. Odpisy jsou významným zdrojem obnovovacích investic. (Polách, 2012, s. 59) 

𝑉𝐼 = (∑
𝐶𝐹𝑖

𝐼𝐾
: 𝑛

𝑛

𝑖=1

) ∗ 100 % 

Cash flow vyjadřuje čisté (netto) cash flow, vyprodukované investicí neboli kolik korun 

nových zdrojů vyprodukovala investice z jedné vložené koruny investičních výdajů. 

(Polách, 2012, s. 59) 

2.6.5 Výpočet doby splatnosti 

Tato metoda zjišťuje dobu odepisování (splatnosti) projektu a kritériem výhodnosti je 

projekt, který prokazuje nejkratší dobu amortizace. To je doba, za kterou se projekt splatí 

z výnosů investování – cash flow. (Polách, 2012, s. 60) 

𝐷𝑆 =
𝑁

𝑍
, resp. 𝐷𝑆 =

𝐼𝐾

𝐶𝐹
 

První vzorec počítá dobu splatnosti z rentability, druhý z výnosnosti investice. Při 

dosazení ročního zisku, resp. cash flow vypočítá, za kolik let se vrátí vynaložené náklady 

(výdaje); při dosazení zisku za jiné účetní období, než jeden rok vypočítá, za kolik 

stejných účetních období bude investice splacena. (Polách, 2012, s. 60) 
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Dále jsou uvedeny dynamické metody hodnocení projektů, které odstraňují nedostatky 

statických metod. Zohledňují velmi významného činitele – čas, který působí na změnu 

hodnoty peněz. (Polách, 2012, s. 61) 

2.6.6 Čistá současná hodnota (Net Present Value) 

Tuto metodu považuje moderní management za základní, nejpřesnější a nejspolehlivější 

metodu hodnocení projektů. Jedná se o rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 

z investice a kapitálovým výdajem, výnosem je tedy očekávaná hodnota cash flow. 

(Polách, 2012, s. 64) 

Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝐶𝐹 − 𝐼𝐾 

Č𝑆𝐻 – čistá současná hodnota 

𝑆𝐻𝐶𝐹 – současná hodnota cash flow 

𝐼𝐾 – investovaný kapitál (Polách, 2012, s. 64) 

Při ČSH kladné je projekt přijatelý, při ČSH záporné je nepřijatelný a při rovnosti 0 

investici nelze doporučit ani zamítnout. (Polách, 2012, s. 65) Tato metoda ukazuje na růst 

její tržní hodnoty. (Polách, 2012, s. 67) 

2.6.7 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

Tato metoda je založena na koncepci současné hodnoty a spočívá v hledání diskontní 

míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice rovná současné 

hodnotě výdajů na investici. VVP je tržní úroková míra, při které se ČSH rovná nule. 

(Polách, 2012, s. 68) 

Výpočet se provádí nejprve metodou pokus omyl (iterativní postup) a následně lineární 

interpolací: (Polách, 2012, s. 68) 

𝑉𝑉𝑃 =  𝑘1 +
Č𝑆𝐻1

Č𝑆𝐻1 − Č𝑆𝐻2

∗ (𝑘2 − 𝑘1) 

𝑘1 – diskontní sazba, při níž je ČSH > 0 
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𝑘2 – diskontní sazba, při níž je ČSH < 0 

Č𝑆𝐻1 – kladná ČSH, při diskontní sazbě 𝑘1 

Č𝑆𝐻2 – záporná ČSH, při diskontní sazbě 𝑘2 (Polách, 2012, s. 68) 

Při 𝑉𝑉𝑃 větším než 𝑘1 je pravidlem investovat. (Polách, 2012, s. 68) Metoda VVP je 

druhá nejpoužívanější. (Polách, 2012, s. 69) 

2.6.8 Index rentability (Profitability Index) 

Index ziskovosti je stanoven jako poměr současné hodnoty odhadu peněžních toků 

(SHCF) a investovaného kapitálu. (Polách, 2012, s. 70) 

𝐼𝑅 =  
𝑆𝐻𝐶𝐹

𝐼𝐾
 

Investici lze doporučit pouze při IR > 1. Tento index je v úzkém vztahu s metodou ČSH. 

Je vhodným kritériem výběru investičních variant, pokud jsou kapitálové zdroje omezené. 

Vybrané projekty maximálně přispívají ke zvýšení hodnoty podniku. (Polách, 2012, s. 

71) 

2.6.9 Diskontovaná doba splatnosti (Discounted Payback Period) 

Tradičně používaná metoda (především z pozice investora) odpovídá na otázku, kolik 

období musí investiční projekt produkovat výnosy, aby byl přijatelný z hlediska čisté 

současné hodnoty. (Polách, 2012, s. 72) 

𝐷𝐷𝑆: ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖
= 𝐼𝐾

𝐷𝐷𝑆

𝑖=1

  𝑖 = 1,2,3 … 𝐷𝐷𝑆 

Pravidlem je investovat, pokud je DDS menší než doba ekonomické živostnosti projektu 

(T). (Polách, 2012, s. 73) 
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Kromě zmíněných metod existují i doplňkové metody hodnocení investic, jako rentabilita 

investice a bod zvratu, případně hodnocení projektu metodou konečné hodnoty a 

komerční životaschopnost projektu. (Polách, 2012, s. 64) 

2.7 Zdroje financování projektů 

Financování lze charakterizovat jako „činnost zabývající se získáváním finančních zdrojů 

(kapitálu a peněz) pro založení, chod a rozvoj podniku, a to v potřebném objemu, čase a 

struktuře, při optimálních nákladech na jejich obstarání s definovanou cenou za jejich 

používání (cenu kapitálu, WACC).“ (Fotr, 2011, s. 44) 

Pro financování projektů jsou důležité veličiny, jako hodnota vážených průměrných 

nákladů (WACC), doba splácení úvěru a úroky v případě cizího financování, výnosnost 

vlastního kapitálu očekávaná akcionáři společnosti v případě financování z vlastních 

zdrojů nebo peněžní toky projektu (příjmové i výdajové). (Fotr, 2011, s. 44) 

Investiční projekt musí mít zajištěné zdroje financování. Po prezentaci investičního 

projektu klíčovým partnerům je záměr podrobně prověřován a teprve poté může být 

schválen. (Fotr, 2011, s. 45) 

