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Anotace
Bakalářská  práce  se  zabývá  návrhem  podnikatelského  záměru,  který  bude 

v budoucnu  využit  pro  založení  malé  truhlářské  dílny  -  truhlářství.  Práce  vychází 

z úvodních  teoretických  poznatků,  po  kterých  následuje  analýza  tržního  prostředí 

a konkurence.  Nakonec  je  rozpracován  kompletní  postup  pro  založení  nové  firmy 

včetně ekonomického vyhodnocení.

Anotation
This bachelor's thesis addresses the design of a business plan, which will be used 

in the future for establishing a small carpentry workshop - joinery. The thesis starts by 

introducing the theoretical knowledge, which is followed by analysis of the market and 

competition environment. Finally,  it  elaborates a complete procedure for establishing 

new company, including economic evaluation.
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Úvod
Před desítkami let byli truhláři (jakož i další řemeslníci) téměř v každé vesnici. 

Dřevo a dřevěné výrobky byly základním stavebním prvkem při stavbách domů a při 

jejich vybavení. Použití těchto materiálů dalo těmto vesnicím a jejich domům ráz, jaký 

dnes známe.

I přes právě probíhající ekonomickou krizi,  která je v médiích skloňována ve 

všech pádech, existují oblasti trhu, které nejsou pokryty nabídkou výrobců a lze se na 

nich  uplatnit.  Jednou  z  těchto  oblastí  je  trh  s  truhlářskými  výrobky.  Jedná  se  jak 

o nabídku  kvalitních  truhlářských  výrobků  stavebního  truhlářství  (okna,  dveře),  tak 

o nabídku běžných truhlářských výrobků do domu nebo bytu, např. stolů, židlí, skříní, 

kuchyňských linek apod.

Na trhu existuje  nepřeberné množství  hobby marketů,  prodejců typizovaných 

kuchyní  a  průmyslově  vyráběných  truhlářských  výrobků.  Dováží  se  k  nám  velké 

množství  těchto  výrobků  ze  zahraničí,  v  současné  době  např.  z  Polska.  Důvod  je 

v podstatě jediný a tím je cena. Cenové relaci těchto dovážených výrobků lze jen velmi 

těžko konkurovat. Podnikatel,  který by konkuroval pouze cenou, nemá nejspíše větší 

šanci prosadit se na trhu proti této konkurenci.

Ovšem  ne  každý  zákazník  preferuje  tuto  strojově  vyráběnou  a  „levnou“ 

produkci. A právě zde je místo na trhu pro tradičního truhláře a jeho nabídku výrobků 

a služeb.  Na  takovou  nabídku,  která  bude  přizpůsobena  požadavkům  zákazníka. 

Na takovou nabídku, která zákazníkovi přinese vyšší přidanou hodnotu tím, že výrobce 

(truhlář) uspokojí jeho specifické požadavky. Že zákazníkovi nabídne výrobky a řešení 

na míru,  které mu „sériový“ výrobce nabídnout nemůže.  Součástí  takové nabídky je 

samozřejmě i osobní přístup ke každému zákazníkovi. 

I z výše uvedených důvodů si myslím, že potenciál pro malou truhlářskou dílnu 

na trhu stále existuje. Následující práce popisuje konkrétní podnikatelský záměr z nějž 

by mělo vyústit založení malé truhlářské dílny v oblasti Vranovska v Jihomoravském 

kraji.
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Cílem této bakalářské práce je zpracovat podnikatelský záměr (podnikatelský 

plán) v takovém rozsahu, aby jej bylo možné použít pro založení malé truhlářské dílny. 

Podnikatelský  plán  bude  zpracován pro  zahájení  podnikání  –  pro začínající  podnik. 

Podnikatelský plán bude sestaven tak, aby byl využitelný pro dva základní účely:

– k vnitřní potřebě podniku pro majitele a manažery,

– a zejména pro investory, tedy pro získání úvěru v bance nebo získání finanční 

podpory pro začínající podnikatele z dotačních titulů.
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1. Teoretická východiska práce
V  této  části  jsou  uvedena  základní  teoretická  východiska  práce,  na  jejichž 

základě je vypracován samotný podnikatelský záměr pro založení podniku.

1.1. Podnikání, podnikatel, podnik
Obchodní  zákoník1 definuje  podnikání  v  §2  odst.  1  jako  soustavnou  činnost 

prováděnou  samostatně  podnikatelem  vlastním  jménem  a  na  vlastní  odpovědnost 

za účelem dosažení zisku. Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo 

fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom:

– jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat,

– jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet,

– s kým bude spolupracovat,

– jakým způsobem bude provoz financován,

– jaká bude právní forma podnikání,

– jakým způsobem se budou tvořit ceny,

– jakého zisku se má dosahovat.

Podnikatelem je podle obchodního zákoníku:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

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

zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, daňový poradce),

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

zvláštního předpisu (tzv. hospodařící rolník).

Podnikem se pro účely obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož 

i osobních  a  nehmotných  složek  podnikání.  K  podniku  náleží  věci,  práva  a  jiné 

majetkové  hodnoty,  které  patří  podnikateli  a  slouží  k  provozování  podniku  nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

1 Zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník  [online].  S  účinností  od  1.7.  2008 
URL:<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/> [cit.2009-04-16].
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1.1.1.Právní formy podnikání
Při zakládání podniku se musíme rozhodnout jakou formu podnikání zvolíme. 

Tuzemská legislativa nám umožňuje zvolit několik forem podnikání. Pro truhlářskou 

dílnu potom vybereme nejvhodnější z nich.

Právní  forma  podnikání  specifikuje  formu  podnikání,  pod  kterou  podnikatel 

vystupuje.  Jednotlivé  typy  právních  forem  podnikání  upravuje  obchodní  zákoník 

(obchodní  společnosti  a  družstva).  Živnostenský  zákoník  se  pak  zaměřuje 

na podnikatelské  subjekty  provozující  svou  činnost  na  základě  živnostenského 

oprávnění.

V ČR mohou lidé  podnikat  dvěma způsoby –  jako fyzická  osoba nebo jako 

právnická  osoba.  Každá  právní  forma  podnikání  má  svá  specifika.  Co  je  výhodou 

u jedné, je nevýhodou u druhé a naopak. Proto si potenciální podnikatel musí rozmyslet, 

která z právních forem je pro jeho podnikání ta nejlepší s ohledem na různá kritéria. 

Také každý obor činnosti má svá specifika,  každý člověk má jiné představy o svém 

podnikání, o budoucnosti a dalším směřování své firmy apod.

Podnikání fyzických osob

V České republice se jedná o nejčastější formu podnikání. Využívají ji i ti, kteří 

v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých příjmů. Zahájení činnosti je u této 

formy velmi  jednoduché.  Podnikatel  jako  fyzická  osoba  vykonává  většinou  činnost 

menšího rozsahu a  to  sám, případně s  tichým společníkem. Ve většině případů také 

podnik sám řídí a vede, popř. je možnost ustanovit odpovědného zástupce. Mnohdy si 

podnikatel sám provádí i veškerou administrativu.

Právní forma podnikání fyzických osob má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní 

výhody lze uvést:

– velmi nízké výdaje na založení společnosti,

– podnikatelskou  činnost  lze  zahájit  ihned  po  ohlášení  (kromě  koncesovaných 

živností a činností vyžadující zvláštní povolení),

– samostatnost a volnost při rozhodování,

– snadné založení, přerušení či ukončení činnosti,

– místo  podvojného  účetnictví  lze  vést  pouze  daňovou  evidenci  (pokud  není 

podnikatel  zapsán  v  obchodním  rejstříku,  popř.  mu  nevyplynuly  povinnosti 
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přejít na podvojné účetnictví),

– není vkladová povinnost,

– pokud je  to  výhodnější,  lze  pro zjištění  dílčího základu daně uplatnit  výdaje 

paušální částkou z dosažených příjmů,

– celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli,

– lze  přizvat  osobu  žijící  ve  společné  domácnosti  s  podnikatelem  jako 

spolupracující  osobu,  přerozdělit  na ni  krom pracovních povinností  také  část 

příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory.

Zatímco mezi hlavní nevýhody patří především:

– vysoké  riziko  vyplývající  z  neomezeného  ručení  podnikatele  za  závazky 

společnosti  (riziko  lze  omezit  změnou podílu  na  společném jmění  manželů), 

omezený  přístup  k  bankovním úvěrům spojený  např.  i  s  vysokou  úrokovou 

mírou,

– vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele (podnikatel si 

většinou sám provádí veškerou administrativu týkající se podnikání),

– vzhledem  ke  své  velikosti  může  v  obchodních  vztazích  působit  jako  malý 

a nevýznamný partner.

Podnikání právnických osob

Z  právnických  osob  jsou  definovány  a  upraveny  obchodním  zákoníkem 

obchodní společnosti (založeny za účelem podnikání) a družstva.

Obchodní společnosti  se rozdělují  do 2 základních skupin podle toho,  kolika 

osobami jsou založeny, jak tyto osoby ručí a zda mají povinnost vložit do společnosti 

vklad v určité výši:

– osobní  společnosti  (v.o.s.,  k.s.)  -  společnosti,  které  jsou  založeny  alespoň  2 

osobami.  Předpokládá  se  jejich  osobní  účast  na  řízení  a  neomezené  ručení 

společníků za závazky společnosti,

– kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) - společnosti, ve kterých je povinností vložit 

vklad,  který pak tvoří  základní kapitál  společnosti.  Výše vkladu je stanovena 

zákonem a liší se od typu společnosti,

– družstva -  společenství  neuzavřeného počtu lidí  (min.  5).  Základní  kapitál  je 

tvořen vklady. Společnost se zakládá buď za účelem podnikání nebo za účelem 

– 13 –



zajišťování potřeb svých členů. 

Všechny tyto právnické osoby musí být zapsány v obchodním rejstříku, což je 

veřejný seznam, ve kterém jsou evidovány subjekty, kterým to ukládá zákon. Obchodní 

rejstřík provádí rejstříkový soud, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti ČR.

1.1.2.Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Jedná se u nás o nejrozšířenější způsob podnikání právnických osob. Společnost 

může být založena 1 osobou, max. počet společníků je 50. Základní kapitál je tvořen 

vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů  všech  společníků  (pokud  1  společník  má  vklad  splacen  a  2.  ne,  ručí  i  1. 

společník do výše nesplaceného vkladu 2. společníka; jakmile všichni společníci splatí 

všechny vklady, již neručí). Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, 

přičemž  každý  společník  musí  vložit  min.  20  000  Kč  (viz  §108  a  §109  zákona 

č. 513/1991 - obchodní zákoník). Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Společnost 

musí  vytvářet  rezervní  fond.  Mezi  orgány  společnosti  patří  valná  hromada,  coby 

nejvyšší  orgán.  Statutárním orgánem jsou  jednatelé,  kterým náleží  obchodní  vedení 

společnosti. Lze stanovit i dozorčí radu. Také s.r.o. má také své výhody a nevýhody.

Výhody:

– společníci mají omezené ručení (ručí jen do výše nesplacených vkladů),

– pro  jednatele  platí  zákaz  konkurence,  který  však lze  rozšířit  i  na  společníky 

společenskou smlouvou,

– není nutný souhlas všech společníků pro přijetí většiny rozhodnutí,

– vyplacené  podíly  na  zisku  společníkům  (fyzickým  osobám)  nepodléhají 

pojistnému sociálního pojištění,

– polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na 

dani společnosti.

Nevýhody:

– nutný počáteční kapitál (vklady),

– zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osobo a vyplacené podíly 

na zisku společníkům jsou dále zdaněny srážkovou daní (tzv. dvojité zdanění) - 

viz §36 zákona o daních z příjmů,

– 14 –



– administrativně náročnější založení a chod společnosti – nutné svolávání valné 

hromady, zápisy z valných hromad, nutné vedení účetnictví.

1.2. Podnikatelský plán
Pro odpověď na otázku „Co je vlastně podnikatelský plán?“ použijeme jednu 

z definicí z podnikatelské literatury. Např. autoři Hirsich & Peters2 podnikatelský plán 

definují takto:

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

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

Podnikatelský plán umožňuje porovnat podnikatelské plány s realitou – a pokud 

se liší, identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Podnikatelský plán pomáhá plánovat 

výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů. Pokud se 

podniku daří  dobře,  podnikatelský plán ukáže,  kdy začne zvýšený prodej  vyžadovat 

i vyšší provozní kapitál. Naopak pokud se podniku nedaří, podnikatelský plán upozorní, 

že je potřeba situaci neprodleně řešit, aby podnik dostál svým obchodním závazkům.

Stručný  popis  podnikatelského  plánu  najdeme  např.  v  knize  autorů  Korába, 

Peterky a Režňákové3: Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele 

podniku, jejich manažery (vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá 

při  stanovení  životaschopnosti  podniku,  poskytuje  majiteli  vodítko  pro  jeho  další 

činnost,  slouží  jako  důležitý  nástroj  při  získávání  finančních  zdrojů  a  ke  kontrole 

podnikatelských aktivit.

