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Anotace: 

 

Cílem bakalářské práce s názvem „Podnikatelský záměr“ je poskytnout návrhy a 

moţnosti jak vytvořit a rozvinout malou firmu na úspěšnou střední firmu, která bude 

mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Bakalářská práce se skládá z části 

teoretické, z analýzy problémů a z vlastního návrhu řešení. V teoretické části jsou 

uvedeny hlavní body a poznatky, které jsou aplikovány v praktické části práce. Analýza 

je zaměřena na přechod podnikatelů ze ţivnostenské činnosti na společnost s ručením 

omezeným a budoucí prostředí firmy. Na základě závěrů plynoucích z analýz jsou 

formulována konkrétní doporučení. Záměr je zpracován do uceleného postupu, který 

poskytuje kroky nezbytné k dosaţení firemního rozvoje. 

 

Annotation: 

 

The main target of this bachelors work named: „Entrepreneurial project“ is to offer 

suggestions and options how to create and develop business from small size to medium 

size business, which will have realistic preposition of use at todays market. Bachelors 

work is consisted of three parts, which are: Theoretic part, analysis of problem and 

finally the part where the suggesti-ons of solution are being held. In theoretical part are 

stated the main points and findings, which are applied in the practical part. The analysis 

is focused on transition of businessman from trade activities to the company with 

limited liability and the future enviroment of the company. On basis of conclusions, 

which resulted from analysis are formulated particular recomendations. The plan is 

processed into compact procedure, which provides steps necessary to acomplish goal of 

company development. 
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ÚVOD 
 

Podnikání je důleţitou součástí dnešního ţivota ve společnosti a je zaručeno Listinou 

základních práv a svobod. V českém právním řádu je upraveno mnoho forem podnikání a tak 

si kaţdý můţe zvolit optimální formu, která vyhovuje jeho oboru podnikání. Ať uţ se jedná o 

ţivnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či jinou právní formu 

podnikání. Forma podnikání, obor podnikání, umístění podniku, stejně jako spousta dalších 

důleţitých rozhodnutí, závisí na podnikateli. Je tedy třeba mít určité vědomosti a zkušenosti, 

zejména pro posouzení reálnosti zamýšleného podnikání. Velmi dobrým pomocníkem je v 

tomto případě kvalitně vypracovaný podnikatelský plán. Ten je důleţitý zvlášť v posledních 

třech letech, kdy je trh přesycen a ekonomická krize situaci začínajícím podnikům a 

podnikatelům také příliš nenahrává [9]. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Cílem mé bakalářské práce je vyhodnocení návrhů a moţností, jak vytvořit a rozšířit malou 

firmu na úspěšnou střední firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném 

trhu. Mezi dílčí cíle patří: 

 Zpracování teoretické části bakalářské práce 

 Seznámení s podnikatelskými subjekty 

 Vytvoření společnosti s ručením omezeným 

 Zhodnocení analýz 

 Celkové hodnocení a závěr 

 

Pro vytvoření společnosti s ručením omezeným se budu řídit právními předpisy, hodnocení 

budu provádět pomocí analýzy SWOT, analýzy marketingového mixu, sestavením finančního 

plánu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

Uvedená část práce je zaměřena na teoretická východiska, které budu nadále pouţívat i v 

praktické části a budou mi slouţit jako podklady k jejímu zpracování. 

 

2.1 Definice podnikání 
 

Motivem pro podnikání je dosaţení zisku, jako přebytků výnosů nad náklady. Tohoto zisku 

lze docílit uspokojováním přání a potřeb zákazníků. Z počátku podnikání musí podnikatel 

vloţit určitý kapitál a to buď vlastní, nebo vypůjčený. Podnikatel usiluje o zhodnocení 

kapitálu, který do podnikání vloţil. O zhodnocení vloţeného kapitálu, ať uţ se jedná o vlastní 

nebo o cizí se snaţí podnikatel dosáhnout svým produktem či sluţbou na trhu. Při tom čelí 

určitému riziku. Snahou kaţdého podnikatele je co nejvíce sníţit toto moţné riziko [9]. 

 

2.2 Definice podnikatele 
 

Podnikatel je člověk, který objeví a snaţí se vyuţít příleţitosti tím, ţe soustředí veškerý 

potřebný kapitál a ostatní prostředky, aby tuto příleţitost maximálně vyuţil. Ovšem s tímto 

úsilím souvisí i určitá rizika. Pojem podnikatel byl do ekonomie zaveden Cantilonem (1755), 

ale jeho pouţívání prosadil francouzský ekonom J. B. Say kolem roku 1800. [4] 

 

Jednou další z mnoha definic podnikatele je definice Roberta D. Hisriche z roku 1985. Podnikatel 

ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuţ náleţí hodnota prostřednictvím vynakládání 

potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských rizik a 

získávání výsledné odměny v podobě peněţního a osobního uspokojení [9]. 