Nejvýznamnějším kritériem pro členění finančních zdrojů je místo. Rozlišují se interní a 

externí zdroje financování. Interní může využít již existující firma, jedná se především o 

zisk po zdanění, odpisy a přírůstky rezerv, odprodej některých složek dlouhodobého 

majetku nebo snížená oběžných aktiv. (Fotr, 2011, s. 45-46) 

Pro projekty nově vznikajících firem lze využít pouze externí zdroje financování, jako 

vklady vlastníků (a jejich zvyšování), úvěry, dluhopisy (obligace), účasti (vklady dalších 

subjektů), subvence a dary nebo rizikový kapitál. (Fotr, 2011, s. 46) 

Dle druhého hlediska se zdroje financování člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní 

kapitál není třeba splácet, je tak bezpečný, naopak u cizího kapitálu je třeba hradit jeho 

náklady a tento kapitál splatit, je tak značně rizikový. (Fotr, 2011, s. 46) 
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3. Analýza současného stavu 

Pro vypracování kvalitního podnikatelského záměru je nutné současný stav podniku, a to 

jeho základní charakteristikou a dále využitím několika analytických nástrojů. 

3.1 Podnik 

Název podniku: Ing. Jakub Juriga – JRG Works 

Sídlo podniku: Mánesova 760, 68771 Bojkovice 

Hlavním zaměřením firmy JRG Works, která vznikla v roce 2016, je oblast automotive 

(prototypová výroba). Konkrétně se zabývá konstrukcí a výrobou jednoúčelových strojů 

a zařízení (např. měřicích, zkušebních, montážních) a dalších přípravků různého určení. 

V části výrobní firma obrábí hliníkové slitiny a konstrukční ocel a dále zajišťuje montáž 

celků, obstarává také sekundární operace jako tepelné zpracování a povrchová úprava. 

Další firemní činností je příprava a vypracování technických návrhů. 

Z hlediska velikosti se JRG Works dle kategorizace EU řadí mezi mikropodniky (jinak 

také drobný podnikatel), nejvhodnější je tedy malosériová výroba do 500 ks. 

Ing. Jakub Juriga je jako podnikající fyzická osoba zapsán v živnostenském rejstříku, 

jedná se tedy o právní formu živnostník (osoba samostatně výdělečně činná). 

Firma má v současné době jednoho zaměstnance a několik pracovníků na dohodu o 

provedení práce. Jejich počet se často mění, většinou jde o studenty, pohybuje se kolem 

desíti v závislosti na možnostech těchto pracovníků a také na aktuální potřebě podniku. 

Ta se odvozuje od potřeb zákazníků a také od možností dodavatelů, které v době mého 

působení v podniku byly velmi nestabilní. 

Výrobu, stejně jako celý podnik, řídí Ing. Jakub Juriga (dále také jako „majitel“), který 

studoval na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a 

připravuje, případně kontroluje také technické výkresy. V době jeho nepřítomnosti nebo 

zaneprázdněnosti přebírá odpovědnost nad výrobou stálý zaměstnanec. 

Vzhledem k velikosti podniku je jeho řízení poměrně jednoduché a efektivní.  
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3.1.1 Vybavení podniku a jeho výrobní možnosti 

V oblasti konstrukce se podnik zabývá tvorbou výkresové dokumentace a vizualizací 

součástí a dílů. Nabízí i překreslení náčrtů, scanovaných dat a vytištěných výkresů do 

digitální podoby včetně vytvoření 3D modelu a kompletní návrh. Pohybuje se i v oblasti 

automatizace – výroba menších automatizovaných linek, například robotických buněk, 

částečně nebo plně automatizovaných strojů (přípravků) a manipulátorů. Využívá 

software SolidEdge. 

Ve výrobě se zaměřuje zejména na obrábění hliníkových slitin, pracuje ale i s ocelí, 

litinou, barevnými kovy a plasty. Navrhuje technologie na výrobu, má vlastní výrobní 

provoz. K výrobě zajišťuje i montáž sestav, celků a přípravků jakéhokoliv charakteru, 

včetně tepelného zpracování nebo povrchové úpravy. Poskytuje obrábění kovů (rotační a 

prizmatické součásti) a kooperační služby, každému zákazníkovi nabízí individuální 

přístup. Pro výrobu používá strojní vybavení v konvenčním provedení i CNC stroje. 

Kompletní návrh zajišťuje program EdgeCam. 

Podnik nabízí a další služby týkající se strojírenské výroby a konstrukce, jako jsou 

vývojová činnost v oblasti strojírenství, tvorba CNC programu nebo zprostředkování 

dodávky požadovaných dílů. 

Základní poskytované povrchové úpravy: 

• Černění 

• Eloxování 

• Niklování 

• Práškové lakování 

• Zinkování 

Základní poskytované tepelné úpravy: 

• Cementace 

• Kalení 

• Žíhání 

• Propouštění 
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• Nitridace 

Strojní vybavení: 

• MCV 1270 SPEED 

o Maximální velikost dílců 1270 x 610 x 720 mm 

o Velikost pracovního stolu 1500 x 670 mm 

• FNG 50 CNC 3-osé 

o Maximální velikost dílců 1200 x 8500 x 7000 mm 

o Velikost pracovního stolu 800 x 400 mm 

• Gravírovací CNC 

o Gravírovací CNC je vhodné pro obrábění barevných kovů, plastů a dřeva 

o Maximální velikost dílců 600 x 600 x 100 mm 

• Závitořez 

o Závity M3 až M12 

• Soustruhy 

o Maximální velikost dílců: max. délka 350 mm, max. průměr 120 mm 

• Finesa FNK25 

o Maximální velikost dílců 800 x 370 x 450 mm 

o Velikost pracovního stolu 250 x 1250 mm 

• Konvenční nástrojářská fréza 

3.2 SWOT analýza 

Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

3.2.1 Silné stránky 

• Komunikace a vztahy s obchodními partnery 

• Interní komunikace 

• Rychlost adaptace na změny 

• Zpracování komplexní zakázky 

• Certifikace ISO 

• Dobré image podniku 
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Silné stránky podniku vycházejí především z jeho malé velikosti a z osobní 

angažovanosti majitele. Sám komunikuje s dodavateli a odběrateli, a také s pracovníky. I 

díky tomu může podnik rychle ovládat a výrobek jak navrhnout, tak vyrobit i s montáží. 

Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2016 a má dobrou pověst. 