Jedním z  nejdůležitějších  kroků  je  správné  sestavení  podnikatelského  plánu. 

Správně sestavený plán nám řekne,  zda je náš plán životaschopný,  upozorní  nás na 

možná úskalí  ještě  před  samotným počátkem podnikání.  Těmito  úskalími  může být 

snaha o získání finančních zdrojů od banky, investora, sehnat společníka pro společné 

podnikání. Písemné zpracování se doporučuje v každém případě, i pokud jde jen pro 

vlastní účely. Při jeho sestavování si podnikatel uvědomí dílčí kroky, které ho čekají 

a kolik ho budou stát.

2 HISRICH, R. D.,  PETERS, M.P.,  Založení nového podniku.  1.  vydání Praha:  Victoria  Publishing, 
1996, 501 s. ISBN 80-85865-07-6.

3 KORÁB, V. – PETERKA, J. – REŽŇÁKOVÁ, M.  Podnikatelský plán. 1. vydání Brno: Computer 
Press, 2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
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Při  sestavování  plánu  je  důležité  respektovat  riziko,  které  může  podnikatele 

v budoucnu  potkat.  Snažit  se  ho  proto  co  nejvíce  identifikovat,  pokud  je  to  možné 

i kvantifikovat, případně vymyslet možná řešení budoucích krizí.

Účel a uživatelé podnikatelského plánu

Pro podnikatele je tento dokument možností zamyslet se ve strukturované formě 

nad jednotlivými oblastmi své podnikatelské myšlenky, analyzovat je a předem ošetřit 

rizika či slepé uličky projektu. Podnikatelský plán také definuje cíle projektu a navrhuje 

jednotlivé kroky, u kterých je předpoklad, že k těmto cílům povedou. 

Pro investory, banky, inkubátor, případně další relevantní instituce představuje 

podnikatelský  plán  možnost  nahlédnout  do  podstaty  předkládaného  projektu 

a zhodnotit,  zda  je  výhodné  do  takového  projektu  investovat  –  v  případě  investorů 

a bank peníze,  v  případě  inkubátoru  čas,  podpůrné  služby a  v  neposlední  řadě  také 

finanční prostředky. 

Hlavní užitek z podnikatelského plánu mají tedy 3 typy osob:

– majitelé, kteří myslí hlavně na budoucnost podniku,

– manažeři, kteří řídí podnik,

– investoři, kteří hodlají vstoupit do podniku.

V určitých typech podniků (v mikro-podnicích) většinou splývají majitelé a manažeři 

v jednu osobu.

1.2.1.Struktura podnikatelského plánu
V literatuře  se  uvádí  velké  množství  struktur  podnikatelského  plánu.  Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé části by měl 

obsahovat  každý  podnikatelský  plán.  Porovnáme-li  strukturu  plánů  uváděných 

v literatuře, lze říci, že podnikatelský plán se skládá z následujících základních částí4:

Titulní strana

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu.

4 HISRICH, R. D.,  PETERS, M.P.,  Založení nového podniku.  1.  vydání Praha:  Victoria  Publishing, 
1996, 501 s. ISBN 80-85865-07-6.
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Exekutivní souhrn

Jedná se o stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu. Cílem je ve 

čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého dokumentu.

Analýza trhu

Patří sem zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní 

konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli negativně 

ovlivnit  tržní  úspěch  podniku.  Dále  je  zde  detailní  analýza  odvětví  z  hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků.

Popis podniku

V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Měl by obsahovat 

pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, různých úspěchů, dále se v něm 

definuje strategie podniku a cíle a cesty k jejich dosažení. Klíčovými prvky v této části 

jsou: výrobky nebo služby, umístění a velikost podniku, přehled personálu a organizační 

struktura,  veškeré  zařízení  a  jiné  technické  vybavení  podniku  a  nakonec  průprava 

podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe a reference.

Výrobní plán

Tato  pasáž  zachycuje  celý  výrobní  proces.  V  této  části  je  vhodné  uvést  seznam 

produktů,  které  podnik  vyrábí  nebo  má  v  plánu  uvést  na  trh  a  hodnocení  jejich 

konkurenceschopnosti.

Marketingový plán

Tato  část  objasňuje,  jakým  způsobem  budou  výrobky  nebo  služby  distribuovány, 

oceňovány a propagovány.  Jsou zde rovněž uvedeny odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku.

Organizační plán

Zde je popsána forma vlastnictví nového podniku. Jsou zde detailně uvedeny informace 

o managementu podniku a dále informace o obchodních podílech.  Jsou zde uvedeni 
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vedoucí  pracovníci,  jejich  vzdělání  a  praktické  zkušenosti.  Je  určena  nadřízenost 

a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura podniku.

Hodnocení rizik

Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze 

slabých  stránek  marketingu,  výroby  či  manažerského  týmu  nebo  technologického 

vývoje.  Tato rizika je  žádoucí  analyzovat  a připravit  alternativní  strategie  pro jejich 

eliminaci.

Finanční plán

Finanční  plán  tvoří  důležitou  část  podnikatelského  plánu.  Určuje  potřebné  objemy 

investic a ukazuje, jak je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. Finanční 

plán se zabývá těmito oblastmi:

– předpoklad příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky, jsou zde zahrnuty 

očekávané tržby a náklady,

– vývoj hotovostních toků (cash-flow) v následujících letech,

– odhad rozvahy (bilance) poskytující informace o finanční situaci podniku.

Přílohy

Zde  jsou  uvedeny  informativní  materiály,  které  nelze  začlenit  do  samotného  textu 

podnikatelského  plánu.  Jedná  se  např.  o  výpisy  z  obchodního  rejstříku,  fotografie 

produktů, výsledky průzkumů atd.

Rozsah  podnikatelského  plánu  závisí  do  značné  míry  na  typu  a  náročnosti 

podnikatelského záměru. Důležitým faktorem je také etapa, ve které se záměr nachází.

1.3. Analýza
Analyzování  je  neodmyslitelnou  součástí  téměř  každého  lidského  konání 

a provádíme  je  prakticky  na  každém  rohu.  Také  příprava  podnikatelského  plánu  je 

podložena výstupy analýzy.

Pro  strukturovanější  provádění  analýzy  je  účelné  a  běžné  odlišit  analýzy 
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vnitřních  a  vnějších  podmínek  a  využít  některých  doporučovaných  analytických 

nástrojů  případně  vyjít  z  určitých  příkladů.  Používanými  nástroji  vnitřní  a  vnější 

analýzy jsou např. SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil 

atd. Při jejich použití je třeba myslet na to, že mají zejména podpůrný charakter, určitě 

nemohou nahradit komplexnost lidského uvažování v souvislostech a podnikatelskou 

kreativitu.

1.3.1.SWOT analýza
SWOT analýza  je  nejčastěji  používaným nástrojem analýzy.  Jedná o obecný 

analytický  postup,  který  posuzuje  významné  faktory  z  pohledu  silných (strenghts) 

a slabých (weaknesses) stránek zkoumaného objektu, v našem případě podnikatelského 

záměru a  budoucího podniku,  a dále  z pohledu  příležitostí (opportunities)  a  hrozeb 

(threats), kterým bude zkoumaný objekt, tedy budoucí podnik vystaven. Při této analýze 

si je třeba uvědomit, že:

– silné  a  slabé  stránky jsou  vlastně  interní  faktory,  které  můžeme  kontrolovat 

a ovlivňovat;

– hrozby a příležitosti jsou externí vlivy,  které neovlivníme, ale můžeme na ně 

reagovat.

Při  hodnocení  jednotlivých  faktorů  je  vhodné  použít  spíše  konzervativní,  střízlivý 

přístup.

1.3.2.Nástroje vnější analýzy podniku
SLEPT analýza

Jedná se o postup sloužící k identifikaci externích faktorů. Umožňuje vyhodnotit 

případné  dopady  změn  na  projekt,  které  pocházejí  z  určitých  oblastí  podle  těchto 

faktorů:

– Sociální oblast – trh práce, demografické ukazatele atd.

– Legislativní oblast – zákony a jejich použitelnost, práce soudů atd.

– Ekonomická  oblast  –  makroekonomické  hospodářské  ukazatele,  přímé 

a nepřímé daně, státní podpora atd.

– Politická oblast  –  stabilita  státních a  municipálních institucí,  politické trendy 
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a postoje k podnikání atd.

– Technologická oblast – technologické trendy atd.

Porterův model konkurenčních sil

Jde  o  model  pro  zkoumání  konkurentů  našeho  podniku,  těch  které  existují 

i potenciálních nových. Pro účely tvorby podnikatelského plánu postačí vymezení 5-ti 

oblastí, ve kterých posuzujeme hrozby ze strany existující a budoucí konkurence.

Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil 

viz. Obr. 1 (převzato z 5):

1. riziko vstupu potenciálních  konkurentů –  Jak  snadné  nebo  obtížné  je  pro 

nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu?

2. rivalita  mezi  stávajícími  konkurenty –  Je  mezi  stávající  konkurenty  silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent?

3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat 

a objednávat větší objemy?

4. smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně?

5. hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

5 STŘELEC,  J.  Porterův  model  konkurenčních  sil [online].  [cit.  2009-04-28].  URL: 
<http://www.vlastnicesta.cz/>.
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nahrazeny jinými?

Porterův  model  je  jeden  z  velmi  silných  nástrojů  pro  stanovování  obchodní 

strategie s ohledem na okolní prostředí firmy.

1.3.3.Nástroje vnitřní analýzy podniku
Nástrojů,  které  můžeme využít  pro analýzu vnitřních faktorů podniku je celá 

řada.  Jejich  využití  je  ovšem omezené,  protože  řízení,  uspořádání  a  vnitřní  systém 

každého  podniku  je  jedinečný.  Některé  nástroje  vymezují  obecné  oblasti,  které 

pokrývají  všechny možné vnitřní  faktory podniku,  jiné nástroje se zaměřují  úžeji  na 

konkrétní skupinu faktorů. Stručně představíme 2 nástroje.

Model 7S

Jedná se  o  obecný model  sloužící  pro  zkoumání  firmy prostřednictvím 7-mi 

základních vnitřních oblastí. 7S vychází z anglických názvů, v českých ekvivalentech 

jde o strategii, systémy (systém řízení firmy), strukturu (organizační strukturu firmy), 

spolupracovníky  (lidské  zdroje),  styl  manažerské  práce  (kompetence  a  přístup 

managementu), schopnosti (pracovní a tvůrčí dispozice lidí ve firmě, jejich kompetence 

a kvalifikace), sdílené hodnoty (principy, ideje a hodnoty sdílené ve firmě). Analýzu 

těchto oblastí je třeba doplnit ještě o finanční analýzu firmy.

4P marketingového mixu

Kotler  a  Armstrong uvádějí  v  jedné z  nejpoužívanějších učebnic marketingu6 

následující  definici  marketingového  mixu:  "Marketingový  mix  je  soubor  taktických 

marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu."

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace 

dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných:

– Produkt (product)  označuje  nejen  samotný  výrobek  nebo  službu  (tzv.  jádro 

produktu),  ale  také  sortiment,  kvalitu,  design,  obal,  image  výrobce,  značku, 

záruky, služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak 

6 KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. Marketing. Grada. 2003. ISBN 80-247-0513-3.
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produkt uspokojí jeho očekávání.

– Cena (price) je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. 

Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru.

– Místo (place) uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních 

cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.

– Propagace (promotion) říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého 

prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).

1.3.4.Finanční plán podniku, ekonomické zhodnocení
Když zakládáme nový podnik jako v tomto případě, nemáme k dispozici žádnou 

finanční  historii,  kterou  bychom  mohli  analyzovat.  Proto  si  musíme  vystačit 

s posouzením  finančních  zdrojů  potřebných  pro  start  podniku  a  jejich  pokrytím 

dostupnými zdroji. Dále bychom měli nastínit představu o vývoji finančních toků.

V podnikatelském plánu pro vznikající podnik bychom tedy měli mít zpracovaný 

vývoj financí do podoby zjednodušených účetních výkazů, zejména:

– plán vývoje příjmů a výdajů,

– plán vývoje peněžních toků (cash flow),

– plánovanou rozvahu.

Ekonomické zhodnocení podniku provedeme pomocí vybraných ukazatelů rentability. 

Ukazatele rentability poměřují  zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž 

bylo užito k jeho dosažení.

– Ukazatel rentability celkových aktiv – ROA (return on assets)

Ukazatel  ROA poměřuje  zisk  s  celkovými  aktivy  investovanými  do  podnikání  bez 

ohledu  na  to,  z  jakých  zdrojů  jsou  financována  (vlastních,  cizích,  krátkodobých, 

dlouhodobých). Hodnota ROA se hodnotí srovnáním s odvětvovým  průměrem. Slouží 

zejména pro hodnocení managementu. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší,  tím je 

situace sledovaného podniku příznivější.
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– Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (return on common equity)

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, společníci 

a další investoři) zjišťují,  zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá 

s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika.
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2. Analýza současné situace
V této části provedeme analýzu tržního prostředí, vnějších i vnitřních vlivů. Ze 

závěrů této analýzy bude vycházet vlastní návrh podnikatelského záměru pro založení 

nového podniku.