 

2.3 Definice podniku 
 

Podniku je definován dle Synka (1996) jako právně samostatný podnikatelský subjekt, který 

se skládá z hmotných, nehmotných a osobních poloţek. Hlavním významem podniku je 

uspokojování potřeb jiných subjektu a zároveň dosahování zisku[9]. 
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2.4 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným patří k základním typům tzv. kapitálových společností. Její 

základní jmění (kapitál) tvoří vklady společníků. Těch můţe být maximálně 50 a nezáleţí, 

zdali jsou to fyzické nebo právnické osoby. Za porušení povinností odpovídá společnost 

celým svým majetkem, jednotliví společníci však pouze do výše svého zapsaného a doposud 

nesplaceného vkladu do obchodního rejstříku [12]. 

 

2.4.1 Obchodní jméno 

 

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Jméno 

společnosti stanoví valná hromada na svém prvním zasedání a musí obsahovat text 

"společnost s ručením omezeným", nebo alespoň jednu z přípustných zkratek spol. s r.o. nebo 

s.r.o. (jiné zkratky obchodní zákoník neumoţňuje) [12]. 

 

2.4.2 Společenská smlouva 

 

Společenská smlouva je sepsána a podepsána společníky na první valné hromadě. Minimální 

náleţitosti společenské smlouvy, přesně upravuje  zákon [12]. 

 

2.4.3 Vklady (základní kapitál společnosti) 

 

Vklady společníků do společnosti s ručením omezeným mohou být peněţité i nepeněţité. U 

vkladů musí být dodrţena podmínka dělitelnosti tisícem. Základní kapitál je podle zákona 

minimálně 200 000 korun a vklad od jednoho společníka je stanoven na minimálně 20.000 

korun. Při zaloţení společnosti musí být splaceno minimálně 30 % vkladu kaţdého 

společníka, celkově minimálně 100.000 korun. Podíl kaţdého společníka zároveň představuje 

jeho účast na společnosti. Výše podílu se určuje jako poměr k celkovému kapitálu společnosti 

[12]. 

 

 

http://www.finance.cz/firmy/zakony/obchodni-zakonik/
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2.4.4 Řízení společnosti 

 

Na řízení společnosti se podílí jednatelé. Podle zakládací smlouvy jednotlivě nebo společně. 

Jednatel a společník nemusí být jedna a tatáţ osoba. Někdo jiný můţe do společnosti dát 

vklad a někdo jiný ji můţe řídit. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo 

jiných fyzických osob. Statutárním orgánem je tedy jednatel (jednatelé), nejvyšším orgánem 

je ale valná hromada společníků. Společnost s ručením omezeným zakládá na své první 

schůzi valná hromada, která se pak stává nejvyšším orgánem nově vzniklé společnosti.  

Dalším orgánem společnosti s ručením omezeným můţe být dozorčí rada, to ale jen v 

případě, ţe ji společenská smlouva zřizuje. Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy, kteří 

nemohou být zároveň jednateli, a volí je valná hromada [12]. 

 

2.4.5 Rozdělení zisku 

 

Základní výhodou společnosti s ručením omezením je úplné oddělení soukromého majetku  

společníka od majetku společnosti. To je na druhé straně, ale také nevýhoda, a to hlavně při 

dělení zisku. Pokud se společníci rozhodnou, ţe si rozdělí mezi sebe zisk vytvořený 

společností, dochází ke dvojímu zdanění. Zisk se zdaní nejprve na straně firmy a to daní z 

příjmu právnických osob (pro rok 2007 platí sazba daně 24 %) a následně pokud by si ho 

chtěli společníci rozdělit, zdaní se vyplácené částka  daní z příjmů fyzických osob [12]. 

 

2.5 Charakteristika ţivnostenské činnosti 
 

,,Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském 

podnikání.“
1 

Ţivnost můţe být provozována fyzickou nebo právnickou osobou, splní-li podmínky 

stanovené tímto zákonem. Koncese neboli státní povolení k provozování ţivnosti se vyţaduje 

jen v případech vymezených zákonem o ţivnostenském podnikání. Fyzická osoba s bydlištěm 

nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, můţe na území ČR provozovat  

1 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dane-z-prijmu-tuzemsko/pravnicke-osoby-dan-z-prijmu/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dane-z-prijmu-tuzemsko/pravnicke-osoby-dan-z-prijmu/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dane-z-prijmu-tuzemsko/pravnicke-osoby-dan-z-prijmu/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dane-z-prijmu-tuzemsko/fyzicke-osoby-sazby/
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ţivnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud ze zákona o 

ţivnostenském podnikání nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. 
2 

Daná bakalářská práce se zaměřuje na ţivnost ohlašovací. Konkrétně se jedná o ţivnost 

řemeslnou (zednictví). 

 

Odborná způsobilost pro řemeslné ţivnosti se prokazuje dokladem o: 

 

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,  

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,  

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,  

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a 

studijních oborů,  

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace, nebo  

f) ověření nebo uznání dosaţené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
3
 

 

2.6 Převod ţivnosti na společnost s ručením omezeným 

 

Trendem posledního čtyřletí je fakt, ţe si ţivnostníci vytváří společnost s ručením omezeným. 