3.2.2 Slabé stránky 

• Malá známost u veřejnosti 

• Nízké stáří podniku 

• Malá velikost 

• Omezený prostor pro rozšiřování 

• Úzké stávající zaměření 

• Zaběhlá konkurence 

Některé slabé body jsou diskutabilní a mohou být chápány naopak jako výhody, jako 

např. malá velikost podniku. I když má firma dobré jméno, není známá mezi širokou 

veřejností. Omezený prostor pro rozšíření výroby bude dle majitele vyřešen, protože již 

má možnost pro zakoupení další haly, které se nachází necelých 6 km od stávajících 

výrobních prostor. Co se týče samotného výrobku – bezpečnostního kování – představuje 

problém stávající konkurence v součinnosti s certifikačními nároky. 

3.2.3 Příležitosti 

• Rozšíření sortimentu 

• Rozšíření výrobních prostor 

• Zavedení nových technologií 

• Zavedení informačního systému 

• Spolupráce s novými obchodními partnery 

• Rozšíření spolupráce se stávajícími obchodními partnery 

• Využití marketingových nástrojů 

• Růst ekonomické úrovně 

Velkou příležitostí je rozšíření sortimentu, které je předmětem této bakalářské práce. 

Rozšíření výrobních prostor je v plánu a zavádění nových technologií probíhá v podstatě 
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kontinuálně. Právě při nové výrobě se počítá i se spoluprací s novými dodavateli i 

odběrateli, současně je samozřejmé počítat s využitím marketingu. Stávající stav 

ekonomiky, která roste a dle předpovědí bude i nadále v dobrém stavu, je ideálním 

prostředím pro růst samotného podniku. 

3.2.4 Hrozby 

• Možný nedostatek pracovních sil 

• Vznik nové konkurence 

• Působení stávající konkurence 

• Vznik ekonomických problémů 

• Legislativa 

V regionu panuje extrémně nízká nezaměstnanost a firmy tak mají problém se sháněním 

zaměstnanců. Tato hrozba je řešena kvalitní zaměstnaneckou politikou a velkou 

angažovaností majitele, nicméně není možné ji brát na lehkou váhu, především v případě 

rozšiřování výroby. Standardní hrozbu tvoří konkurence. I přes dobrou ekonomickou 

situaci je třeba být vždy na pozoru, jelikož ekonomické problémy mohou nastat nečekaně. 

Další problém může představovat velká byrokracie. Působení hrozeb je nutné 

minimalizovat. 

3.3 SLEPT (PEST) analýza 

Tato analýza zahrnuje pět oblastí: sociální oblast, legislativní oblast, ekonomickou oblast, 

politickou oblast a technologickou oblast. 

3.3.1 Sociální oblast 

V současné době je v regionu, a také ve většině České republiky, problém se sháněním 

pracovních sil. To souvisí jednak s demografickou situací (nízká porodnost, úbytek lidí 

v produktivním věku) a s množstvím prosperujících podniku, které potřebují velké 

množství zaměstnanců. Také se zvyšuje úroveň dosaženého vzdělání obyvatelstva a o 

dělnické práce, které vyžadují vyšší vzdělání a jsou hůře placené, může být nižší zájem. 

Tento problém by měla řešit automatizace, ale zatím její úroveň stále nedostačuje. 
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Podniky v okolí tak využívají např. agenturní pracovníky ze zahraničí, ve městě se 

nachází mnoho firem, které nabízí velké množství pracovních míst. 

Firma často při zvýšené potřebě pracovní síly využívá pracovníků na dohodu o provedení 

práce, většinou se jedná o studenty. Jedná se o efektivní řešení, kdy tito studenti ve svém 

volném čase mohou provádět dělnické práce a částečně se tak řeší problém vysoké 

zaměstnanosti. Konkrétně v místě výroby je demografická situace také nepříznivá. Určitý 

problém pro podnik mohou představovat zvyšující se mzdové nároky. 

 

Graf 1: Počet narozených v rozmezí padesáti let (ČSÚ, 2017) 

 

Graf 2: Vývoj počtu lidí v produktivním věku (15-64) (ČSÚ, 2017) 
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Graf 3: Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání (ČSÚ, 2018) 

 

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel města Bojkovice (ČSÚ, 2017) 
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Graf 5: Nezaměstnaní a pracovní místa v městě Bojkovice (ČSÚ, 2018) 

3.3.2 Legislativní oblast 

Podnik se řídí platnými zákony České republiky, mezi nejvýznamnější právní normy pro 

podnikání patří obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o konkurzu, 

zákon o živnostenském podnikání a celní a daňové zákony. Důležité je dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Významnou roli hraje legislativa i 

v návrhu nového výrobku, který musí být certifikován. 

3.3.3 Ekonomická oblast 

Firma se pohybuje především na tuzemském trhu, proto ji mezinárodní ekonomická 

situace neovlivňuje bezprostředně. Průměrná roční míra inflace v roce 2017 byla 2,5 %, 

odhad pro rok 2018 je 2,2 %, inflace je tedy v mezích, která je podle většiny ekonomů 

užitečná. (ČTK, 2018) Vysoká inflace by mohla negativně ovlivnit kupní sílu 

obyvatelstva. 
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Graf 6: Vývoj průměrné míry inflace (ČSÚ, 2018) 

HDP, další důležitý makroekonomický ukazatel, v posledních letech roste a dle prognózy 

ČNB poroste i nadále. ČNB pro rok 2018 předpovídá meziroční růst reálného HDP ve 

výši 3,9 % a pro rok 2019 ve výši 3,4 %. (ČNB, 2018). Prognóza je tedy příznivá, nicméně 

ve srovnání s rokem 2017 jde o zpomalení růstu. (Kurzy.cz, 2018) 

Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR roste také, ve 4. čtvrtletí 2017 se nominálně zvýšila 

o 8 % a reálně o 5,3 %. Průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství činila celkem 31 646 Kč a medián mezd činil 27 320 Kč. (ČSÚ, 2018) 

Ve Zlínském kraji je druhá nejnižší průměrná mzda (po Karlovarském kraji), ve 

4. čtvrtletí 2017 činila 28 406 Kč. (ČSÚ, 2018) V samotném městě Bojkovice je s nevyšší 

pravděpodobností průměrná mzda ještě nižší. (Kurzy.cz, 2018) Tato skutečnost poskytuje 

firmě určitou výhodu, kdy si může dovolit nabízet relativně nízké mzdy. 
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Graf 7: Vývoj HDP (ČSÚ, 2018) 

 

Graf 8: Vývoj průměrné mzdy (ČSÚ, 2018) 
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3.3.4 Politická oblast 

Aktuální politická situace není zcela stabilní a vláda je již od ledna tohoto roku v demisi. 