2.1. Oblast působnosti zakládaného podniku
Abychom mohli dále charakterizovat obor, trh a konkurenci, musíme definovat 

oblast, ve které bude zakládaný podnik působit. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, cílem je vytvořit podnikatelský plán pro malou 

truhlářskou dílnu. Podnik by měl působit v odvětví zpracování dřeva (přesné označení 

podle  OKEČ7 „Zpracování  dřeva,  výroba  dřevařských,  korkových,  proutěných 

a slaměných výrobků kromě nábytku“) v následujících oborech:

– pilařská výroba, zpracování kulatiny, produkce řeziva,

– stavebně truhlářská výroba (výroba oken,  dveří,  zárubní,  obložení)  a tesařská 

výroba (rámové a střešní konstrukce),

– výroba jiných dřevařských výrobků.

Pro takto definované obory činnosti můžeme dále charakterizovat trh a konkurenci.

2.2. Charakteristika oboru a trhu
Podle  publikace  „Panorama  zpracovatelského  průmyslu  ČR  2007“8 patří 

průmysl  zpracování  dřeva,  výroba dřevařských,  korkových,  proutěných a  slaměných 

výrobků kromě nábytku (dále jen dřevařský průmysl, resp. odvětví) v České republice 

k odvětvím  s  dlouhodobou  tradicí.  Objemem  výroby  se  řadí  ke  středně  velkým 

odvětvím. Jeho produkty se používají téměř ve všech odvětvích ekonomiky, rovněž tak 

jsou hojně užívány obyvatelstvem. Odvětví je založené na zpracování domácí suroviny - 

dřeva. Dle vyjádření expertů má ČR této suroviny nyní i do budoucna při racionálním 

hospodaření dostatek v potřebné kvalitě i sortimentu.

V lesích České republiky bylo v roce 2007 vytěženo 18,51 mil.  m3 surového 

7 Český  statistický  úřad.  OKEČ  –  odvětvová  klasifikace  ekonomických  činností.  [online]  URL: 
<www.czso.cz> [cit. 2009-05-05].

8 Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  ČR.  Panorama  zpracovatelského  průmyslu  ČR  2007 [online]. 
URL: <http://www.mpo.cz/dokument56081.html> [cit. 2009-05-04].
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dřeva, z čehož bylo 17,28 mil. m3 jehličnatého a 1,23 mil. m3 listnatého. Průmyslově se 

v ČR zpracovává více než 90 % vytěženého dřeva, z toho větší část na kulatinu pro 

dřevařský průmysl a zbytek na vlákninu především pro celulózo-papírenský průmysl. 

Vzhledem k nárůstu poptávky po dřevařských výrobcích jde o odvětví perspektivní bez 

negativního vlivu na životní prostředí.

Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích

V  dřevařském  průmyslu  ČR  vykonává  73  %  pracovníků  výrobní  činnosti 

v kategorii mikropodniků a malých podniků. Význam této skupiny podniků pro místní 

zaměstnanost spočívá především v dostupnosti zaměstnání v územně okrajových resp. 

průmyslově méně vyspělých regionech. Mikropodniky a malé podniky dosahují vesměs 

nízkých  hodnot  efektivnosti  výroby.  Jsou  snadno  zranitelné,  podléhají  momentální 

situaci na trhu a při své kapitálové nedostatečnosti rychle zanikají. Kategorie středních 

a velkých podniků dosahuje 43% podílu na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb 

v odvětví a tento podíl má rostoucí tendenci. Je to tím, že jsou větší nárůsty ve velkých 

dřevařských subjektech, především v pilařském oboru.

Situaci  v  jednotlivých  velikostních  kategoriích  v  roce  2006  představuje  Tabulka  1 

(Zdroj: MPO9):

Vývoj cen

Ve  dřevařském  průmyslu  probíhal vývoj  cen  za  období  2000  až  2007, 

uvažujeme-li odvětví jako celek, poměrně stabilizovaně. Při porovnání let 2007/2006 

činil meziroční index 101,0. V pilařském průmyslu došlo k dosti znatelnému poklesu 

cen (index 95,6),  což souvisí s  určitým nadbytkem dřeva a dřevařských výrobků ve 

světě  v  této  době.  V  oboru  výroba  stavebně  truhlářská  a  tesařská  brání  většímu 

zvyšování cen silná konkurence. Rozmach plastových oken sice i nadále trvá, přesto 

9 MPO  ČR.  Panorama  zpracovatelského  průmyslu  ČR  2007  [online].  URL: 
<http://www.mpo.cz/dokument56081.html> [cit. 2009-05-04].
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Tabulka 1: Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin (Zdroj:  
MPO)

(mil. Kč, pracovníků) 0 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 999 > 1000

Účetní přidaná hodnota
Počet pracovníků

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 23 416,3 18 619,6 22 175,0 20 417,1

8 768,3 5 312,1 5 867,3 4 650,8
35 539 16 937 12 786 7 226

http://www.mpo.cz/dokument56081.html


kvalitní dřevěná okna si stále udržují ve výrobě významné místo.

Charakteristiky produkce

Dynamika tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v odvětví má po roce 2000 

stoupající tendenci, což se nejvýrazněji projevuje v letech 2006 a 2007. Meziroční index 

tržeb se pohybuje mezi 105 až 114%, index růstu přidané hodnoty mezi 108 až 150% v 

roce 2007. Počet pracovníků v oboru se pohybuje kolem 75 tisíci zaměstnanců.

Produktivita práce a osobní náklady

Vývoj  produktivity  práce  z  účetní  přidané  hodnoty má  od  roku  2000  trvale 

vzestupnou hodnotu, znatelné zvýšení však nastalo až v roce 2007. Tato skutečnost je 

odrazem toho, že se v roce 2007 proti roku 2006 výrazně zvýšily tržby, stagnoval počet 

pracovníků i náklady. Zvýšení produktivity nastalo ve všech oborech; velmi patrné to 

bylo hlavně v pilařských oborech u velkých výrobců.

Vývoj podílu osobních nákladů na přidané hodnotě ve dřevařském průmyslu má 

dlouhodobě (s výjimkou velmi malého zvýšení podílu v letech 2005 a 2006) sestupnou 

tendenci. V roce 2007 došlo k jejich výraznému snížení proti roku 2006, což znamená, 

že  tempo růstu  mezd bylo  nižší  než  tempo zvýšení  přidané  hodnoty.  Podíl  nákladů 

snižují firmy i tím, že zlepšují formy řízení a organizaci práce, snižují režijní náklady, 

vedou pracovníky k vyššímu využívání pracovní doby aj.

2.3. Analýza konkurence 
Vyjdeme z Porterova modelu konkurenčních sil a analyzujeme jednotlivé oblasti 

konkurentů současných a potenciálních.

Riziko vstupu potenciálních konkurentů

Trh  zpracování  dřeva  a  výroby  truhlářských  výrobků  není  legislativně  nijak 

speciálně  omezovaný.  Potenciálnímu  výrobci  stačí  získat  živnostenský  list  a  začít 

podnikat:

• obor zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků je živnost volná a získat ji může každý,

• obor truhlářství, podlahářství je živnost řemeslná, kde žadatel o živnostenský list 
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musí prokázat odbornou způsobilost podle živnostenského zákona.

Jediné omezení je tedy u truhlářských oborů a to tím, že živnostenský list nemůže získat 

kdokoli, ale pouze přesně definovaní žadatelé. Toto omezení ovšem není nijak zásadní. 

Riziko vstupu konkurence do oboru je proto velké, což dokládá i skutečnost, že mnoho 

mikropodniků a malých podniků neustále zaniká a vzniká.

Rivalita mezi stávajícími konkurenty

Podle struktury odvětví uvedené v kapitole 2.2 existuje na trhu několik velkých 

podniků,  desítky  středních  podniků  a  tisíce  malých  podniků  a  mikropodniků.  Nové 

podniky neustále vznikají  a zanikají  i  když počet zaměstnanců v oboru se pohybuje 

kolem 75 tisíc lidí a je několik roků stabilní. Lze tedy říci, že vysoký počet konkurentů 

znamená nízký stupeň koncentrace a tím i nižší intenzitu konkurenčních tlaků.

Pokud  se  podíváme  na  západní  část  okresu  Znojmo,  která  těsně  sousedí 

s okresem  Třebíč  a  ohraničíme  tuto  oblast  městysem  Vranov  nad  Dyjí  a  městy 

Moravské  Budějovice  a  Jemnice  (oblast  o  průměru  cca  20  km),  nacházíme  zde 

minimálně 17 truhlářských podniků a podniků na zpracování dřeva (v obcích Oslnovice, 

Chvalatice,  3x  Jemnice,  Vranov  nad  Dyjí,  2x  Slavíkovice,  Menhartice,  Dešná, 

4x Mladoňovice,  Moravské  Budějovice,  Nové  Syrovice  a  Kdousov).  Např.  v  obci 

Mladoňovice jsou takové podniky 4! Až na jeden středně velký zaměstnávající desítky 

zaměstnanců,  se  většinou  jedná  o  mikropodniky  a  živnostníky.  Je  zřejmé,  že  tyto 

podniky  nedodávají  svoje  výrobky  pouze  v  tomto  regionu,  protože  by  se  všechny 

neuživily. Svoje výrobky a s nimi spojené služby dodávají po celé České republice.

Smluvní síla odběratelů

Zákazníků,  kteří  nakupují  truhlářské  výrobky  a  výrobky  dřevozpracujícího 

průmyslu  je  velmi  mnoho a  jejich  spektrum je  široké.  Pro  malou truhlářskou dílnu 

mohou  být  zákazníky  jak  jednotlivci,  koncoví  zákazníci  (např.  okna,  dveře  a  jiné 

truhlářské výrobky), tak firmy a veřejné instituce (tytéž výrobky nebo suroviny pro další 

zpracování). Jejich vyjednávací pozice a tedy síla bude daná objemem odebraných nebo 

požadovaných výrobků. Obecně platí, že čím více zákazníků kupuje daný produkt, tím 

je jejich vyjednávací pozice slabší.
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Smluvní síla dodavatelů

Dodavateli  pro truhlářské a  dřevozpracující  podniky jsou především vlastníci 

lesů. Těch je v České republice mnoho. Trh se dřevem je velmi ovlivněn celoevropským 

trhem a  jeho  změnami.  Proto  např.  cena  surového dřeva  v  posledních  letech  velmi 

klesla. Smluvní síla dodavatelů tedy není veliká, na trhu jich působí velmi mnoho a lze 

mezi nimi vybírat.

Hrozba substitučních výrobků

Pro některé výrobky truhlářství a dřevozpracujícího průmyslu existují substituty 

a  pro  jiné  ne.  Významným  substitutem,  který  zažívá  v  současné  době  boom,  jsou 

plastová okna a v menší míře i plastové dveře. Tyto výrobky se převážně používají při 

rekonstrukcích bytových a panelových domů, kde hlavně kvůli ceně zcela převážily nad 

okny dřevěnými. I tak je ovšem výroba dřevěných oken velmi významná a tyto výrobky 

si udržují své místo na trhu. Další výrobky a služby ve dřevozpracujícím průmyslu svoje 

přímé substituty nemají a nehrozí proto jejich nahrazení jinými výrobky.

2.4. SLEPT analýza
V  této  kapitole  stručně  popíšeme  a  zhodnotíme  sociální,  legislativní, 

ekonomické, politické a technologické faktory vnějšího prostředí, které budou mít vliv 

na zakládaný podnik.

Sociální faktory

Zde se  zaměříme na  trh  práce  (zejména míru  nezaměstnanosti  a  výši  mezd) 

a dále  využijeme  průzkumy  prováděné  specializovanými  firmami,  které  se  týkaly 

vnímání  světové  krize,  ekonomické  situace  domácností  a  očekávání  a  vyhlídek  do 

budoucna.

Míra nezaměstnanosti

Obecná  míra  nezaměstnanosti  je  podle  Českého  statistického  úřadu  počítána 

jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech).

Míra nezaměstnanosti v březnu 2009 vzrostla na 7,7 procenta z únorových 7,4 

procenta. Loni v březnu byla míra nezaměstnanosti 5,6 procenta. Počet lidí bez práce, 
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kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání, se meziročně zvýšil o 125 011 na 

437 020 lidí. Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR je patrný na Obr. 2.

Z vývoje nezaměstnanosti  plyne,  že  světová krize zasáhla  ve druhé polovině 

roku 2008 i Českou republiku a má velký vliv na počet nezaměstnaných. Za necelý rok 

vzrostla o více jak 2,5 procenta.

Okres Znojmo patří mezi oblasti s největší mírou nezaměstnanosti v ČR. Trh 

práce  je  nevyvážený  a  má  sezónní   charakter  s  velkými  výkyvy  v  zaměstnanosti. 

Průmysl  je  koncentrován  do  Znojma  a  jeho  blízkého  okolí.  Nedostatek  pracovních 

příležitostí je zejména  v okrajových mikroregionech Vranovska a Hrušovanska, kde se 

rovněž nejvíce projevuje sezónnost.