Avšak otázkou je, proč se tomu tak děje? Pokud jsou ţivnostníci za jedno v otázkách 

podnikatelského záměru a způsobu vedení firmy je bezpečnější zaloţit si společnost s ručením 

omezeným. Při přechodu na podnikání ve formě společnosti s ručením omezeným nezanikají 

ţádné z uzavřených či probíhajících smluv, všechna práva a povinnosti přechází na nový 

subjekt. Je však třeba smluvní partnery informovat o změně, zákonem stanovenou formou, a 

sdělit jim nové informace - IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a další důleţité údaje. Přechod 

mezi jednotlivými formami podnikání je moţný v zásadě kdykoliv, nejvhodnější doba je však 

k 1. lednu. V této době je proces časově i administrativně nejméně náročný [13]. 

 

2 § 5 odst. (1), § 5 odst. (2) zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

3 § 21 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 
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2.7 Podnikatelský záměr 

 

 

2.7.1 Podstata a definice podnikatelského záměru 

 

Podnikatelský plán neboli podnikatelský záměr je pro podnik velmi důleţitým dokumentem. 

To platí jak při počátku podnikatelské činnosti, tak i v jejím celém průběhu [3]. 

Jednak je to interní písemnost, která slouţí jako základ vlastního řízení podniku, pomáhá 

odhalovat obtíţná místa zamýšlených činností a ověřuje reálnost a uskutečnitelnost 

podnikatelových myšlenek. Značného významu však nabývá i pro externí uţití a to v případě, 

ţe podnikatel hodlá záměr financovat z externích zdrojů. Takový dokument totiţ slouţí k 

přesvědčení poskytovatele kapitálu o výhodnosti a případné úspěšnosti projektu. Kvalitně 

vypracovaný podnikatelský záměr můţe výrazně podpořit získání potřebného kapitálu [10]. 

 

Dle mého názoru komplexně definuje pojem podnikatelský záměr či plán teorie od V. Korába 

(2007). Dle Korába je podnikatelský záměr základní dokument pomáhající definovat cíle 

podnikatelské činnosti a způsoby, jimiţ lze vytyčených cílů dosáhnout [4]. 

 

2.7.2 Struktura podnikatelského plánu 

 

Struktura podnikatelského záměru se můţe lišit dle kaţdého subjektu, ale obsahuje také 

rámec několika oblastí, které by měly být součástí kaţdého podnikatelského plánu: [5]. 

 

 Titulní strana 

 

Titulní strana zobrazuje informace o obsahu podnikatelského plánu. Poskytuje údaje o názvu 

a sídle společnosti, jménech podnikatelů a kontaktech, popisu firmy a druhu podnikání nebo 

způsob financování a jeho struktura [5]. 
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 Exekutivní souhrn 

 

Část s názvem exekutivní souhrny by se měla vypracovávat aţ na závěr celého plánu, tedy po 

jeho sestavení. Pokud je zpracován pro poskytovatele kapitálu, je jeho úkolem v maximální 

míře zaujmout potencionální investory. Je to v podstatě stručné shrnutí nejdůleţitějších 

atributů podnikatelského záměru (hlavní myšlenka, očekávání, silné stránky, finanční plán). 

Exekutivní souhrn musí čtenáře oslovit a zaujmout, aby pokračovali v dalším zkoumání celé-

ho podnikatelského záměru[5]. 

 

 Analýza trhu 

 

Analýza konkurenčního prostředí, kde jsou obsaţeni všichni významní konkurenti včetně je-

jich silných a slabých stránek a moţností, jak by negativně mohli ovlivnit trţní úspěch 

společnosti, měla by patřit mezi stěţejní body celého podnikatelského záměru. Další dílčí 

částí je podrobná analýza odvětví z hlediska vývojových trendů a historických údajů [5]. 

 

 Popis společnosti 

 

Zde je sepsán detailní profil firmy. Tento profil by měl obsahovat pouze ověřitelná data a 

fakta, jeţ se váţou k jejímu zaloţení, mimořádných úspěchů. Další tezí je definice podnikové 

strategie a způsobu dosaţení vytyčených cílů [5]. 

 

 Výrobní plán 

 

Oddíl výroby popisuje celý výrobní proces. Jestliţe firma bude realizovat určitý úsek výroby 

formou subdodávek, měli by být ve zprávě zmíněni i subdodavatelé, přičemţ se uvádí také 

důvod jejich výběru. Pokud uţ jsou uzavřeny jakékoliv kontrakty, je nutné, aby výrobní plán 

o nich poskytoval potřebné informace. V této sekci by měl být zachycen seznam výrobků, 

které společnost produkuje nebo je má v plánu uvést na trh. K těmto údajům se připojuje také 

hodnocení jejich konkurenceschopnosti [5]. 
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 Marketingový plán 

 

Marketingový plán se stará o to, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Tento plán bývá často investory povaţován za nejdůleţitější sou-

část zajištění úspěchu podniku [5]. 

 

 Organizační plán 

 

Další z plánu celkového záměru podává informace o formě vlastnictví nové firmy. V případě 

obchodní společnosti je nutné podrobněji rozepsat data o managementu podniku. Bývají zde 

uvedeni klíčoví řídící zaměstnanci organizace a je zde definována nadřízenost a podřízenost 

vedoucích. Téměř vše můţe přehledně znázornit schéma organizační struktury [5]. 