V období minulé vlády docházelo ke zvyšování byrokratické zátěže a další vývoj lze 

odhadovat jen velmi nejasně, nicméně politické strany se shodují na podpoře podnikání. 

Kromě tuzemské politiky ovlivňuje místní podnikání i Evropská unie, kteréžto je Česká 

republika členským státem. 

3.3.5 Technologická oblast 

Firma, která byla založena v roce 2016, začala výrobu se staršími stroji, které ale postupně 

nahrazuje moderními technologiemi – uvědomuje si nutnost neustálé inovace. To sebou 

přináší velké finanční výdaje, které je třeba pokrýt prostřednictvím úvěru. Tak jako 

v průmyslu obecně, dochází i v JRG Works k automatizaci, snahou je co největší 

množství lidské práce nahradit stroji, obecně se tento přístup v širším smyslu dá označit 

jako průmysl 4.0 (čtvrtá průmyslová revoluce). 

3.4 Porterův model konkurenčních sil 

Zkoumá konkurenční hrozbu v pěti zobecněných oblastech. 

3.4.1 Vnitřní konkurence 

Konkurenční prostředí v oblasti konstrukce a výroby je široké a konkurence stále přibývá, 

je důležité ji důkladně sledovat. Průmysl je významným hospodářským odvětvím České 

republiky a strojírenství je jeho základní součástí. Firma má zkušenosti především se 

zakázkami pro automobilový průmysl (automotive), přičemž tržby automobilového 

průmyslu představují přibližně čtvrtinu tržeb celkové průmyslové výroby České 

republiky. (Borgis, 2017) Množství zakázek je proto příležitost pro množství společností 

a JRG Works se daří díky dobré komunikaci, výborným vztahům s obchodními partnery 

a velké flexibilitě, možné díky efektivnímu řízení výroby, které vychází především 

z menší velikosti podniku. 
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3.4.2 Nová konkurence 

V odvětví strojírenství, konstrukce a výroby vzniklo a dále vzniká mnoho společností, 

protože jde o perspektivní oblast. Jak bylo popsáno výše, silnou pozici má automobilový 

průmysl, a podnik díky velikosti trhu a omezení některých podniků (např. z důvodu 

nedostatku pracovních sil) nemá problém se sháněním zakázek. 

Významnou položku analýzy ale tvoří nová konkurence v oblasti nového navrhovaného 

výrobku, tedy bezpečnostního kování. Ta lze identifkovat pomocí platných certifikátů pro 

bezpečnostní kování ve třetí třídě, jejichž seznam je dostupný na stránkách společnosti 

TREZOR TEST s.r.o. Vedle toho lze také na trhu najít výrobky bez platného certifikátu. 

Největší konkurencí v oblasti bezpečnostních kování je společnost Rostex Vyškov s.r.o., 

dále se jedná o MP KOVÁNÍ s.r.o., ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Material & 

Technology s.r.o. a PHOBOS, spol. s r.o. (TREZOR TEST, 2017) 

Navrhované bezpečnostní kování by se mělo držet u spodní hranice ceny, jinak se nová 

značka obtížně prosadí. Společnost Rostex Vyškov s.r.o. nabízí základní bezpečnostní 

kování třetí bezpečnostní třídy s krytem vložky za 2189 Kč (ceny jsou uváděny včetně 

DPH) ve variantě s knoflíkem/madlem a za 2209 Kč ve variantě s klikou. Naopak 

nejdražší bezpečnostní kování třetí třídy je v ceně 3547 Kč. (Rostex, 2018) 

Společnost MP KOVÁNÍ s.r.o. má ceny základních modelů níže. Oba modely 

AXA - ATLAS, AXA - ATLAS 2, AXA – BETA (resp. LINIA ATLAS a LINIA BETA) 

jsou v e-shopu nabízeny za 1233 Kč. (MP KOVÁNÍ, 2018) 

Základní ceny výrobků společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. jsou ještě 

nižší, ovšem v případě bezpečnostního kování bez bezpečnostní krytky – 1077 Kč. 

V případě kování s bezpečnostní krytkou je cena 1392 Kč. (ASSA ABLOY, 2018) 

Nabídka bezpečnostního kování společnosti Material & Technology s.r.o. je úzká, firma 

se zaměřuje na designové výrobky. Její bezpečnostní kování jsou dostupné za cenu 

3840 Kč, resp. 4280 Kč. (Material & Technology, 2018) 
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PHOBOS, spol. s r.o. nabízí pouze mechatronickou dveřní vložku. (Phobos, 2016) 

Vzhledem k odlišnosti se nejedná o přímou konkurenci, i když by tento výrobek mohl být 

substitutem. 

Z výše uvedených informací vychází 3 hlavní konkurenční firmy. Rostex Vyškov s.r.o. 

má velkou nabídku a podíl na trhu, nicméně její základní model je dražší. 

MP KOVÁNÍ s.r.o. nabízí potenciálně konkurenční model za nejnižší cenu, tedy 

1233 Kč. ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. nabízí model s krytkou za vyšší cenu 

než předchozí společnost. 

3.4.3 Zpětná integrace v dodavatelském řetězci 

Firma má několik odběratelů, kteří však nemají dostatečnou kapacitu pro rozšiřování 

výroby. Naopak se snaží outsourcovat část výroby, proto toto riziko není významné. Ani 

v případě možných odběratelů nového výrobku (prodejci dveřního kování) není 

pravděpodobné, že by rozšířili své podnikání o výrobu. 

3.4.4 Dopředná integrace v dodavatelském řetězci 

Obdobně jako u zpětné integrace, ani dodavatelé v současnosti nejspíš neplánují takové 

rozšíření výroby. Někdy mají problém s dodáváním sjednaného množství, tato situace 

byla řešena i tím způsobem, že pracovníci JRG Works dočasně pracovali právě u 

dodavatele. I v oblasti výroby bezpečnostního kování je vstup nové konkurence 

nepravděpodobný. 