Podle zprávy o situaci na trhu práce v okrese Znojmo10 se míra nezaměstnanosti 

v roce 2008 udržovala na úrovni mezi 8,2 až 10,8 % na konci roku. V oblasti Vranovska 

se míra míra nezaměstnanosti pohybovala na hodnotě 15,41 %. Je to 2,5 krát více než je 

průměr celé ČR.

10 Úřad  práce  ve  Znojmě.  Zpráva  o  situaci  na  trhu  práce  za  rok  2008.  [online]. 
URL: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/zn_info/sz/zpravy> [cit 2009-05-07].
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Obr. 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR (Zdroj: MPSV)
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Průměrná a minimální mzda

Průměrná mzda loni v Česku vzrostla o 1 848 korun na 23 542 korun. Proti 

předchozímu roku tak byla vyšší o 8,5 procenta, což představuje nejvyšší meziroční růst 

za sedm let. Výraznou část nárůstu však ukrojila inflace, reálně tedy platy rostly o 2,1 

procenta, což bylo naopak nejméně za posledních deset let.

Okres Znojmo se dlouhodobě řadí k oblastem České republiky s vůbec nejnižší 

průměrnou mzdou. Průměrná mzda v okrese Znojmo v roce 2006 dosahovala 80 % 

průměrné mzdy republikové úrovně.

Minimální mzda se od ledna 2007 nezměnila a činí 8 000 Kč.

Vnímání světové ekonomické krize

V rámci lednového (roku 2009) šetření agentury CVVM11 byli lidé dotazování 

zda ekonomická krize bezprostředně ovlivní jejich ekonomickou situaci, a pokud ano, 

jaké konkrétní důsledky očekávají.

58%  procent  dotázaných  se  domnívá,  že  krize  ovlivní  jejich  osobu  nebo 

domácnost. 29% je přesvědčeno o opaku a 13% neumí situaci posoudit (viz. Obr. 3).

Respondenti,  kteří  odpověděli,  že  budou  ovlivněni  finanční  krizí,  jako 

nejpravděpodobnější  bezprostřední  dopady  uvádějí  zejména  nezaměstnanost, 

propouštění a také zdražování a vyšší životní náklady.

11 Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Finanční krize očima české 
veřejnosti [online]. URL: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100874s_ev90220.pdf> [cit. 2009-0505].
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Obr. 3: Názory, zda finanční krize ovlivní  
osobní situaci obyvatel (Zdroj: CVVM)
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Ekonomická situace domácností

Lednový (roku 2009) průzkum agentury CVVM12 se také zabýval ekonomickou 

situací domácností. Lidé byli požádáni o zhodnocení ekonomické situace v ČR obecně 

a dále se vyjadřovali k ekonomickým podmínkám své vlastní domácnosti. Z odpovědí je 

patrná reflexe zhoršující se ekonomické situace v ČR i ve světě. Očekávání směrem do 

budoucna jsou skeptická.

Aktuální  ekonomickou situaci  v  ČR označilo  jako  špatnou  51% dotázaných. 

81% dotázaných si myslí, že se situace v ČR v příštím roce zhorší – očekávání jsou tedy 

velmi negativní.

Při  hodnocení  ekonomické  situace  svých  domácností  byli  dotazovaní 

optimističtější.  Za  dobré  považuje  materiální  podmínky  své  domácnosti  37% 

respondentů, 42% hodnotí životní úroveň jako „ani dobrou, ani špatnou“ a pouze 20% ji 

vnímá  jako  špatnou.  Do  očekávání  vývoje  materiálních  podmínek  domácností  se 

promítají  obavy  spojené  s  ekonomickou  krizí.  Zhoršení  ekonomické  situace  své 

domácnosti  se  obává  49% dotázaných,  41% si  myslí  že  se  nezmění  a  7% očekává 

zlepšení.

Očekávání a vyhlídky do budoucna

V prosincovém (roku 2008) šetření CVVM13 zjišťovalo jak dotázaní hodnotí své 

vlastní vyhlídky do budoucna. Mezi respondenty, kteří se přiznali k nějakým obavám, 

byla nejčastěji zmiňována obava ze ztráty zaměstnání (32%), nemoci (23%) a poklesu 

životní úrovně (17%). 

Své vlastní vyhlídky do budoucna a vyhlídky svých blízkých hodnotí většina 

dotázaných optimisticky (cca 2/3 dotázaných) a zhruba třetina je opačného mínění.

Legislativní faktory

Ve srovnání se státy Evropské unie zaostává naše legislativa a právní řád hlavně 

v  jednoduchosti  a  možnosti  jak  rychle  založit  nový  podnik.  Dalším  problémem  je 

12 Centrum  pro  výzkum  veřejného  mínění,  Sociologický  ústav  AV  ČR,  v.v.i.  Ekonomická  situace 
domácnosti [online]. URL: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100872s_ev90216.pdf> [cit. 2009-0505]. 

13 Centrum pro  výzkum  veřejného  mínění,  Sociologický  ústav  AV ČR,  v.v.i.  S  jakým  očekáváním 
pohlížíme do budoucna? [online]. URL: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100861s_ov90126.pdf> 
[cit. 2009-05-05].
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složitost právního řádu a veliká byrokracie spojená se zakládáním a existencí podniku. 

Podnikání nepomáhají ani časté změny legislativy (v nedávné době např. o veřejném 

zdravotním pojištění), které zaměstnavatelům přináší problémy a zvýšené náklady.

Velkým a dlouhodobým problém je soudnictví a vymahatelnost práva. Sice se 

objevují snahy jak tyto procesy urychlit, ale k ideálu má současný stav daleko.

Kladně  lze  naopak  hodnotit  snahy současné  vlády na  snížení  daňové  zátěže 

podnikatelů,  snižování  sociálního  pojištění,  možnost  odpisu  DPH  při  nákupu 

automobilu pro podnikání atd.

Ekonomické faktory

Považují se obecně za nejdůležitější vnější faktory mající vliv na tržní prostředí 

a podnikání firem. Ekonomické faktory ukazují stav ekonomiky celé země. Základními 

faktory  jsou  míra  inflace,  úroková  míra,  obchodní  bilance,  hrubý  domácí  produkt 

a vývoj devizového kurzu. K dalším lze zařadit dostupnost finančních zdrojů (bankovní 

systém, úvěry, dotace) a výše daňových sazeb.

Míra inflace

Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, tj.  charakterizuje míru 

znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Míra inflace vyjádřená 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu 

průměrné  cenové  hladiny za  12  posledních  měsíců  proti  průměru  12-ti  předchozích 

měsíců.
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Obr. 4: Vývoj míry inflace (Zdroj: ČSÚ)
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Vývoj míry inflace je patrný z Obr. 4. I když byla v roce 2008 míra inflace 6,3%, 

očekává  se  v  důsledku ekonomické  krize  její  velký  pokles  na  1,1% v  roce  2009 a 

na 0,9% v roce 2010 (odhady Ministerstva financí).

Úroková míra

Vyjadřuje cenu peněz, za které si je můžeme v bance vypůjčit.  Výši úrokové 

míry  (tedy  cenu  peněz)  se  snaží  ovlivnit  Česká  národní  banka  změnou  základních 

úrokových  sazeb.  Jednou  z  hlavních  je  2T  repo  sazba,  ze  které  se  odvíjí  sazby 

komerčních úvěrů.

Vývoj výše základní sazby ČNB je na Obr. 5. Aktuální hodnota 2T repo sazby je 

1,5%  (ode  dne  7.5.  2009).  Další  snižování  sazeb  již  ekonomové  nepředpokládají. 

Snížení základnách sazeb ČNB by mělo podpořit  ekonomiku, zlevnit  peníze (úvěry) 

a tím zvýšit jejich dostupnost i pro podnikatele. Banky na toto snížení bohužel reagují 

s větším zpožděním.

Obchodní bilance

Obchodní  bilance  je  rozdíl  mezi  vývozem  a  dovozem  zboží  mezi  domácí 

ekonomikou a zahraničím.

Vývoj obchodní bilance je zřejmý z  Obr. 6. Data za rok 2008 jsou předběžná. 

Z grafu je patrné, že od roku 2005 do konce třetího čtvrtletí roku 2008 byla obchodní 

bilance kladná. V posledním čtvrtletí byla záporná. Podle údajů za březen a únor roku 

2009 se opět dostala do kladných čísel. Vzhledem k probíhající krizi a závislosti naší 
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Obr. 5: Vývoj 2T repo sazby (Zdroj: ČNB)

29.4.2005
31.10.2005

28.7.2006
29.9.2006

31.5.2007
26.7.2007

30.8.2007
29.11.2007

8.2.2008
8.8.2008

7.11.2008
17.12.2008

6.2.2009

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
2T  repo sazba



ekonomiky  na  vývozu  lze  předpokládat,  že  se  obchodní  bilance  dostane  opět  do 

záporných čísel.

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků 

a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení 

výkonnosti ekonomiky.

Vývoj meziroční změny HDO je patrný z Obr. 7. Ještě v roce 2007 byl růst HDP 

roven 6%, v roce 2008 už to bylo jen 3,1%. Na tomto výsledku se podepsalo hlavně třetí 

a čtvrté čtvrtletí roku 2008. 
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Obr. 6: Vývoj obchodní bilance po čtvrtletích (Zdroj:  
ČSÚ)
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Obr. 7: Meziroční změny HDP v % (Zdroj: ČSÚ)
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Podle posledních odhadů Ministerstva financí dojde letos k poklesu ekonomiky 

o  2,3%.  Podle  Mezinárodního  měnového  fondu  dojde  dokonce  k  poklesu  o  3,5%. 

V mnoha oborech ekonomiky nyní  dochází  k  omezování  výroby,  uzavírání  podniků, 

propouštění zaměstnanců atd. Je jisté, že se tento trend promítá i v dřevozpracujícím 

průmyslu.

Politické faktory

Negativem,  které  špatně  ovlivňuje podnikání  v  ČR je  dlouhodobá nestabilita 

politické scény, která je způsobena těsnými výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu  ČR.  Z  toho  důvodu  je  i  vláda  nestabilní  a  nemá  dostatečnou  podporu 

v parlamentu, která je potřebná k prosazení legislativních změn na podporu podnikání. 

Z  různých  politických  kruhů  dlouhodobě  zaznívá  deklarovaná  podpora  podnikání, 

ovšem  současná  politická  situace  naději  na  zásadní  změny  k  lepšímu  nepřinese. 

Projednávané změny se ve většině případů změní v politikum, které slouží zúčastněným 

k jejich osobnímu zviditelnění.

Jedinou nadějí je (a světlé výjimky se již našly), že současná probíhající krize 

politiky „donutí“ domluvit se a hledat taková řešení, která podnikatelům pomohou.

Technologické faktory

V  daném  oboru  podnikání  nejsou  technologické  změny  nijak  závratné. 

S nástupem výpočetní  techniky  dochází  k  jejímu  intenzivnímu využití,  zejména  pro 

přípravu  dokumentace  výrobků.  Dále  se  ve  velké  míře  rozmohly  obráběcí  CNC 

zařízení, která kladou i vyšší nároky na znalosti obsluhy. Všechny tyto změny přichází 

postupně a podnikatelé  mají  možnost se s  nimi průběžně seznamovat  a využívat  je. 

Roste tím samozřejmě kvalita výrobků a produktivita práce.

2.5. SWOT analýza
Protože připravujeme podnikatelský plán začínajícího podniku, který nemá za 

sebou žádnou historii, můžeme popsat silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby pouze 

v několika oblastech, které jsou nám známy a které dokážeme ohodnotit.
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Silné stránky:

– nízké počáteční náklady vznikajícího podniku (vysvětleno v samotném návrhu),

– zkušenosti s vyjednáváním se zákazníky,

– zkušenosti s vedením malého kolektivu,

– zkušenosti s dotačními tituly a jednáním na úřadech,

– schopnost plánovat,

– dobré znalosti výpočetní techniky, elektronické komunikace a propagace,

– levná pracovní síla,

– velká flexibilita malého podniku,

– dobré umístění podniku – blízko u vstupní suroviny (dřeva).

Slabé stránky:

– nová firma na trhu, neznámá a nezavedená značka,

– malé zkušenosti s podnikáním,

– omezené množství finančních zdrojů,

– neznalost německého jazyka – omezená možnost komunikace se zahraničními 

zákazníky,

– malá znalost trhu.

Příležitosti:

– na trhu nejsou dominantní hráči,

– zlepšující se podpora podnikání,

– dotace z národních a evropských fondů,

– konkurenceschopnost z důvodu nízkých nákladů,

– blízkost hranic s Rakouskem, možnost exportu výrobků.