 

 Hodnocení rizik 

 

Komplexní popis nejdůleţitějších rizik, která mohou vzejít z chování konkurence, ze slabých 

stránek výrobní činnosti, marketingu, manaţerského týmu nebo také technologického vývoje. 

Všechna rizika je potřeba řádně posoudit a vytvořit plán na jejich eliminaci [5]. 

 

 Finanční plán 

 

Finanční plán stanovuje potřebné objemy investic a ukazuje, jak je podnikatelský plán jako 

celek realistický z ekonomického pohledu. Finanční plán sleduje tři stěţejní oblasti [5]. 

 

2.7.3 Proces plánování 

 

Proces plánování patří mezi klíčové funkce manaţera a je jednou z nejdůleţitějších úloh 

managementu. Je to proces zahájený definováním cílů. Dle časového horizontu, ve kterém se 

plánování odehrává, se rozlišuje:Strategické plánování, Taktické plánování a Operativní 

plánování. Strategické plánování je hlavním bodem pro dlouhodobé směřování podniku. 

Taktické a operativní plánování hraje hlavní roli v oblastech podniku, kde dochází k silným 

finančním tokům zdrojů a materiálu ve výrobě.  

http://managementmania.com/cas
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Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich 

dosahování. Při plánování je nutné brát v úvahu vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšného 

dosahování cílů. Manaţer si cíle někdy volí, zpravidla se však vychází z určitého zadání úkolu 

či objednávky. Proces plánování není uplatňován jen v oblasti managementu, ale stal se 

kaţdodenní součástí našeho ţivota [14]. 

 

2.8 Strategická analýza podniku 

 

Kaţdá společnost prochází jednotlivými ţivotními cykly podniku. Zjednodušeně je to fáze 

růstu, fáze zenitu a fáze poklesu. Pro vytvoření jakéhokoliv úspěšného podnikatelského plánu 

či záměru je potřebné, aby byl podloţen reálnými čísly. Čísla by měla být zjištěna 

z vybraných analýz, jeţ se orientují na podněty ovlivňující strategickou analýzu. 

Při uţití analýz na konkrétní podnik, lze uţít mnoho metod. V dané práci se hodlám zabývat 

níţe uvedenými metodami, kterou budou vyuţity pro vymezení problému a hodnocení 

sledovaného subjektu [3]. 

Strategickou analýzu lze členit dle toho, jakými aspekty se zabývá: 

 Analýza vnějšího prostředí 

 Analýza vnitřního prostředí 

 SWOT analýza [3]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Schematické znázornění strategické analýzy podniku (Vlastní zpracování) 



21 
 

2.8.1 Analýza vnějšího prostředí 

 

Analýza vnějšího prostředí je proces, díky němuţ lze pozorovat, monitorovat a vyhodnocovat 

informace získané z vnějšího okolí a získat tak z nich nové poznatky, informace, příleţitosti 

ale i potenciální hrozby pro podnik [7]. 

 

2.8.2 Analýza SLEPT(E) 

 

SLEPT(E) analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Název této 

analýza je sestaven z počátečních písmen faktorů. Poslední písmeno „E“ se začalo pouţívat aţ 

v posledních několika letech. Umoţňuje identifikovat případné dopady změn působících na 

podnik, které pocházejí z určitých oblastí podle těchto faktorů [7]: 

 Sociální faktory – sociální hledisko 

 Legislativní faktory – právní a legislativní hledisko 

 Ekonomické faktory – ekonomické hledisko 

 Politické faktory – politické hledisko 

 Technologické faktory – technické hledisko 

 Ekologické faktory – ţivotní prostředí a jeho ochrana 

SLEPT(E) analýza neklade důraz pouze na současnou situaci, ale pozornost věnuje zejména 

otázkám, jak se prostředí bude či můţe do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můţeme 

předpokládat. Je zaloţena na zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale i 

ekologických, politických a technologických faktorů [15]. 

Jednotlivé faktory lze definovat následujícím způsobem: 
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 Sociální faktory 

Mezi dané faktory patří demografické charakteristiky, jako jsou pracovní preference, velikost 

populace, geografické rozloţení, etnické rozloţení, věková struktura obyvatelstva. Dalším 

ukazatelem je trh práce z makroekonomického hlediska, kam můţeme zařadit rozdělení 

příjmů a míra zaměstnanosti či naopak nezaměstnanosti. Sociálně-kulturní aspekty zohledňují 

ţivotní úroveň, rovnoprávnost pohlaví a populační politiku. Na závěr je také potřeba uvést 

dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost, existence vzdělávacích institucí. Dostupnost 

potenciálních zaměstnanců s poţadovanými dovednostmi a diversita pracovní síly [7]. 

 

 Legislativní faktory 

Legislativní faktory zahrnují především existenci podstatných zákonných norem a předpisů. 

Za legislativní faktory povaţujeme obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, 

legislativní omezení, právní úpravy pracovních podmínek dále také funkčnost soudu, 

vymahatelnost práva a také autorská práva [7]. 