3.4.5 Riziko konkurence substitutů 

V současnosti vyráběné produkty, jako např. součásti automobilových klimatizací, nejsou 

přímo nahraditelné. V případě dveřního kování mohou novou konkurenci tvořit produkty 

využívající moderní technologie, jako např. mechatronická dveřní vložka nebo jiné 

elektronické systémy. 

3.5 Marketingový mix 

Jde o rozbor produktů a jejich možnosti uplatnění na trhu v oblasti výrobku samotného, 

v oblasti ceny, v oblasti podpory obchodu a prodeje a v oblasti distribuce. 
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3.5.1 Produkt 

Podnik sestavuje manifoldové (rozvodové) sestavy kondenzátoru klimatizace do 

automobilů, ty jsou dvojího typu – manifoldová sestava I/O a manifoldová sestava 

Return. Dále pracuje na menších zakázkách, kdy konstruuje a vyrábí zařízení a různé 

přípravky. Pro návrh a modelování výrobků vlastní výkonný počítač. 

Navrhovaným produktem je bezpečnostní kování třetí třídy. 

3.5.2 Cena 

Cena navrhovaného výrobku – bezpečnostního kování – vychází z ceny nejlevnějšího 

srovnatelného produktu, analyzované výše v této práci. Ta je 1233 Kč vč. DPH. Pro nový 

výrobek neznámé značky může být cena vyšší jenom v případě přidané hodnoty. V tomto 

případě by ovšem konečná cena měla být cca 1233 Kč vč. DPH. 

3.5.3 Podpora obchodu a prodeje 

Firma v současnosti nevyužívá klasickou reklamu, spolupracuje s velkými obchodními 

partnery a dalšími osobami, přičemž spolupráce byla navázána kontakty a osobní 

známostí. Pro potencionální zákazníky nabízí propagační katalog o pěti stranách, kde 

představuje možnosti v oblasti konstrukce, výroby a celkovou nabídku služeb. 

Pro propagaci nového výrobku je zapotřebí vytvořit informační list, příp. katalog, který 

je dostupný v distribuční síti a také důkladně informovat prodejce. 

3.5.4 Distribuce 

Výrobky firma distribuuje sama, využívá vlastních dopravních prostředků. Většina 

obchodních partnerů se nachází v relativně malé vzdálenosti (okruh 20 km) a proto 

distribuce není náročná a probíhá přímo k odběrateli. Většinou se taková cesta spojí 

s dalšími povinnostmi, jako je komunikace s obchodními partnery, odběr materiálu nebo 

nákup dalších potřeb (voda, kancelářské potřeby apod.) 

Distribuce bezpečnostního kování je navrhována do specializovaných prodejen, s jednou 

již byla firma v kontaktu. Potřebné je zajistit, aby distribuční síť byla co nejširší a také, 

aby nový výrobek v tomto prostředí zaujal potencionální zákazníky. 
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3.6 Model 7S 

Model zkoumá společnost prostřednictvím sedmi základních interních oblastí. 

3.6.1 Strategie 

Strategie firmy se příliš neliší od jiných firem. Snaží se vyrábět co nejlepší výrobky za 

přijatelnou cenu a zároveň výrobu rozšiřovat za účelem dosažení co největšího zisku. 

Přitom bere ohled jak na zaměstnance, tak na obchodní partnery i okolí. Inovuje a využívá 

moderní technologie. 

3.6.2 Systémy 

Firma, jak už bylo popsáno, nevyužívá informační systém. Vzhledem k její velikosti ji 

účinně řídí majitel, v případě jeho přítomnosti osobní domluvou. Řízení je efektivní i díky 

kanceláři umístěné u dílny a blízkosti jeho bydliště. V případě nepřítomnosti majitele je 

využívána informační tabule umístěná u vstupu, která přehledným způsobem ukazuje 

rozdělení a harmonogram práce na jeden nebo více dnů. 

Pokud majitel není na dílně, komunikuje se zaměstnancem prostřednictvím telefonu a ten 

případně může předávané informace zapsat na zmiňovanou tabuli. Jinou složkou 

informačního toku je zaznamenávání příchodu a odchodu, které probíhá pomocí 

elektronického zařízení nebo klasického papírového zápisu. Správné rozdělení práce je v 

podniku důležité i proto, že se zde nachází několik pracovních stanovišť (a tím i procesů), 

jejichž potřeba se neustále mění dle aktuálního stavu výroby. 

3.6.3 Struktura 

Struktura takto malé firmy je velmi jednoduchá; výrobu, stejně jako celý podnik, řídí 

majitel a připravuje, případně kontroluje také technické výkresy. V době jeho 

nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti přebírá odpovědnost nad výrobou stálý 

zaměstnanec. 

3.6.4 Spolupracovníci 

Vztahy a komunikace spolupracovníků jsou přátelské, výjimečně se vyskytnou problémy 

přítomné v každé společnosti. Odlišnou pozici od pracovníků na dohodu o provedení 
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práce má stálý zaměstnanec, který je proškolený na všechny výrobní procesy a také má 

povolení k užívání firemních vozidel. Další pracovníci jsou proškolení většinou doby 

jejich dosavadního působení ve firmě a dle potřeby. Další pracovnice často využívá 

administrativní znalosti na práci v kanceláři. 

3.6.5 Styl manažerské práce 

Hlavní manažerskou roli zastává majitel, který má v oboru strojírenství potřebné znalosti, 

které i nadále rozšiřuje (i mimo tento obor). Osobně řeší výrobní záležitosti i případné 

problémy a komunikuje se všemi obchodními partnery. Jeho výhodou jsou často dobré a 

přátelské vztahy se zástupci jiných společností a také rodinná tradice v tomto oboru. 

3.6.6 Schopnosti 

Firma je schopná rychlé adaptace konkrétní situaci a požadavkům zákazníka, případně 

dalších stran, se kterými vstupuje do kontaktu (stát, město...).  

3.6.7 Sdílené hodnoty 

Hodnotami firmy jsou tradiční, nepsaná pravidla podnikání. Firma i všechny její součásti 

se snaží uspokojit všechny strany tak, aby byli spokojení obchodní partneři, zaměstnanci, 

majitel i její okolí. 
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4. Vlastní návrhy řešení 

Podstatou této části bakalářské práce je zhodnocení a kalkulace navrhovaného výrobku. 

Po stanovení ceny bude zjištěno množství, které je třeba prodat, aby tento projekt byl pro 

podnik přínosem. 