Hrozby:

– pokles ekonomiky a HDP,

– pokles životní úrovně obyvatel,

– silná konkurence.
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2.6. Závěrečný souhrn
Z analýzy popsané v předchozích kapitolách plyne, že by nově vznikající podnik 

vstupoval na do následujícího prostředí:

– dřevozpracujícího  průmyslu  s  dlouhou  tradicí,  ve  kterém působí  tisíce  firem 

stejné velikosti, tedy velkou konkurencí, ovšem rostoucí produktivitou práce,

– s probíhající ekonomikou krizí,  kdy roste nezaměstnanost (7,7%), klesá HPD 

(o -2,3%) a životní úroveň a zvyšuje se obava obyvatel o svoji ekonomickou 

situaci a budoucnost,

– oblasti  Vranovska  s  vysokou  nezaměstnaností  (cca  15%)  a  nízkými  mzdami 

(hluboko  pod  celorepublikovým  průměrem)  –  nebude  problém  získat 

zaměstnance na trhu práce,

– s klesající úrokovou mírou (1,5% - nejnižší za poslední roky) a klesající mírou 

inflace (odhadem 1,1%),

– mírně se zvyšující podporou podnikání a možností získání dotací pro začínající 

podnikatele ze strukturálních a národních fondů.
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3. Návrh podnikatelského plánu
Na  základě  předchozích  teoretických  poznatků  a  zpracovaných  analýz 

provedeme samotný návrh podnikatelského plánu pro začínající podnik. 

3.1. Popis podniku

3.1.1.Základní informace o podniku
Název podniku: Truhlářství Korolupy s.r.o.
Sídlo společnosti: Korolupy 111, 671 07, okres Znojmo, kraj Jihomoravský
IČ: 12345678
DIČ: CZ12345678
Bankovní spojení: Nejlepší banka a.s., č.ú. 1234567890/9999
Webové stránky: www.truhlarstvi-korolupy.cz
e-mail: info@truhlarstvi-korolupy.cz
telefon: +420 xxx xxx xxx
mobil: +420 xxx xxx xxx
Jednatelé: ing. Martin Hanek

František Hanek

Jak již bylo avizováno v předchozích kapitolách, podnik bude umístěn v okrese 

Znojmo, v oblasti Vranovska v obci Korolupy. Je tomu tak proto, že odtud autor tohoto 

podnikatelského plánu pochází a má zde trvalé bydliště.

Forma a předmět podnikání

Při rozhodování o formě podnikání se výběr zúžil na dvě nejběžnější používané formy:

– fyzická osoba – živnostník,

– právnická osoba – společnost s ručením omezeným.

Zhodnocením všech kladů a záporů vybraných forem byla vybrána  společnost 

s ručením omezeným. I přes vyšší náklady a složitější postup při založení podniku má 

společnost  s  ručením  omezeným  výhody  hlavně  v  omezeném  ručení  společníků 

a silnější pozici při jednání se zákazníky (s.r.o. versus živnostník).
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Podnik bude provozovat následující klíčové živnosti:

– truhlářství, podlahářství,

– zpracování  dřeva,  výroba  dřevěných,  korkových,  proutěných  a  slaměných 

výrobků,

– velkoobchod a maloobchod.

Obsahová náplň jednotlivých živností  je popsána v  Příloze č. 1. Tyto klíčové 

živnosti pokryjí veškeré činnosti začínajícího podniku. 

3.1.2.Cíle podniku
Cílem, jehož bude dosaženo prostřednictvím realizace tohoto podnikatelského 

záměru, je vybudovat vlastní podnik typu společnost s ručením omezeným, která bude:

– schopná  zajistit  od  třetího  roku  podnikání  minimální  roční  příjem  svých 

podílníků alespoň 2 násobku průměrné mzdy,

– „samo-financovatelná“ se zajištěním meziročního růstu majetku firmy (vlastního 

jmění) v průměru minimálně o 15 až 20%,

– efektivně zaměstnávat další 2 pracovníky, v 5-tém roce existence 5 pracovníků 

a bude se dále rozšiřovat,

– rozvíjejícím  se  lokálním  zaměstnavatelem s  výborným kreditem,  který  bude 

podporovat místní kulturní a společenské aktivity obce a jejích občanů,

– operovat cílově v 5-tém roce po celém území republiky,

– v témže období expandovat na rakouský trh.

3.1.3.Produkty a služby
Firma Truhlářství  Korolupy s.r.o.  bude  nabízet  následující  výrobky a  služby, 

které lze rozdělit do tří skupin:

Hlavní výrobky (tvořící přibližně 70% činnosti):

– dřevěná eurookna,

– zdvojená okna,

– špaletová okna,
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– venkovní vchodové dveře,

– interiérové dveře.

Ostatní výrobky (cca 25% činnosti):

– zahradní nábytek,

– stavební řezivo,

– eurohranoly pro výrobu oken a dveří.

Služby (cca 5% činnosti):

– pořez dřevěné kulatiny.

Detailní popis jednotlivých výrobků a služeb je uveden v Příloze č. 2.

3.1.4.Organizační struktura podniku
Organizační  struktura  podniku  je  zobrazená  na  Obr.  8.  Nejvyšším  orgánem 

společnosti bude valná hromada společníků. Podnik budou řídit 2 jednatelé (kteří budou 

zároveň společníky) se stejnými pravomocemi. O některých záležitostech (např. nákup 

zboží  nad  300  tis.  Kč,  podpisy některých  smluv)  budou  rozhodovat  společně.  Tyto 

podmínky budou upraveny společenskou smlouvou.
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Obr. 8: Organizační struktura podniku (Zdroj: autor)
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3.1.5.Odpovědnosti jednatelů, zaměstnanci podniku
Jednatelé a jednotliví zaměstnanci podniku budou na starosti následující činnosti:

1. jednatel – ing. Martin Hanek:

– marketing, jednání se zákazníky,

– nákup surovin, jednání s dodavateli,

– prezentace podniku, propagace výrobků,

– komunikace s úřady,

– zaměstnávání zaměstnanců.

2. jednatel – František Hanek:

– nákup surovin, jednání s dodavateli,

– zajištění výroby a běžného provozu,

– vedení zaměstnanců.

Podnik bude ze začátku zaměstnávat 2 zaměstnance se vzděláním nebo praxí 

v oboru.  Tyto  zaměstnance  získá  jejich  přímým  oslovením,  případně  spoluprací 

s Úřadem práce.

Účetnictví podniku bude zajišťováno externě.

3.1.6.Podniková infrastruktura
V  následující  části  je  popsána  podniková  infrastruktura  potřebná  pro  start 

podniku  a  počátek  podnikání.  Je  zde  uveden  popis  provozovny,  strojní  vybavení, 

potřebné nářadí a nástroje, počítačové vybavení a automobily.

Provozovna

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1.1, bude mít podnik sídlo a provozovnu v obci 

Korolupy, okres Znojmo, kraj Jihomoravský.

Po  zvážení  všech  alternativ  jsme  se  rozhodli  pro  umístění  provozovny 

do bývalého nevyužitého kravína v místním zemědělském podniku ZD Korolupy. Tento 

objekt  je  již  delší  dobu  nevyužívaný.  Umístění  podniku  bude  řešeno  dlouhodobou 

nájemní smlouvou s vlastníkem.
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Uvedený  objekt  je  dostatečně  velký  a  přístupný,  aby  vyhovoval  podmínkám 

provozování truhlářské dílny. Umožní i případné další rozšiřování výroby. Nezbytnou 

podmínkou je samozřejmě kompletní rekonstrukce tohoto objektu. V objektu kravína 

bude mít podnik výrobní, skladovací i kancelářské prostory. Další objekty již nebudou 

potřebné.

Vybavení podniku

Pro realizaci výrobního programu bude podnik potřebovat různé stroje, zařízení, 

nářadí  a  nástroje.  Dalšími  nutnými  prostředky  bude  základní  počítačové  vybavení 

a automobil pro dopravu výrobků k zákazníkům.

Podrobný  seznam  potřebného  vybavení  podniku  je  uveden  v  Příloze  č.  3. 

Seznam je rozdělený na 2 části, na vybavení, které vloží do podniku společníci a na 

vybavení a techniku, kterou bude nutné zakoupit.

3.2. Marketingový plán
Popis produktů a služeb je uveden v kapitole  3.1.3 a zejména v  Příloze č. 2. 

Charakteristika externího prostředí a trhu je uvedena v kapitole 2.2.

Jednotlivé  produkty  a  služby  budou  nabízeny  různým  typům  zákazníků. 

Potenciální  zákazníky proto rozdělíme do několika  segmentů.  Přístup k zákazníkům 

v různých  segmentech  se  bude  z  hlediska  produktu,  cenové  politiky,  propagace 

a distribuce lišit.
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Obr. 9: Rozdělení zákazníků na segmenty (Zdroj: autor)
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Na Obr. 9 je zobrazena segmentace zákazníků. Rozdělili jsme je do 3 skupin – 

segmentů. Hlavním zákazníkem, zejména z počátku existence podniku bude  koncový 

zákazník (spotřebitel). S tímto zákazníkem bude podnik komunikovat přímo a bude se 

snažit  jej  zaujmout  a  získat.  V menším měřítku  bude  možná  spolupráce  s  dealery, 

prostředníky. Tato spolupráce bude přísně kontrolována a pečlivě sledována. Hlavním 

požadavkem na  dealery bude  vysoká  kvalita  poskytovaných informací  a  služeb  pro 

koncového zákazníka. Pro něj bude určena většina výrobků a služeb.

Dalšími zákazníky budou průmysloví zákazníci, zejména výrobci truhlářských 

výrobků  a  stavební  firmy.  Třetí  skupinou  potenciálních  zákazníků  jsou  obchodníci. 

Spolupráce s těmito zákazníky bude možná po vypracování určitého postavení a kreditu 

podniku na trhu.

Cenová  politika,  propagace  a  distribuce  produktů  bude  pro  každý  segment 

probíhat odlišně. Někdy budou odlišnosti menší, jindy větší. Následuje stručný popis 

marketingového mixu pro jednotlivé segmenty:

1) Přímý prodej koncovému zákazníku – spotřebiteli

– všechny produkty a služby z nabídky podniku,

– předem dané koncové ceny produktů a služeb, dostupné na webových stránkách 

podniku

– časové akce a slevy, množstevní slevy, individuální tvorba cen,

– propagace  na  webových  stránkách,  v  inzertních  novinách,  cílená  letáková 

reklama, v místních rádiích,

– přímá  distribuce  produktů  a  služeb  vlastními  prostředky  nebo  smluvními 

partnery, přímý odběr výrobků zákazníky.

2) Prodej koncovému zákazníku prostřednictvím dealera

– všechny produkty a služby z nabídky podniku,

– dealerské ceny a množstevní slevy,

– propagační akce.

3) Spolupráce s průmyslovými zákazníky

– důraz  na  vybudování  dlouhodobých  obchodních  vztahů  založených 

na spolehlivosti a důvěře,
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– individuální přístup a cenová politika vůči každému zákazníkovi,

– propagace v odborných periodikách.

4) Obchodníci, prodejci

– důraz  na  vybudování  dlouhodobých  obchodních  vztahů  založených 

na spolehlivosti a důvěře,

– podpora obchodníků v propagaci výrobků a služeb podniku,

– distribuce prostřednictvím obchodníka.

3.3. Operační plán
V operačním plánu popíšeme časové návaznosti jednotlivých kroků při založení 

nového  podniku.  Dostaneme  tak  přehled  o  jednotlivých  krocích  a  jejich  časové 

náročnosti. Vše zobrazíme v tabulce a přehledném Ganttově diagramu.

Jako  počátek  celého  procesu  založení  nového  podniku  stanovíme  datum 

1.10. 2009. Od tohoto data se začnou odvíjet jednotlivé činnosti.

Celé  založení  nového  podniku  od  sepsání  společenské  smlouvy  až  do 

zprovoznění dílny je rozděleno do 10. fází. V 1. fázi „Založení a vznik podniku“ budou 

provedeny tyto činnosti:

– sepsání společenské smlouvy,
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Tabulka 2: Jednotlivé fáze vzniku podniku (Zdroj: autor)

ID úkolu Popis úkolu

1. fáze Založení a vznik podniku 1.10.2009 20
2. fáze Sepsání a uzavření nájemní smlouvy 1.10.2009 30
3. fáze Vypracování projektu rekonstrukce nemovitosti 1.11.2009 45

4. fáze 1.12.2009 60

5. fáze Projednání stavebního povolení 1.1.2010 60
6. fáze Podání žádosti o dotaci 1.2.2010 10

7. fáze 1.2.2010 30

8. fáze Rekonstrukce objektu pro truhlářskou dílnu 1.3.2010 90
9. fáze Pořízení potřebného vybavení 1.4.2010 60
10. fáze Osazení strojů – zprovoznění dílny 1.6.2010 30

Datum 
zahájení

Doba trvání 
(dnů)

Vypracování projektu pro žádost o dotaci na 
rekonstrukci objektu pro truhlářskou dílnu a nákup 
výrobní technologie

Vyřízení překlenovacího úvěru na rekonstrukci 
objektu



– splacení vkladů,

– získání živnostenských oprávnění,

– doložení právního důvodu sídla,

– výpis z rejstříku trestů,

– zápis do obchodního rejstříku.