 

 Ekonomické faktory 

Faktory ekonomické se rozdělují a tři sféry. První z nich je hodnocení makroekonomické 

situace, do které patří míra inflace, úroková míra, obchodní deficit, rozpočtový deficit, výše 

HDP, měnová stabilita a stav směnného kurzu. Další sférou je přístup k finančním zdrojům, 

jeţ zahrnuje náklady na místní půjčky, bankovní systém a dostupnost úvěrů. Posledním 

bodem jsou daňové faktory, jejich výše, vývoj a ostatní daňová zatíţení [7]. 

 

 Politické faktory 

V části s názvem politické faktory je hodnocena zejména politická stabilita státu, politicko-

ekonomické faktory, externí vztahy a politický vliv různých skupin [7].  

 

 Technologické faktory 

Technologické faktory se zaměřují na podporu vlády v oblasti výzkumu, nové vynálezy a 

výzkumy, rychlost realizace nových technologií, nové technologické aktivity a na obecnou 

technologickou úroveň [7]. 
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 Ekologické faktory 

Poslední písmenko znázorňující ekologické faktory se dostalo do uţívání před několika lety 

v souvislosti se zvýšením důrazu na ţivotní prostřední a jeho ochranu. Ekologické faktory 

ovlivňují výrobu a také rozmísťování některých výrobních zařízení. Na druhou stranou 

mohou být pro podnik místem vzniku nových příleţitostí, jako jsou energetické zdroje, 

čistírny odpadních vod atd. [16]. 

 

 

        Obr. č. 2: Schéma SLEPT(E) analýzy (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

SLEPT(E)

Ekonomické 
faktory
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2.8.3 Porterův model pěti hybných sil 

 

Porterův model se uţívá jako nástroj pro hodnocení oborového okolí. Model se zaměřuje na 

pět základních konkurenčních sil, jejichţ intenzita určuje strategickou pozici podniku [17]: 

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků dokáţe být velmi, silná pokud má zákazník snadnou cestu ke 

konkurenci. Tedy pokud je konkurence či moţných substitutů v okolí dostatek [2]. 

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká zejména tehdy, je-li na trhu málo dodavatelů. Společnost má jiţ 

zákazníky ověřenou kvalitu, tradici. Má produkt, který je na trhu k nedostání či jen v malém poměru. 

Dalším bodem můţe být neatraktivita zákazníka pro společnost [2]. 

 

 Hrozba nástupu nových konkurentů 

Vstupu do odvětví není příliš náročný, malá výrobní nebo znalostní náročnost, nízké náklady 

pro know how, snadné vybudování distribučních kanálů [2]. 

 

 Hrozba nástupu substitučních produktů 

Hrozba substitutů nastává tehdy, pokud společnost vyrábí neefektivně, má vysoké náklady, za 

předpokladu, ţe bariéry vstupu do odvětví jsou nízké [2]. 

 

 Síla konkurence mezi stávajícími konkurenty 

Síla konkurence společností působících na daném trhu můţe být vysoká při splnění některých 

podmínek [2]: 

 V daném odvětví můţe působit velký počet konkurentů, 

 jedná se o odvětví s lukrativním vývojem do budoucna, 

 případná odchod znamená vysoké bariéry, 

 jedná se o velmi málo rostoucí trh, kde si společnosti snaţí udrţet své pozice za 

kaţdou cenu. 
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Obr. č. 3: Schéma Porterova modelu pěti hybných si (18) 

 

 

2.8.4 Analýza vnitřního prostředí podniku 

 

Vnitřní prostředí firmy tvoří interní zdroje firmy. Dle uţité literatury pod číslem [3] 

zhodnotíme a zmonitorujeme vnitřní prostředí pomocí metody 7S. Metoda 7S od společnosti 

McKinsey (McKinsey 7S Framework) je určena k interní analýze prostředí podniku či týmu. 

Metoda se skládá ze 7 elementů, které jsou rozděleny na „tvrdé“ a „měkké“.  

 

Mezi tvrdé faktory patří: 

 

 Strategy (strategie) 

Strategie je charakterizována dlouhodobým směřováním podniku k jednomu cíli nebo 

k většímu počtu cílů. Určuje, jakým způsobem organizace získává konkurenční výhodu [8]. 
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 Structure (struktura) 

Hlavním úkolem organizační struktury je optimální rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí 

mezi pracovníky. Struktury se dělí na několik základních typů (liniová, funkcionální, liniově 

štábní, divizionální a maticová organizační struktura) [8]. 

 

 Systems (systémy) 

Systémy určují, jakým způsobem jsou prováděny kaţdodenní činnosti a procesy uvnitř 

podniku [8]. 

 

Mezi měkké faktory patří: 

 

 Style (řízení podniku) 

Faktor řízení podniku definuje, jakým způsobem jsou v podniku řízeni a vedeni zaměstnanci a 

jaká existuje firemní kultura [8]. 

 

 Staff (zaměstnanci) 

Zaměstnanci patří mezi hlavní zdroje zvyšování výkonnosti podniku a jeho produktivity. 