4.1 Charakteristika projektu 

Podnikatelským záměrem firmy JRG Works je rozšíření výroby zcela novým výrobkem, 

který se svými vlastnostmi (např. nutnost certifikace) odlišuje od současného sortimentu 

firmy. Některé vlastnosti tohoto výrobky již byly uvedeny v předchozí, analytické části, 

v jejich vztahu k současné situaci. 

4.2 Charakteristika výrobku 

Navrhované bezpečnostní kování se skládá ze dvou částí – z vnějšího krytu a vnitřního 

krytu. Vnitřní kryt je poměrně jednoduchý, obsahuje otvory pro kliku, cylindrickou 

vložku a šrouby. Vnější kryt, který je potencionálně vystaven riziku napadení ze strany 

útočníka, je složitější a robustnější. Navrhovány jsou dva konceptuální modely, jeden 

jednodušší, a druhý složitější. 

Jednodušší model vnějšího krytu je tvořen pevným, plným kusem oceli s otvorem na 

kliku a cylindrickou vložku. Ze zadní strany jsou závitové válce pro šrouby, které drží 

vnější a vnitřní kryt u sebe i ve dveřích. Pro zlepšení bezpečnosti, jakožto i pro odlišení 

od konkurence, obsahuje vnější model specifické, malé otvory, které obsahují pevné dráty 

z měkké duralové slitiny. Ty zlepšují ochranu proti prořezání tak, aby slitina zalepila 

řezný kotouč. 

Vzhledem k tomu, že při certifikačním testování i reálném útoku dochází ze strany 

útočníka ke snaze dostat se především pod kování, a také vzhledem k tomu, že je výrobek 

navrhován pro dřevěné a plastové dveře, jsou okraje složitějšího modelu vnějšího krytu 

pilovité (zubovité). Při jeho instalaci tak dojde k částečnému zařezání do dveří. Dalšími 

důležitými částmi vnějšího krytu jsou opět otvor pro cylindrickou vložku, otvor pro kliku, 

válce pro šrouby, a především krytka cylindrické vložky. Ta je podstatným 



51 

 

bezpečnostním prvkem a zároveň technicky náročným prvkem. Na krytu drží pomocí 

šroubů a bezpečnost je zvýšena pomocí svárů. 

4.3 Kalkulace 

Při kalkulaci je použita výpočetní tabulka, založená na praktických zkušenostech 

z výroby. Většina dílů je z nerezové oceli, rozměry jsou uváděny v mm. Údaje pochází 

většinou od výrobního podniku, některé byly zjištěny z veřejně dostupných informací. 

4.3.1 Vnější kryt 1 

Jednodušší vnější kryt je vyráběn z polotovaru nerezové ploché válcované tyče 

válcované. Rozměry polotovaru hlavní části jsou 236x50x15, přičemž cena takového 

kusu je cca 200 Kč. Tento kus je třeba nejprve nařezat a poté dochází k jeho úpravě na 

MCV 1270, s následnou závěrečnou úpravou (odjehlení), z obou dvou stran. 

Tabulka 2: Vnější kryt 1 (vlastní zpracování) 

Stroj: Pilka 
MCV 
1270 Zámečnická 

MCV 
1270 Zámečnická Uvolnit 

Čas přípravy 10 150 2 30 2   

Strojní čas 5 15 5 5 5   

Sazba na stroj za min 10 17,5 10 10 10 0 

Celkem 150 2887,5 70 350 70 0 

Speciální nástroje a výdaje: tooling 100 
 

Tabulka 3: Cena VK1 (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 

Výrobní cena za ks: 3 827,50 Kč 793,15 Kč 

 

Tato tabulku ukazuje výrobní cenu při výrobě pouze jednoho kusu a při výrobě 100 ks. 

Ta je cca 793 Kč. 

Další částí tohoto vnějšího krytu jsou válce se závity, vyráběné z nerezové kruhové tyče 

o průměru 15. Ty se řezají na délku 24, cena kusu je 4 Kč. Na soustruhu se upravují jejich 

vnější parametry a následně vnitřní (závit). 
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Tabulka 4: Válec (vlastní zpracování) 

Stroj: Pilka SUI - 40 SUI - 40 Uvolnit 

Čas přípravy 20 15 60 0 

Strojní čas 4 4 13 0 

Sazba na stroj za min 10 10 10 0 

Celkem 240 190 730 0 

Speciální nástroje a výdaje: tooling 20 

 

Na každém krytu jsou válce 2. 

Tabulka 5: Cena válců (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 2 100 200 

Výrobní cena za 
ks: 

1 184,00 Kč 709,00 Kč 243,50 Kč 238,75 Kč 

 

Při výrobě 2 kusů tak celková cena obou kusů je 1418 Kč a při výrobě 200 ks je jejich 

celková cena 477,5 Kč. 

Další částí tohoto typu vnějšího krytu jsou duralové dráty, čtyři kratší a dva delší. 

Kalkulovány jsou celkově na jeden kus krytu. Celková délka drátu před rozdělením je 

560 a průměr 3,15 v ceně 2 Kč. Operace je velmi jednoduchá a jedná se pouze o nastříhání 

na požadované délky. 

Tabulka 6: Drát (vlastní zpracování) 

Stroj: Střih Uvolnit 

Čas přípravy 1 0 

Strojní čas 4 0 

Sazba na stroj za min 10 0 

Celkem 50 0 

Speciální nástroje a výdaje: tooling 6 

 

Následující tabulka vychází z výrobních cen pro 1 ks krytu. 

Tabulka 7: Cena drátů (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 

Výrobní cena za ks: 58,00 Kč 48,10 Kč 
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Další částí tohoto typu kování je krycí vložka, která zakrývá otvory pro dva delší dráty. 

Rozměry polotovaru jsou 50x40x15, cena materiálu je 35 Kč. Po jeho přípravě dochází 

k úpravě celého kusu na MCV 1270 s následným dokončením z obou stran. 

Tabulka 8: Krycí vložka (vlastní zpracování) 

Stroj: Pilka 
MCV 
1270 Zámečnická 

MCV 
1270 Zámečnická Uvolnit 

Čas přípravy 10 75 2 30 2   

Strojní čas 5 10 5 4 4   

Sazba na stroj za min 10 17,5 10 17,5 5 0 

Celkem 150 1487,5 70 595 30 0 

Speciální nástroje a výdaje: tooling 35 

 

Tabulka 9: Cena KV (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 

Výrobní cena za ks: 2 402,50 Kč 454,68 Kč 

  

Při výrobě 100 ks je výrobní cena jednoho kusu cca 455 Kč. 