Na  Obr. 10 jsou jednotlivé fáze zobrazeny v časové posloupnosti v Ganttově 

diagramu.  Celý  proces  trvá  8  měsíců.  Tato  dlouhá  doba  je  způsobena  hlavně 

rekonstrukcí objektu pro truhlářskou dílnu a s ní  souvisejících projektových příprav. 

Samotné vyřízení dotací je také časově náročné.

3.4. Finanční plán
Tato  kapitola  se  zabývá  finančním  plánováním  a  analýzou  financí.  Je  v  ní 

uveden  soupis  finančních  potřeb  podniku  potřebných  k  rozjezdu  podniku  a  dále 

základní účetní výkazy pro různá období.
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Obr. 10: Časová posloupnost jednotlivých fází založení podniku (Zdroj: autor)
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3.4.1.Zakladatelský rozpočet podniku
Z  předchozích  kapitol,  zejména  z  kapitoly  3.1.6 popisující  podnikovou 

infrastrukturu, jsme získali přehled o jednorázových zakládacích výdajích, které budou 

vynaloženy v souvislosti se založením podniku. Lze je rozdělit do několika skupin:

– výdaje za administrativní výkony související se založením podniku,

– investice do rekonstrukce podnikové provozovny,

– investice do výrobních strojů a vybavení,

– ostatní výdaje a rezerva.

Jednotlivé položky obsahují následující výdaje:

ad 1) Do těchto nákladů patří poplatky za výpisy z rejstříku trestů, poplatky za vydání 

živnostenských  listů,  poplatky  za  notářský  zápis  (společenská  smlouva),  soudní 

poplatky  za  zápis  společnosti  do  obchodního  rejstříku,  cestovné  související  se 

založením podniku atd.

ad 2) Mezi hlavní náklady rekonstrukce pronajatého objektu patří:

– projekt rekonstrukce   30 000,- Kč

– stavební práce (výrobní hala, sklad) 220 000,- Kč

– stavební práce (kancelář a sociální zařízení)   80 000,- Kč,

– elektroinstalace   40 000,- Kč

– rozvody vzduchu     5 000,- Kč

– odsávání pilin   25 000,- Kč
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Tabulka 3: Výdaje potřebné pro založení podniku (Zdroj: autor)

Položka rozpočtu
1 Administrativní výdaje spojené se založením podniku
2 Rekonstrukce objektu pro podnikovou provozovnu
3 Nově zakoupené výrobní stroje a vybavení
4 Ostatní vybavení a stroje
5 Ostatní výdaje

Celková výdaje

Odhadované 
výdaje

15 000 Kč
400 000 Kč
255 000 Kč
300 000 Kč

50 000 Kč
1 020 000 Kč



ad3), ad4) Výdaje související s výrobními stroji, dopravními prostředky a kancelářským 

vybavením jsou popsány v Příloze č. 3.

ad 5) Mezi ostatní výdaje patří zejména náklady na sepsání nájemní smlouvy, náklady 

na pojištění budov a majetku, zhotovení webových stránek podniku, připojení telefonu 

a internetu, cestovné atd.

3.4.2.Počáteční (zahajovací) rozvaha
Podnik bude založen dvěma společníky, výše jejich vkladů bude následující:

ing. Martin Hanek - peněžní vklad 115 000,- Kč

- stroje 185 000,- Kč

František Hanek - stroje 300 000,- Kč

Základní kapitál celkem 600 000,- Kč

Zahajovací rozvaha ve zjednodušené formě je uvedena v Příloze č. 4.

3.4.3.Rozvaha před zahájením provozu
Výše uvedené finance ovšem nebudou dostatečné pro zahájení  provozu. Aby 

mohl  podnik  započít  svou  činnost,  bude  nutné  získat  další  finance  (cizí  zdroje) 

na rekonstrukci pronajatého objektu a nákup dalších potřebných strojů a vybavení. Další 

finanční prostředky budou nutné k financování provozu.

Výše nákladů na rekonstrukci pronajatého objektu a nákup dalších potřebných 

strojů a vybavení jsou uvedeny v předchozí kapitole.

Pro  výpočet  výše  prostředků  nutných  k  financování  provozu  vyjdeme 

z následujících předpokladů:

– předpokládané roční tržby 1,8 mil. Kč,

– předpokládané provozní náklady 1,5 mil. Kč,

– potřeba financování cca 1 měsíce výroby,

– doba splatnosti faktur dodavatelům a doba splatnosti odběratelů přibližně stejná.

Z  výše  uvedeného  plyne,  že  podnik  potřebuje  zabezpečit  1  měsíc  provozu.  Za 

předpokladu, že  roční provozní  náklady budou 1,5 mil.  Kč,  bude podnik potřebovat 

finance ve výši 125 tis. Kč.
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Pro  financování  nepředvídaných  výdajů  je  vhodné  mít  rezervu  na  jejich 

financování. Pro začátek stanovíme tuto rezervu přibližně ve výši dvou měsíčních tržeb, 

tj. přibližně 300 tis. Kč.

Nyní můžeme shrnout finanční potřeby a jejich krytí:

– výdaje spojené se vznikem podniku (viz. kapitola 3.4.1) 1 020 000,- Kč

– financování provozu    125 000,- Kč

– rezerva na nepředvídané výdaje    300 000,- Kč

Celkové potřeby 1 445 000,- Kč

Podle kapitoly 3.4.2 bude peněžní vklad společníků 115 000,- Kč. Podnik tedy 

bude potřebovat cizí kapitál ve výši 1 330 000,- Kč.

Jeho strukturu můžeme rozdělit následovně:

– rekonstrukce objektu a nákup strojů a vybavení 955 000,- Kč

– provozní finance 375 000,- Kč

Pro  financování  rekonstrukce  objektu  a  nákupu  strojního  a  dalšího  vybavení 

podnik využije dotační program Ministerstva zemědělství – Program rozvoje venkova 

ČR na období 2007 – 2013. Jednou z podporovaných oblastí je OSA III – Kvalita života 

ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. 

Podopatření III.1.2 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje14 je určeno právě 

vznikajícím mikropodnikům na venkově. Podle podmínek lze získat nevratnou dotaci až 

do výše 60% způsobilých nákladů. Podíl žadatele je potom minimálně 40% nákladů.

Předpokládané krytí investic bude tedy následující:

– dotační titul Programu rozvoje venkova 570 000,- Kč

– dlouhodobý úvěr 385 000,- Kč

Na pokrytí provozních potřeb použije podnik krátkodobý bankovní úvěr.

Výsledná rozvaha podniku před zahájením provozu je uvedena v Příloze č. 5.

14 Ministerstvo zemědělství České republiky. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 
- 2013. [online]. 
URL: <http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=2&ids=2307&val=2307> [cit. 2009-05-09].
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3.4.4.Analýza bodu zvratu – BEP
Hlavní  složkou  výnosů  podniku  budou  tržby  za  prodej  výrobků  a  služeb 

specifikovaných v kapitole 3.1.3. Naproti tomu nákladů spojených s jejich vytvořením 

bude celé spektrum. Náklady můžeme rozdělit na fixní a variabilní.

Fixní  náklady  jsou  z  krátkodobého  hlediska  nezávislé  na  objemu  výroby 

a podnik je vynakládá trvale. Mezi hlavní fixní nálady řadíme:

– odpisy,

– úroky z úvěrů,

– mzdy,

– provozní náklady (energie, nájemné, telefon, internet, pojištění, účetnictví).

Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu výroby. Jsou jimi zejména 

náklady na vstupní suroviny a energie potřebné k výrobě produktů s vytváření služeb.

Odpisy

Podnik bude odepisovat stroje a zařízení s pořizovací nebo oceněnou hodnotou 

nad 40 tis. Kč uvedené v Příloze č. 3 a investici do rekonstrukce pronajatého objektu. 

Pro všechny odepisované položky zvolíme rovnoměrné odepisování.

Podrobný rozpis odpisů je uvedený v Příloze č. 6. Plyne z něj, že celková výše 

odpisů bude v prvním roce 85 900,- Kč (7 159,- Kč měsíčně), ve druhém až pátém roce 

176 025,- Kč (14 669,- Kč měsíčně) a v šestém až 30-tém roce 11 125,- Kč (927,- Kč 

měsíčně).

Úroky z úvěrů

Podnik bude z počátku čerpat 2 úvěry, jeden dlouhodobý na rekonstrukci objektu 

ve výši 385 000,- Kč a jeden krátkodobý provozní ve výši 375 000,- Kč.

Dlouhodobý (investiční) úvěr

Podnik využije pro investici do rekonstrukce objektu dlouhodobý investiční úvěr 

s dobou splácení 5 roků, úrokovou sazbou 8% p.a. a konstantní měsíční splátkou. 

Z podrobného rozpisu splátek uvedeného v Příloze č. 7 plyne, že součet splátek za jeden 

rok bude 93 672,- Kč (z toho úroky v 1. roce 28 445,- Kč atd.) a potom měsíční splátka 

bude ve výši 7 806,- Kč.
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Krátkodobý (provozní) úvěr

Bude využit provozní úvěr s dobou splatnosti jeden rok s možností obnovení, 

úrokovou sazbou 10% p.a.  a konstantní měsíční splátkou. Z detailního rozpisu (viz. 

Příloha č. 7) zjistíme měsíční splátku ve výši 32 968,- Kč, za rok tedy 395 616,- Kč 

(z toho úroky 20 622,- Kč).

Mzdy

Podnik  zpočátku  zaměstná  3  zaměstnance  na  trvalý  pracovní  poměr  s  8-mi 

hodinovou pracovní dobou s průměrnou mzdou 15 000,- Kč. Náklady na mzdy těchto 

zaměstnanců budou následující:

Měsíčně Ročně

Mzdy 45 000,- Kč 540 000,- Kč

Sociální a zdravotní pojištění 15 300,- Kč 183 600,- Kč

Celkem 60 300,- Kč 723 600,- Kč

Provozní náklady

Předpokládané měsíční provozní náklady budou následující:

– energie 1 000,- Kč (bez výroby)

– nájemné 5 000,- Kč

– telefon a internet 3 000,- Kč

– pojištění 1 000,- Kč

– účetnictví 1 000,- Kč

– provoz auta 6 000,- Kč

– propagace 5 000,- Kč

– ostatní provozní náklady 3 000,- Kč

Celkem 25 000,- Kč

Předpokládané roční provozní náklady budou tedy cca 300 000,- Kč.

Kritický bod rentability  (BEP – Break Even Point) značí  stav,  kdy tržby pokryjí 

celkové náklady (T = CN), kde CN = FN + VN (fixní náklady,  variabilní náklady). 

Tento bod nám určuje takový objem výroby, od kterého začíná podnik tvořit zisk. Při 

menším obejmu výroby je podnik ve ztrátě.
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Výpočet bodu zvratu v Kč můžeme provést podle následujícího vztahu:

kde:

FN - fixní náklady za období,

Tržby - tržby za období,

PVN - procentní podíl variabilních nákladů na tržbách (ve tvaru indexu),

PKP - procentní podíl příspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku na tržbách

  (ve tvaru indexu), platí PKP = 1 – PVN.

Provedeme výpočet bodu zvratu pro jeden měsíc:

Z předchozích výpočtů vyplynuly následující  měsíční fixní náklady v prvním 

roce existence:

– odpisy   7 159,- Kč

– průměrné úroky – dlouhodobý úvěr   2 371,- Kč

– průměrné úroky – krátkodobý úvěr   1 719,- Kč

– mzdy 60 300,- Kč

– provozní náklady 25 000,- Kč

Odhad měsíčních fixních nákladů 96 549,- Kč

Podle struktury výroby a služeb odhadujeme, že procentní podíl  variabilních 

nákladů  na tržbách bude přibližně 30%. Potom příspěvek ke krytí fixních nákladů 

a zisku stanovíme na 70%.

V bodě zvratu QBEP platí FN + VN = T. Jestliže VN = 30% ceny tržeb T, pak po dosazení 

dostaneme:

FN + 0,3T = T

T = FN / 0,7 = 96 550 / 0,7 = 137 930 Kč

Znamená  to  tedy,  že  podnik  začne  být  ziskový při  měsíčních  tržbách  vyšších  jak 

138 tis. Kč. Grafické vyjádření bodu zvratu je uvedeno na Obr. 11.
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3.4.5.Výkaz zisku a ztráty
Pro první rok existence podniku sestavíme výkaz zisku a ztráty ve zjednodušené 

podobě ve třech variantách – pesimistické, optimistické a reálné.

V případě pesimistické varianty by podnik byl  ve ztrátě  cca 190 tis.  Kč.  Ve 

variantě optimistické i reálné bude generovat zisk.
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Tabulka 4: Výkaz zisku a ztráty pro první rok hospodaření (Zdroj: autor)

TEXT Varianta
pesimistická optimistická reálná

Výkony
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Daně a poplatky

Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Daň z příjmů (20%)
Výsledek hospodaření po zdanění

1 000 000 Kč 2 500 000 Kč 1 800 000 Kč
300 000 Kč 750 000 Kč 540 000 Kč
723 600 Kč 723 600 Kč 723 600 Kč

3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 85 900 Kč 85 900 Kč 85 900 Kč

25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
49 067 Kč 49 067 Kč 49 067 Kč

-187 167 Kč 862 833 Kč 372 833 Kč

172 567 Kč 74 567 Kč
690 266 Kč 298 266 Kč

Obr. 11: Grafické vyjádření bodu zvratu (Zdroj: autor)
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Při předpokladu růstu výkonů podniku o 20% ročně připravíme odhady výkazu 

zisku a ztráty na další 2 roky. Současně uvažujeme růst výkonové spotřeby o 5%, růst 

osobních nákladů o 15% a ostatních provozních nákladů o 30%. Další změny budou ve 

výši odpisů a placených úroků za poskytnuté úvěry. Uvažujeme reálnou variantu.