Spadají sem zaměstnanci všech úrovní, tedy řídící i řadoví, jejich vztahy, funkce, motivace, 

chování vůči podniku apod [8]. 

 

 Skills (kompetence) 

Daný faktor ukazuje, jakým způsobem a jak často získávají jednotliví zaměstnanci své 

dovednosti (kompetence) [8]. 

 

 Shared values (sdílené hodnoty) 

Sdílené hodnoty velmi souvisí s vnitřním prostředím podniku. Daný faktory zobrazuje, jakým 

způsobem jsou definované a sdílené firemní hodnoty [8]. 
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Obr. č. 4: Schematické znázornění metody 7S (Vlastní zpracování) 

 

 

2.8.5 SWOT analýza 

Shrnující a ukončující strategickou částí podniku je SWOT analýza, jeţ je pomůckou silných 

a slabých stránek, různých hrozeb a příleţitostí podniku. SWOT analýzu znázorňuje tabulka o 

čtyřech kvadrantech, ze kterých jsou nejlépe rozpoznatelné - S (strenghts), slabé stránky - W 

(weaknesses), příleţitosti – O (opportunities) a hrozby – T (threats). 

Interní faktory mají vliv na silné a slabé stránky podniku. Nad těmito faktory má podniku 

určitou kontrolu, můţe je jistým způsobem ovlivňovat. 

Naopak hrozby a příleţitosti jsou externími vlivy, které firma nemůţe nijak ovlivnit, pouze se 

na ně můţe připravovat, předcházet jim a reagovat na ně. 

Základní myšlenka SWOT analýza spočívá v omezení slabých stránek podniku a podpora a 

rozvíjení silných stránek podniku. Dále vyuţívat příleţitosti a snaţit se předvídat, jistit se 

proti hrozbám a tím je také eliminovat [5]. 
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Strategy

Structure
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S-W analýza 

S-W analýza se zabývá rozborem interních faktorů. Její úkol spočívá ve stanovení silných a 

slabých oblastí podniku. Výsledky této analýzy zásadním způsobem ovlivňují další dění a 

rozhodovací procesy [3]. 

 

O-T analýza 

O-T analýza je ovlivňována naopak externími faktory. Jak bylo výše zmíněno, jedná se o 

příleţitosti a hrozby spojené s podnikem. Umoţňuje rozlišit atraktivní příleţitosti nabízející 

daný trh, které mohou podniku přinést výhody nad konkurencí. Nutí ale také k pozastavení se 

nad nebezpečím, kterým podnik můţe čelit v budoucích obdobích [3]. 

 

Tab. č. 1: SWOT analýza (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

 SO – vyuţití silné stránky na získání výhody (prostřednictvím konkurenční výhody 

dosáhnout silného postavení na trhu) 

 WO – překonat slabiny vyuţitím příleţitostí  

 SW – vyuţít silné stránky na čelení hrozbám (díky variabilnosti produktu, 

přizpůsobení se i západním trhům a jejich poţadavkům) 

 WT -  minimalizovat náklady a čelit hrozbám (sníţit výrobní náklady a tak čelit lépe 

konkurenci) [1]. 

 

 

 

 S – Silné stránky W – Slabé stránky 

O – Příleţitosti SO – Strategie WO – Strategie 

T – Hrozby ST – Strategie WT – Strategie 
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2.8.6 Analýza marketingového mixu 

 

Marketingový mix je souhrnem marketingových nástrojů, které podnik vyuţívá k dosaţení 

marketingových cílů. 

Marketingový mix zahrnuje 4 sloţky tzv. 4P [6]: 

 Produkt (Product) – vlastnosti produktu, jeho rozmanitost, sluţby 

 Cena (Price) – platební podmínky, ceník, doba splatnosti 

 Místo/distribuce (Place) – sortiment, pokrytí trhu, způsoby distribuce 

 Propagace (Promition) – reklama, PR, přímý marketing, osobní prodej, podpora 

prodeje[6]. 

Rozšířené pojetí marketingového mixu vzroste o jedno „P“, jelikoţ je třeba zaměřit se na další 

důleţité faktory. Vzniká tedy 5P [6]: 

 Lidé (People) – zákazníci, lidé  

 

Obr. č. 5: Schéma marketingového mixu (Vlastní zpracování) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 
 

 

V této části bakalářské práce zmiňuji obecné informace o podnikatelských subjektech a 

vytvořené společnosti s ručením omezeným, přehled finanční stránky podnikatelských 

subjektů a vytvoření finanční situace nové společnosti. 

 

3.1 Obecné informace 

 

Stavební společnost s názvem Stavebnictví Klouda s.r.o. byla zaloţena 1. 1. 2012 sepsáním 

společenské smlouvy mezi třemi společníky: Vladimírem Kloudou, Radkem Radači a 

Ludvíkem Uchytilem Ve společnosti jsou zaměstnáni prozatím pouze tito tři společníci, ale 

samozřejmě je počítáno s trendem rozrůstajícího se pracovního kolektivu, jeţ bude zahrnovat 

další pracovníky na stavbě, zedníky, tesaře a další.  