Zásadní je následné spojení jednotlivých dílů do sestavy celého vnějšího krytu. To 

probíhá v kooperaci jednak v oblasti svařování a jednak v oblasti povrchové úpravy 

nerezu – černění. 

Tabulka 10: Dokončení VK1 (vlastní zpracování) 

Stroj: Kooperace Kooperace Expedice 

Čas přípravy 60 0 0 

Strojní čas 4 1 0 

Sazba na stroj za min 10 100 0 

Celkem 640 100 0 

 

Tabulka 11: Cena dokončení VK1 (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 

Výrobní cena za ks: 740,00 Kč 146,00 Kč 

 

Při 100 ks je tak cena za 1 ks 146 Kč. 
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Podstatná je nyní cena celé sestavy vnějšího krytu, tedy součet všech předchozích operací. 

Tabulka 12: Celková cena vnějšího krytu 1 (vlastní zpracování) 

Cena při 1 ks 100 ks 10000 ks 

Kryt 3827,5 793,15 762,81 

Válce 1418 477,5 468,1 

Dráty 58 48,1 48 

Krycí v. 2402,5 454,68 435,2 

Dokonč. 740 146 140,06 

Celkem 8446 1919,43 1854,17 

 

Z tabulky je patrné, že cena vnějšího krytu 1 je poměrně vysoká (navíc to má být levnější 

varianta). Při 100 ks je cena více než 1900 Kč. 

4.4 Vnější kryt 2 

Druhá varianta vnějšího krytu zahrnuje pilovitý/zubovitý okraj a bezpečnostní krytku 

cylindrické vložky. Obdobně jako první kryt je vyráběn hlavní část z nerezové ploché 

tyče o rozměrech 236x50x50 a ceně 200 Kč, hlavní rozdíl je v „zubech“ na okraji, díky 

tomu je výroba složitější a stroj MCV 1270 potřebuje více času. 

Tabulka 13: Vnější kryt 2 (vlastní zpracování) 

Stroj: Pilka 
MCV 
1270 Zámečnická 

MCV 
1270 Zámečnická 

Čas přípravy 10 60 2 300 2 

Strojní čas 5 15 5 40 5 

Sazba na stroj za min 10 17,5 10 17,5 10 

Celkem 150 1312,5 70 5950 70 

Speciální nástroje a výdaje: tooling 100 

 

Tabulka 14: Cena VK2 (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 

Výrobní cena za ks: 7 852,50 Kč 1 476,90 Kč 

 

Výrobní cena samotného základu vnějšího krytu 2 je evidentně vysoká – cca 1477 Kč. 

Závitové válce použité u obou typů jsou identické, o délce 20, vnějším průměru 15 a 

vnitřním průměru M8. Výrobní cena dvou kusů, při výrobě jednoho samotného vnějšího 
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krytu by tak opět činila dohromady 709 Kč, a při výrobě 100 ks vnějšího krytu (resp. 

kování) by cena dvou válců (na jedno kování) činila 238,75 Kč. 

Poměrně náročnou částí tohoto typu je bezpečnostní krytka (rozeta). Její výroba je 

technicky natolik náročná, že je výhodnější ji nakoupit jako hotový díl. Její cena při 

nákupu většího objemu je asi 500 Kč. 

Následné úpravy jsou obdobné jako u prvního typu. Sestavu je třeba svařit (opět 

v kooperaci), nicméně se složitějším výrobkem je tato úprava dražší, stejně jako 

povrchová úprava. 

Tabulka 15: Dokončení VK2 (vlastní zpracování) 

Stroj: Kooperace Kooperace Expedice 

Čas přípravy 60 0 0 

Strojní čas 10 1 0 

Sazba na stroj za min 10 120 0 

Celkem 700 120 0 

 

Tabulka 16: Cena dokončení VK2 (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 

Výrobní cena za ks: 820,00 Kč 226,00 Kč 

 

Následující tabulka zobrazuje celkovou cenu sestavy vnějšího krytu druhého typu. 

Tabulka 17: Celková cena vnějšího krytu 2 (vlastní zpracování) 

Cena při 1 ks 100 ks 10000 ks 

Kryt 7852,5 1476,9 1413,14 

Válce 1418 477,5 468,1 

Krytka 500 500 500 

Dokonč. 820 226 220,06 

Celkem 10590,5 2680,4 2601,3 

 

Výrobní cena samotného vnějšího krytu druhého typu vychází na více než 2600 Kč, 

z čehož se dá předem usoudit, že celková výrobní cena bude příliš vysoká. 
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4.5 Vnitřní kryt 

Vnitřní kryt je ve své podstatě mnohem jednodušší vnější kryt. Není třeba, aby byl tak 

silný, proto pro jeho výrobu stačí tyč plochá o průřezu 50x10. Při délce 236 vychází cena 

na 131 Kč. 

Tabulka 18: Vnitřní kryt (vlastní zpracování) 

Stroj: Pilka 
MCV 
1270 Zámečnická 

MCV 
1270 Zámečnická Kooperace Expedice 

Čas přípravy 10 40 2 20 2 0   

Strojní čas 4 12 4 5 4 1   

Sazba na stroj za min 10 17,5 10 17,5 10 80 0 

Celkem 40,01 210,07 40,002 87,535 40,002 80 0 

Speciální nástroje a výdaje: tooling 50 

 

Úprava na MCV je jednoduchá, v kooperaci se provádí pouze povrchová úprava, 

svařování totiž na tomto kusu není použito. 

Tabulka 19: Celková cena vnitřního krytu (vlastní zpracování) 

Počet ks: 1 100 10000 

Výrobní cena za ks: 1 868,50 Kč 690,40 Kč 678,62 Kč 

 

Cena vnitřního krytu tak představuje asi 690 Kč. Při výrobě většího množství kusů již 

cena příliš neklesá. 

4.6 Klika a madlo 

Poměrně výrobně složitými díly jsou kliky a madla. Jejich výroba by musela probíhat 

z ocelových kostek, proto budou tyto díly zakoupeny od dodavatele. Klika je dostupná 

v ceně 350 Kč a madlo 450 Kč. 