3.4.6.Plán peněžního toku – cash flow
Přehled  o  příjmech  a  výdajích  podniku  sestavíme  také  na  období  3  roků. 

Použijeme nepřímou metodu sledování cash-flow.

Při předpokládaném vývoji nebude mít podnik problém s hrazením svých závazků. Měl 

by mít po celou dobu dostatek financí na provoz.
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Tabulka 5: Výkaz zisku a ztráty na období 3 let (Zdroj: autor)

TEXT Rok
2010 2011 2012

Výkony
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Daně a poplatky

Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Daň z příjmů (20%)
Výsledek hospodaření po zdanění

1 800 000 Kč 2 160 000 Kč 2 592 000 Kč
540 000 Kč 680 400 Kč 816 480 Kč
723 600 Kč 832 140 Kč 956 961 Kč

3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 85 900 Kč 176 025 Kč 176 025 Kč

25 000 Kč 32 500 Kč 42 250 Kč
49 067 Kč 23 029 Kč 17 165 Kč

372 833 Kč 412 306 Kč 579 519 Kč

74 567 Kč 82 461 Kč 115 904 Kč
298 266 Kč 329 845 Kč 463 615 Kč

Tabulka 6: Plán Cash-flow na období 3 let (Zdroj: autor)

TEXT Rok
2010 2011 2012

Počáteční stav peněžních prostředků
Zisk po zdanění

Splátky úvěrů
Konečný stav peněžních prostředků

490 000 Kč 384 878 Kč 797 076 Kč
298 266 Kč 329 845 Kč 463 615 Kč

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 85 900 Kč 176 025 Kč 176 025 Kč

489 288 Kč 93 672 Kč 93 672 Kč
384 878 Kč 797 076 Kč 1 343 044 Kč



3.4.7.Ekonomické zhodnocení
Z  předchozích  výpočtů  vyplynulo,  že  je  předložený  podnikatelský  plán 

po ekonomické stránce reálný. Podnik začne být ziskový při měsíčních tržbách vyšších 

jak 138 tis. Kč. Při reálné variantě hospodaření je ziskový od počátku podnikání. Je to 

hlavně dáno tím, že společníci vloží do podniku většinu potřebných výrobních strojů 

a proto si na ně podnik nemusí brát úvěr. Dalším důvodem těchto kladných výsledků 

hospodaření je použití dotace na rekonstrukci a pořízení ostatních strojů. 

V  případě,  že  se  dotaci  nepodaří  získat,  bude  nutné  vše  financovat 

z dlouhodobého  bankovního  úvěru  a  výše  uvedené  výpočty  budou  velmi  odlišné. 

Hospodaření by se nejspíše v prvních letech propadlo do červených čísel  a  byla  by 

ohrožena i finanční likvidita. Potom by podnik musel pro financování provozu využít 

střednědobý úvěr, který hospodaření dále prodražuje.

3.5. Hodnocení rizik
Každý podnikatelský plán v sobě nese určitou míru rizika. U tohoto plánu tomu 

není jinak. Při všech výpočtech a předpokladech byl předpovídán určitý počáteční stav 

a následný vývoj. Pokud se tyto předpoklady a vývojové trendy budou lišit, bude to mít 

na plán zásadní vliv. Vybereme 2 hlavní rizikové faktory:

– nepodaří  se  získat  dotaci  na  rekonstrukci  objektu  a  nákup  strojů  –  v  tomto 

případě  bude  nutné  využít  takový  dlouhodobý  úvěr,  který  pokryje  všechny 

investiční  potřeby;  tato  situace bude mít  vliv  na výsledky hospodaření  první 

roků a na cash-flow,

– nepodaří  se  dosáhnout  předpokládaných  obratů  –  ať  již  z  důvodů  špatné 

obchodní strategie nebo prohlubující se finanční krize; zhorší se tím výsledky 

hospodaření a hlavně cash-flow podniku; řešením může být další provozní úvěr 

(v  případě  nutnosti  profinancování  výroby)  nebo  omezení  nákladů,  hlavně 

nákladů mzdových.

Mohou  nastat  i  další  rizikové  faktory,  např.  nízká  produktivita  práce 

zaměstnanců, problémy s dodavateli a kvalitou dodávaných surovin atd. Tyto problémy 

by ovšem neměly zásadně ohrozit činnost podniku.
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4. Závěr
Předložená práce popisuje podnikatelský záměr poněkud v širším pojetí než je 

běžné. Navíc proti standardním podnikatelským záměrům obsahuje tato práce v úvodu 

stručná teoretická východiska a poznatky, vycházející z dostupné literatury. Ve střední 

části  byl  analyzován obor činnosti  podniku,  trh,  konkurence a sociální,  ekonomická, 

legislativní  a  politická  oblast,  jež  mají  na  podnikání  v  České  republice  také 

nezanedbatelný vliv. Důležitou částí je analýza silných a slabých stránek podnikatele 

(budoucích majitelů podniku) a jsou identifikovány hlavní příležitosti a hrozby.

Ve třetí, hlavní části, je proveden samotný návrh podnikatelského plánu. Stručně 

jsou  uvedeny základní  informace  o  budoucím podniku,  jeho  produktech  a  službách 

a potřebné infrastruktuře. Dále byl nastíněn marketingový plán a operační plán vzniku 

podniku.  Hlavní  důraz  byla  kladen  na  finanční  analýzu  popisující  finanční  potřeby 

podniku a zdroje ze kterých bude rozjezd financován. Dále byly prezentovány základní 

výkazy na nejbližší období. Projekt truhlářské dílny se jeví jako životaschopný. Existují 

samozřejmě riziková místa, která byla vytipována a bylo nastíněno možné řešení.

Cílem  práce  bylo  sestavit  reálný  podnikatelský  plán,  který  by  v  budoucnu 

posloužil  pro  založení  konkrétního  podniku.  Hlavními  uživateli  měli  být  majitelé 

a manažeři  a  samozřejmě  i  investoři.  Z  toho  důvodu  bylo  v  celé  práci  počítáno 

s reálnými záměry, s existujícími stroji a s konkrétním umístěním a realizací podniku. 

V tomto směru bylo cíle práce dosaženo.

Dalším rozšířením může být  zapracování  podpory z  Úřadu práce Znojmo na 

aktivní politiku zaměstnanosti. Úřad práce přispívá na vznik nových pracovních míst. 

V roce 2008 činila tato podpora 9 000,- Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu 

šesti měsíců. Tato podpora by významně snížila potřebné provozní finance.

Dalšími příležitostmi samotného podniku je blízká státní hranice s Rakouskem 

a tím i  možnost  proniknout  na  tento  lukrativní  trh.  Vyžádá  si  to  ovšem obchodníka 

s výbornou  znalostí  německého  jazyka.  A jako  velmi  zajímavá  se  jeví  příležitost 

spolupráce  s  místním  Zemědělským  družstvem,  které  v  blízkosti  podniku  hodlá 

vybudovat bioplynovou stanici s velkým přebytkem odpadového tepla, které by bylo 

velmi dobře využitelné pro sušárnu dřeva.
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Přílohy

Příloha č. 1 – Obsahová náplň vybraných živností

Obsahovou náplň jednotlivých živností stanovuje příslušné nařízení vlády1:

Truhlářství, podlahářství
Rukodělné  odborné  práce  a  práce  na  dřevoobráběcích  strojích  při  výrobě  nábytku, 
stavebně  truhlářských  výrobků (oken,  dveří,  stěn  a  podobně),  dřevěných  konstrukcí 
a rozmanitých  průmyslových  i  užitkových  výrobků  ze  dřeva.  Provádění  oprav 
a rekonstrukcí  všech  druhů výrobků v  celém rozsahu truhlářské  technologie.  Výběr, 
rozměřování, dělení i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do finálních 
produktů,  včetně povrchové úpravy. Stavebně truhlářské práce (osazování stavebních 
truhlářských  výrobků,  vestavěného  nábytku,  provedení  palubového,  deskového, 
kazetového  obložení  stěn  a  stropů,  montáž  a  úpravy  příček,  dřevěných  schodů, 
dřevěných akustických  zástěn,  kabin  a  obložení).  Kladení  a  opravy podlah  různého 
druhu,  například  vlysových,  parketových,  palubkových,  korkových,  mozaikových, 
štěrkových  a  litých  na  dřevěném,  betonovém,  škvárobetonovém  nebo  izolačním 
podkladu.  Kladení,  lepení  a  svařování  podlahových  povlaků,  provádění  izolačních 
a vyrovnávacích  vrstev,  provádění  potěru,  broušení,  leštění  a  napouštění  povrchu, 
upevňování  krycích  lišt  a  podobně.  Lepení  podlahových  povlaků  na  schodištích, 
obkládání  soldíky.  Zhotovování  podlah  z  dýhovaných  desek,  provádění  štěrkových, 
litých  nebo  stříkaných  podlahovin.  Pokládání  plovoucích  podlah  z  různých  druhů 
materiálů (laminátových, dřevěných a podobně).

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování dřevěných nástaveb dopravních 
prostředků. Jednoduché bednářské a modelářské činnosti. Montáž sériově vyráběného 
nábytku. Kladení koberců a dalších podlahových krytin. Příprava podkladů pro kladení 
podlah, provádění jejich izolací a vyrovnávání.

Zpracování  dřeva,  výroba  dřevěných,  korkových,  proutěných 
a slaměných výrobků

Pilařská výroba (řezáním a obráběním dřeva a obdobných materiálů na pilách), 
výroba  dřevěných  železničních  pražců,  nepoložené  podlahové  krytiny,  dřevité  vlny, 
briket z dřevní suroviny, šindelů a podobně. Sušení, impregnace nebo chemická úprava 
dřeva konzervačními a podobnými prostředky. Provozování sušiček dřeva.

Výroba dýh, překližkových výrobků a  aglomerovaných dřevařských výrobků, 
dřevěných obalových beden, krabic, palet nebo nákladových podložek ze dřeva, barelů, 
sudů, kádí, rour a jiných bednářských výrobků, kolářských výrobků, dřevěných cívek 
na kabely  a  ostatních  drobných  výrobků  ze  dřeva  (dřevěných  držáků  a  násad  pro 
nástroje,  obuvnických  kopyt,  kuchyňských  výrobků  ze  dřeva,  vřeten  a  podobně). 
Zpracování  přírodního  korku  a  výroba  zboží  z  přírodního  aglomerovaného  korku. 
Výroba  slaměného  pletiva  a  výrobků  z  něho  (rohoží,  rohožek  a  podobně).  Výroba 
košíkářského  zboží  a  košatin.  Činnosti  spojené  s  uměleckořemeslným zpracováním 
1 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých 

živností. [online]. URL: <http://www.mpo.cz/dokument48868.html> [cit. 2009-05-09].

http://www.mpo.cz/dokument48868.html


dřeva  vytvářením  dřevěných  výrobků  (sošek,  ozdob,  marketerie,  pouzder,  skříněk 
a podobně). Zhotovování dřevěných architektonických modelů pro různé účely.

Obsahem  činnosti  není  výroba  stavebně  truhlářská,  výroba  nábytku,  ani 
zhotovování nábytku na zakázku, výroba dřevěných hraček a bižuterie.

Velkoobchod a maloobchod
Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem 
zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). 
Obsluha  čerpacích  stanic,  zabezpečování  provozování  čerpacích  stanic  v  souladu 
s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými normami, 
zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu.

Obsahem  činnosti  není  nákup  a  prodej  kulturních  památek  nebo  předmětů 
kulturní  hodnoty,  nemovitostí,  hospodářských  zvířat  prodávaných  jejich  chovateli, 
zvířat  určených  pro  zájmové  chovy,  střelných  zbraní  a  střeliva,  výbušnin, 
bezpečnostního materiálu, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, zvukových 
a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce 
léčiv, zastavárenská činnost, dále obsahem činnosti není provozování čerpacích stanic 
na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel.



Příloha č. 2 – Popis výrobků a služeb

Dřevěná eurookna
Základním výrobkem budou dřevěná eurookna z dvouvrstvých resp. třívrstvých 

eurohranolů  hloubky  68  a  78  mm.  Použité  dřeviny  budou  smrk,  borovice,  dub 
a exotická dřevina meranti. 

Dřevěná  okna  jsou  tradiční  součástí  rodinných  domů.  Dřevo  je  vynikající 
materiál s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi a proto je pro okna velmi vhodný. 
Dnešní výrobní technologie prodloužily jejich životnost a zároveň současné elastické 
akrylové a UV odolné lazury zajišťují trvanlivost povrchové úpravy.