Společnost Stavebnictví Klouda s.r.o. poskytuje stavební práce a navíc k tomu i tesařské 

práce. U obou činností se společnost přizpůsobuje individuálním potřebám zákazníka. 

Vladimír Klouda je ve společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. hlavním vedoucím zedníků, 

podílí se na rozdělování práce, přibírání nových zaměstnanců (zedníků). 

Ludvík Uchytil je ve společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. hlavním vedoucím tesařů a 

zároveň se podílí na rozdělování práce.  

Radek Radači je ve společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. účetním. Jelikoţ je také zedník a 

tesař podílí se na příjímání nových zakázek, vytváření marketingové a finanční strategie 

podniku. 

Všichni tři společníci mají ve společnosti rovné postavení, ať uţ se jedná o rozdělování zisku 

nebo stanovení výše mzdy. Kaţdý ze společníků vlastní soukromé motorové vozidlo, které 

vyuţívá pro pracovní cesty. Společně se dohodli, ţe si budou vyplácet cestovní náhrady dle 

ustanovení zákoníku práce.  
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Základní informace o ţivnostnících a zakládající společnosti 

Jméno a příjmení: Vladimír Klouda 

Typ podnikatele: Fyzická osoba 

Místo podnikání: 79804, Určice 270 

Identifikační číslo: 74674374 

Předmět podnikání: Zednictví 

Druh ţivnosti:  Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění: 8. 8. 2007 

 

Jméno a příjmení: Radek Radači 

Typ podnikatele: Fyzická osoba 

Místo podnikání: 79826, Víceměřice 75 

Identifikační číslo: 75993112 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona 

Druh ţivnosti:  Ohlašovací volná 

Vznik oprávnění: 11. 8. 2010 

 

Jméno a příjmení: Ludvík Uchytil 

Typ podnikatele: Fyzická osoba 

Místo podnikání: 79804, Určice 395 

Identifikační číslo: 72490624 

Předmět podnikání: Zednictví 

Druh ţivnosti:  Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění: 3. 2. 2003 

 

Název společnosti: Stavebnictví Klouda s.r.o. 

Sídlo:   60200, Brno 75/7834 

Identifikační číslo: 66987459 

DIČ:   CZ66987459 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
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Předmět podnikání: Stavební a tesařská činnost 

Jednatelé:  Vladimír Klouda, Radek Radači, Ludvík Uchytil 

 

 

3.1.1 Proč si vybrat právě nás 

 

Stavebnictví Klouda s.r.o. poskytuje jistější, výhodnější a levnější sluţby: 

 spolupracujeme s kvalifikovanými externími pracovníky v oblasti stavebnictví a 

klempířství, 

 platíte jen za odvedenou práci a ne za prostoje související se zaměstnáváním 

pracovníků, 

 jsme pojištěni proti škodám, které způsobíme vlastními chybami. 

 

3.2 Analýza a hodnocení současné situace podnikatelských subjektů 

 

V této části bakalářské práce popíši finanční situaci ţivnostníků, kteří mají finanční situaci 

znázorněnou zde dohromady. Vklad do podnikání byl z vlastních úspor ţivnostníků 

50 000Kč, které byli vyuţity na běţné poplatky za ţivnost, bankovní účty. Dále přispěli do 

společnosti veškerým tesařským a stavebním nářadím. Ţivnostníci pracují na zakázky, tím 

pádem nepotřebují vyšší vklad, jelikoţ smlouvy o díla jsou sepsány se zálohami. Za ty jsou 

nakoupeny potřebné poloţky k výkonu práce. Kaţdý ze ţivnostníků jiţ vlastní potřebné stroje 

k výkonu jejich dané činnosti.  

 

 

Tab. č. 2: Přehled příjmů a výdajů v letech 2009-2011 (Vlastní zpracování) 

 2009 2010 2011 

Příjmy  488 558Kč 430 324Kč 315 297Kč 

Výdaje 390 846Kč 24 632Kč 210 000Kč 

Zisk 97 712Kč 405 710Kč 105 297Kč 
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Výdaje 

Největší výdaje byly vynaloţeny v roce 2009 - 390 846Kč, kdy přicházelo mnoho zakázek a 

bylo potřeba nakoupit nutný materiál jako vrtačky, brusky atd. Rok 2010 nebyla potřeba 

větších nákupů, výdaje tvořili jen běţné poplatky. V roce 2011 jiţ byla potřeba obměnit 

některé stroje, proto je částka 210 000Kč. 

 

Příjmy 

Příjmy byly nejvyšší také v roce 2009 – 488 558Kč. Jak jiţ bylo řečeno viz. výdaje, rok 2009 

bylo zaznamenáno nejvíce zakázek. V daném roce měli ţivnostníci solventní obchodní 

partnery, kteří včas platili své závazky. Postupem se však zisk sniţuje právě z důvodu 

nesolventních zákazníků, kteří neplatí včas. 