4.7 Příslušenství 

Každé bezpečnostní kování vyžaduje dva šrouby typu M8, cena jednoho je cca 3 Kč. 
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4.8 Balení 

Sadu výrobků připravených k montáži je třeba kvalitně zabalit, pro tuto sadu je vhodná 

krabice o rozměrech 250x100x100. Její cena i s potiskem je 45 Kč. 

4.9 Certifikace 

Podstatnou složkou ceny tohoto výrobku je bezpečnostní certifikace, která pro výrobek 

celkem představuje 70 000 Kč. 

4.10 Další cenové položky 

Do nákladů mohou vstupovat i další položky. Jedná se např. o expediční náklady, které 

se ovšem mohou velmi lišit v závislosti na cílovém místě. V této kalkulaci budou 

zanedbány. 

4.11 Celková výrobní cena na 1 ks 

Výrobní cena bude nejprve vypočítána na výrobu menšího objemu, tedy 100 ks, jako 

první ve variantě s jednodušším vnějším krytem. 

Tabulka 20: Výrobní cena varianty 1 při výrobě 100 ks (vlastní zpracování) 

Vnější kryt 1919,43 

Vnitřní kryt 690,4 

Klika 350 

Madlo 450 

Šrouby 6 

Balení 45 

Certifikace 700 

Výrobní cena 4160,83 

 

Výrobní cena v této variantě je příliš vysoká, nejdražší položku tvoří vnější kryt. 

Relativně významnou položkou je i certifikace, která se při objemnější výrobě podstatně 

sníží. Další tabulka tedy zobrazí cenu při výrobě 10 000 ks. 

Tabulka 21: Výrobní cena varianty 1 při výrobě 10000 ks (vlastní zpracování) 

Vnější kryt 1854,17 
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Vnitřní kryt 678,62 

Klika 350 

Madlo 450 

Šrouby 6 

Balení 45 

Certifikace 7 

Výrobní cena 3390,79 

 

Výrobní cena první varianty při velkém objemu výroby je nižší – cca 3391 Kč. Výrobek 

sice nabízí určitou konkurenční výhodu (bezpečnostní dráty), nicméně konkurence má 

ceny podstatně níže, jak bylo identifikováno v analytické části. Tato varianta navíc nemá 

bezpečnostní krytku cylindrické vložky. Konkurenční výrobky začínají na ceně 1 077 Kč 

(v některých obchodech dokonce i méně). Výrobní cena tohoto výrobku je proto 

jednoznačně příliš vysoká. 

Následující výpočet zobrazuje cenu varianty druhé, nejprve opět při nízkoobjemové 

výrobě (100 ks). 

Tabulka 22: Výrobní cena varianty 2 při výrobě 100 ks (vlastní zpracování) 

Vnější kryt 2680,4 

Vnitřní kryt 690,4 

Klika 350 

Madlo 450 

Šrouby 6 

Balení 45 

Certifikace 700 

Výrobní cena 4921,8 

 

Z výpočtu je patrné, že cena takového výrobku je až extrémně vysoká, je nutné si 

uvědomit, že nezahrnuje zisk, který podnik požaduje ve výši cca 15 %. Za takovou cenu 

jsou dostupná kování ve vyšší bezpečnostní kategorii. Další tabulka opět ukazuje výrobní 

cenu při výrobě 10 000 ks. 

Tabulka 23: Výrobní cena varianty 2 při výrobě 10000 ks (vlastní zpracování) 

Vnější kryt 2601,3 

Vnitřní kryt 678,62 

Klika 350 

Madlo 450 

Šrouby 6 
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Balení 45 

Certifikace 7 

Výrobní cena 4137,92 

 

Výrobní cenu nejvíc opět snížila rozpočítaná certifikace. Cena přesahující 4 000 Kč je 

však stále asi trojnásobek požadované částky. Všechna řešení proto nejsou reálně 

uskutečnitelná a jejich realizace by pro podnik nebyla přínosná.  

4.12 Přínos řešení 

Výrobek je dle technického návrhu technicky realizovatelný – většinu dílů je možné 

vyrobit přímo v podniku, některé v kooperaci a některé je nutné objednat od dodavatele. 

Přínosem pro podnik však je zjištění, že taková výroba by jednoznačně byla vysoce 

ztrátová a vstup na tento trh tedy není vhodný. Novou příležitost musí hledat v jiných 

možnostech. 
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Závěr 

Bakalářská práce hledala odpověď na otázku, zda je pro podnik vhodné vyrábět nový 

výrobek, kterým je bezpečnostní kování třetí bezpečnostní třídy. První část představuje 

teoretická východiska práce, tedy soubor informací o samotném podniku a podnikání, o 

bezpečnostním kování, podnikatelském plánu, důležitých analýzách, kalkulacích a 

financování projektů. 

Analytická část přinesla informace o podniku, jeho výrobních možnostech a zanalyzovala 

situaci jak podniku samotného, tak jeho okolí a jeho možností. Analýza SWOT ukázala 

dobrou pozici podniku, který je efektivně řízen a má mnoho příležitostí. Analýza SLEPT 

poukázala na možné problémy především vsociální oblasti a také možné ekonomické 

vlivy. 

Nejdůležitější oblastí Porterova modelu byl výčet potencionální konkurence 

navrhovaného řešení, tedy firem podnikajících ve výrobě bezpečnostního kování. Tato 

část také analyzovala ceny této potencionální konkurence a tato analýza je tak základem 

pro vyhodnocení celého projektu. 

Ostatní důležité aspekty podnikání firmy JRG Works shrnuje marketingová analýza, 

zaměřená na propagaci, cenu a distribuci a analýza 7S. 

Vlastní řešení projektu vychází z technického návrhu variant výrobku, vytvořené 

podnikem JRG Works. Výrobek tak má dvě varianty, jednodušší (levnější) a složitější 

(dražší), v závislosti na použitém typu vnějšího krytu, který je nejdůležitější částí 

bezpečnostního kování. Kalkulace proběhla na základě firemních postupů a informací a 

obě varianty počítají s výrobním počtem 100 ks a 10 000 ks. 

Výpočtem bylo zjištěno, že výrobní cena všech variant je neúnosně vysoká a v této situaci 

tak vstup na trh v oblasti bezpečnostního kování není možný. Ceny konkurence jsou 

nízké, dá se předpokládat, že jejich zisková marže není vysoká. Podnik proto v zájmu 

svého rozšíření hledá nové možnosti v jiných oblastech. 
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