Příklady členění oken (zakázková výroba):

– pevně zasklené rámy,

– jednokřídlové,

– dvoukřídlové,

– oblouková a kulatá okna atd.

Vstupní surovinou bude dřevěná kulatina nakoupená přímo od vlastníků lesů. 
Tato kulatina bude pořezána vlastní kmenovou pásovou pilou. ořezaná surovina bude 
usušena a poté z ní budou vyrobeny eurohranoly 68 a 78 mm. Z eurohranolů budou 
vyráběna okna a dveře.

Pro okna budou dodavatelsky zajištěny části:  kování  a  těsnění  oken Maco,  izolační 
dvojsklo a trojsklo a barvy pro povrchovou úpravu.

Řez eurooknem - ilustrační  
obrázek



Zdvojená okna
Zdvojená okna jsou vhodná do objektů, kde je třeba skloubit původní ráz staré 

budovy po stránce estetické s vysokými nároky na izolační vlastností oken. Zdvojená 
okna  se  skládají  z  jednoho  okenního  rámu  upraveného  na  zavěšení  dvou  okenních 
křídel, které jsou navzájem trvale spojena spojkou křídla.

Špaletová okna
Dřevěná  špaletová  okna  vycházejí  z  filozofie  dřevěných  eurooken,  jejich 

konstrukce je však upravena a doplněna druhým dřevěným oknem včetně důmyslného 
systému deštění.  Jednou z  výhod špaletových oken je vyšší  zvuková neprůzvučnost. 
Mimo to, špaletová okna mají dobrý součinitel prostupu tepla. Tento součinitel prostupu 
tepla pro špaletová okna je možné ještě zvýšit kombinací izolačního a jednoduchého 
skla  ve  venkovním a  vnitřním rámu.  Zvýšení  zvukové neprůzvučnosti  a  součinitelů 
prostupu tepla napomáhá ještě vzduchová mezera mezi venkovními a vnitřními křídly 
špaletových oken. 

Venkovní vchodové dveře
Vchodové dveře by měly plnit především funkci bezpečnostní a reprezentativní. 

Mezi  další  velice  důležitou  vlastnost  musí  patřit  dobrá  tepelná  a  hluková  izolace. 
Vchodové dveře se většionou vyrábějí  v typických šířkách 80, 90 a 100 centimetrů. 
Dveře jsou podobně jako interiérové jednokřídlé a dvoukřídlé s plnou nebo prosklenou 
výplní.

Pro výrobu vchodových dveří budou jako polotovar použity eurohranoly vlastní 
výroby i nakoupené.

Špaletové okno - ilustrační  
obrázek



Interiérové dveře
Vnitřní dveře jsou určené pro vybavení interiéru, proto lze použít i dřeviny méně 

odolné proti povětrnostním vlivům jako je olše nebo buk, samozřejmě i další ušlechtilé 
dřeviny např. dub, jasan, javor.

Přirozenou krásu ušlechtilých dřevin umocňuje přírodní povrchová úprava oleji a vosky. 
Jedná se o ekologicky čisté materiály, které jsou vyráběny z přírodních materiálů jako 
jsou např. borová pryskyřice, lněný olej, včelí a palmový vosk atd. Tyto materiály jsou 
šetrné k přírodě a zdravotně nezávadné jak při výrobě, provádění povrchové úpravy tak 
i na hotovém výrobku.

Zahradní nábytek
Doplňková výroba – stoly, židle, křesla, houpačky atd.

Stavební řezivo
Stavební řezivo jako jsou hranoly, stavební prkna, fošny nebo latě se využívá 

zejména  při  výstavbě  dřevěných  rodinných  domů,  na  stavbách  k  podbíjení  stropů 
a střech, pro konstrukce pergol, podlahových roštů a k mnoha jiným účelům.

Vstupní surovinou bude kulatina, zejména smrk a borovice.

Eurohranoly pro výrobu oken
Eurohranoly se používají na výrobu oken, balkónových a vchodových dveří – 

a to jak zárubní, tak i rámů dveřních křídel. Technologie výroby ze tří lamel zaručuje 
rozměrovou  stálost  a  výrazné  zlepšení  fyzikálně  mechanických  vlastností.  Slepení 
vrstev zabraňuje prohýbání, masiv hranolu umožňuje používat nové druhy kování, tzv. 
celoobvodové,  které  křídlo  přitáhne  k  rámu  rovnoměrně  po  celém obvodu  a  spolu 
s možností využití izolačních dvojskel nebo trojskel výrazně zlepšuje parametry okna, 
zejména koeficient prostupu tepla.

Vstupní surovinou bude kulatina, zejména smrk a borovice.

Pořez dřevěné kulatiny
Bude se jednat o pořezání dřevěné kulatiny zákazníka na produkty podle jeho 

požadavků, zejména, prkna, fošny, latě atd.



Příloha č. 3 – Potřebné vybavení podniku
Vybavení podniku je rozděleno na 2 skupiny, na vybavení vložené do podniku 

jako vklad společníků a vybavení, které bude nutné pořídit – zakoupit nebo pronajmout.

Vybavení vložené společníky
V tabulce je uveden seznam strojů, které budou tvořit základ podniku a které 

budou základním výrobním prostředkem pro realizaci zakázek. Tyto stroje a nářadí jsou 
majetkem společníků a budou tvořit hlavní část vkladu do podniku.

U  každé  položky  je  uvedena  aktuální  odhadovaná  cena  vycházející  ze 
srovnatelné nabídky na trhu. Skutečné ocenění využitelné pro založení podniku bude 
provedeno znaleckým posudkem.

Položka
Benzínová motorová pila
Čepovací fréza
Dlabačka
Formátovací pila
Horní fréza
Jednoúčelová spodní fréza s podavačem na eurookna
Kmenová pásová pila (katr)
Pokosová pila
Protahovačka
Rámový lis
Sada fréz na eurookna 68 mm a na venkovní dveře
Sada fréz na špaletová okna
Sada fréz na vnitřní dveře
Spodní fréza
Spodní fréza s čepovacím vozíkem
Srovnávačka

Ostatní nářadí a nástroje
Celková odhadovaná cena vložených strojů

Odhadovaná 
cena

5 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč

5 000 Kč
50 000 Kč

100 000 Kč
5 000 Kč

30 000 Kč
10 000 Kč
70 000 Kč
40 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč

Ruční elektrické nářadí (vrtačka, ruční fréza, bruska 
excentrická, bruska pásová, přímočará pila, lamelovací 
frézka, akku vrtačka, ruční kotoučová pila) 25 000 Kč

10 000 Kč
485 000 Kč



Vybavení nově zakoupené
Další nezbytné strojní vybavení bude nutné zakoupit. Uvedené ceny jsou určené 

průzkumem trhu a nabídek výrobců. Některé položky budou nové výrobky, jiné budou 
použité, ovšem zcela dostačující.

K provozu podniku bude potřebný ještě vysokozdvižný vozík pro manipulaci 
s uskladněnými surovinami a produkty, dodávkový automobil pro distribuci výrobků, 
počítač pro komunikaci se zákazníky a úřady a základní kancelářské vybavení.

Položka

Hranová bruska
Kompresor
Stříkací stěna
Širokopásová bruska
Vysokotlaké stříkací zařízení
Celková cena nově zakoupených strojů

Odhadovaná 
nákupní cena

Bruska pásových pil a šraňkovačka 40 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč

255 000 Kč

Položka
Dodávkový automobil
Kancelářské vybavení
Počítač + tiskárna
Vysokozdvižný vozík
Celková cena

Odhadovaná 
nákupní cena

150 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč

100 000 Kč
300 000 Kč



Příloha č. 4 – Zahajovací rozvaha

Označení AKTIVA Stav

a tis. Kč
001 600

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
B. 003 485

Dlouhodobý nehmotný majetek 004
Dlouhodobý hmotný majetek 005 485
Dlouhodobý finanční majetek 006

C. 007 115
Zásoby 008
Dlouhodobé pohledávky 009
Krátkodobé pohledávky 010
Krátkodobý finanční majetek 011 115
Časové rozlišení 012

Označení PASIVA Stav

a tis. Kč
013 600

A. 014 600
Základní kapitál 015 600
Kapitálové fondy 016

017
Výsledek hospodaření minulých let 018

019
B. 020 0

Rezervy 021
Dlouhodobé závazky 022
Krátkodobé závazky 023
Bankovní úvěry a výpomoci 024
Časové rozlišení 025

Číslo 
řádku

b c
  AKTIVA CELKEM     (ř. 02 + 03 + 07 + 12)

Dlouhodobý majetek                 (ř. 04 až 06)
B. I.   
B. II.   
B. III.   

Oběžná aktiva                            (ř. 08 až 11)
C. I.   
C. II.   
C. III.   
C. IV.   
D. I.   

Číslo 
řádku

b c
  PASIVA CELKEM             (ř. 14 + 20 + 25)

Vlastní kapitál                            (ř. 15 až 19)
A.  I.
A.  II.

A.  III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku

A.  IV.

A.  V.

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)
                (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25)
Cizí zdroje                                  (ř. 21 až 24)

B.  I.
B.  II.
B.  III.
B.  IV.
C.  I.



Příloha č. 5 – Rozvaha před zahájením provozu

Označení AKTIVA Stav

a tis. Kč
001 1930

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
B. 003 1440

Dlouhodobý nehmotný majetek 004
Dlouhodobý hmotný majetek 005 1440
Dlouhodobý finanční majetek 006

C. 007 490
Zásoby 008
Dlouhodobé pohledávky 009
Krátkodobé pohledávky 010
Krátkodobý finanční majetek 011 490
Časové rozlišení 012

Označení PASIVA Stav

a tis. Kč
013 1930

A. 014 1170
Základní kapitál 015 600
Kapitálové fondy 016 570

017
Výsledek hospodaření minulých let 018

019
B. 020 760

Rezervy 021
Dlouhodobé závazky 022
Krátkodobé závazky 023
Bankovní úvěry a výpomoci 024 760
Časové rozlišení 025

Číslo 
řádku

b c
  AKTIVA CELKEM     (ř. 02 + 03 + 07 + 12)

Dlouhodobý majetek                 (ř. 04 až 06)
B. I.   
B. II.   
B. III.   

Oběžná aktiva                            (ř. 08 až 11)
C. I.   
C. II.   
C. III.   
C. IV.   
D. I.   

Číslo 
řádku

b c
  PASIVA CELKEM             (ř. 14 + 20 + 25)

Vlastní kapitál                            (ř. 15 až 19)
A.  I.
A.  II.

A.  III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku

A.  IV.

A.  V.

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)
                (ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25)
Cizí zdroje                                  (ř. 21 až 24)

B.  I.
B.  II.
B.  III.
B.  IV.
C.  I.



Příloha č. 6 – Rozpis odpisů
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Příloha č. 7 – Rozpisy splátek úvěrů podniku

Rozpis ročních splátek investičního úvěru

Rozpis měsíčních splátek provozního úvěru

Rok Roční splátka Úrok Úmor

1
2
3
4
5 0 Kč

Celkem X

Počáteční
stav úvěru

Konečný
stav úvěru

385 000 Kč 93 672 Kč 28 445 Kč 65 235 Kč 319 765 Kč
319 765 Kč 93 672 Kč 23 029 Kč 70 648 Kč 249 117 Kč
249 117 Kč 93 672 Kč 17 165 Kč 76 513 Kč 172 604 Kč
172 604 Kč 93 672 Kč 10 814 Kč 82 864 Kč 89 740 Kč

89 740 Kč 93 672 Kč 3 936 Kč 89 740 Kč
468 360 Kč 83 389 Kč 385 000 Kč

Měsíc Splátka Úrok Úmor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 811 Kč
11 543 Kč
12 272 Kč 0 Kč

Celkem X

Počáteční
stav úvěru

Konečný
stav úvěru

375 000 Kč 32 968 Kč 3 125 Kč 29 843 Kč 345 157 Kč
345 157 Kč 32 968 Kč 2 876 Kč 30 092 Kč 315 065 Kč
315 065 Kč 32 968 Kč 2 626 Kč 30 343 Kč 284 722 Kč
284 722 Kč 32 968 Kč 2 373 Kč 30 596 Kč 254 126 Kč
254 126 Kč 32 968 Kč 2 118 Kč 30 851 Kč 223 275 Kč
223 275 Kč 32 968 Kč 1 861 Kč 31 108 Kč 192 167 Kč
192 167 Kč 32 968 Kč 1 601 Kč 31 367 Kč 160 800 Kč
160 800 Kč 32 968 Kč 1 340 Kč 31 628 Kč 129 172 Kč
129 172 Kč 32 968 Kč 1 076 Kč 31 892 Kč 97 280 Kč

97 280 Kč 32 968 Kč 32 158 Kč 65 122 Kč
65 122 Kč 32 968 Kč 32 426 Kč 32 696 Kč
32 696 Kč 32 968 Kč 32 696 Kč

395 616 Kč 20 622 Kč 375 000 Kč
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