 

Zisk 

Zisk za rok 2010 je i přes nejvyšší příjmy nejniţší, jelikoţ i přes nejvyšší zisk byly výdaje na 

nový materiál a stroje také vysoké. V dalším roce je zisk nejvyšší – 405 710Kč, výdaje jsou 

nejniţší, jelikoţ nebyla potřeba nových strojů, bylo ušetřeno. Rok 2010 byl nejhorším rokem 

pro dané subjekty, jelikoţ se v roce 2011 objevilo mnoho nesolventních zákazníku, kteří 

neplatili včas své závazky. A také zde byla nevyplacena velká zakázka zateplování a oprava 

základní školy v Brně, jelikoţ najímající společnost šla do konkurzu a vyplaceny byly 

primárně státní instituce.  
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Graf č. 1: Přehled hodnocených položek živnostníků 

 

 

3.3 Podnikatelský plán 
V dané části bakalářské práce jsem uţila postupu z teoretické části. Některé body nemohly 

být plně dodrţeny z důvodu nedostatečných informačních zdrojů či oborové odlišnosti. 

 

3.3.1 Obecné informace 

 

Seznámení a základní informace o ţivnostnících byly jiţ podrobně popsány v kapitole 3.1.  

V následující části jsem se zaměřila popsání podnikání ţivnostníků a vytvoření jejich 

marketingového plánu. 

 

3.3.2 Marketingový plán 

V oblasti marketingového plánu jsem uţila strukturu marketingového mixu z teoretické části 

této práce. Zaměřila jsem se na místo, propagaci, produkt, konkurenci a cenu 
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3.3.2.1 Místo 

Místo podnikání je pro ţivnostníky odlišné. Záleţí na druhu zakázky.  

 

3.3.2.2 Produkt 

Společnost poskytuje velkou řadu sluţeb v oblasti stavebnictví, vytvoření společnosti 

s ručením omezeným bude sortiment sluţeb rozšířen o tesařskou činnost. 

 

3.3.2.3 Propagace 

Propagace ţivnostníků v této práci závisí na doporučení jednotlivých zákazníků. Reklamu či 

jiné cesty propagace zatím nezkusili. S vytvoření společnosti pod hlavičkou s.r.o. plánuji 

vznik reklamní kampaně spolu s ostatními stránkami propagace. 

 

3.3.2.4 Cena 

Ve většině případů jsou ceny smluvního charakteru. Při poskytování stavebních sluţeb jsou 

stanoveny individuálně s ohledem na velikost stavěného subjektu a sloţitost poţadovaných 

stavebních prací. Ceníky jsou vytvořeny dle jednotlivých prací prováděných aktuálně 

ţivnostníky. 

 

Ceníky stavebních prací: 

 

Tab. č. 3: Ceník – dlažby a podlahy (Vlastní zpracování) 

DLAŢBY A PODLAHY 

Dlaţba 265Kč/m
2 

Zámková dlaţba 190Kč/m
2 

Betonová podlaha 100Kč/m
2 

Vyrovnání podlah 85Kč/m
2 
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Tab. č. 4: Ceník – fasády a omítky (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 5: Ceník – bourání (Vlastní zpracování) 

 

BOURÁNÍ 

Bourací práce 650Kč/m
3 

Osekávání zdiva 110Kč/m
2 

 

 

Tab. č. 6: Ceník – beton (Vlastní zpracování) 

 

BETON 

Betonový potěr do 5 cm 95Kč/m
2 

Betonový potěr nad 5 cm 195Kč/m
2 

Polystyren 35Kč/m
2 

Izolace 55Kč/m
2 

 

 

 

FASÁDY A OMÍTKY 

Zateplení (polystyren) 230Kč/m
2 

Zateplení (isover/orsil TF) 300Kč/m
2 

Malování 20Kč/m
2 

Jádrové omítky 110Kč/m
2 

Zdivo (cihly) 700Kč/m
2 

Penetrace stěn 5Kč/m
2 

Fasádní omítka Od 90Kč/m
2
 

Obklady stěn Od 300Kč/m
2 

Štukování  75Kč/m
2 

Hydroizolační nátěr 95Kč/m
2 
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Tab. č. 7: Ceník – zdivo (Vlastní zpracování) 

 

ZDIVO 

Ytong 50 mm 190Kč/m
2 

Ytong 100 mm 220Kč/m
2 

Ytong 125 mm 280Kč/m
2 

Ytong 150 mm 310Kč/m
2 

Ytong 200 mm 380Kč/m
2 

Ytong 300 mm 420Kč/m
2 

Ytong 400 mm 1000Kč/m
2 

 

 

Tab. č. 8: Ceník – sádrokarton (Vlastní zpracování) 

 

SÁDROKARTON 

Sádrokartonové příčky 200Kč/m
2 

Sádrokartonová podklad 370Kč/m
2 

Začištění 35Kč/m
2 

 

 

3.3.2.5 Konkurence 

Konkurence v oblasti stavebnictví je opravdu velká, rozšířením sortimentu sluţeb a hlavní 

kroky do zahraničí budou pro nově vzniklý subjekt, co se týče konkurence přínosem.  

 

 

3.3.3 Hodnocení rizik 

V části Hodnocení rizik jsem se zaměřila v prvé řadě na hodnocení silných a slabých stránek 

doprovázených hodnocením příleţitostí a hrozeb pomocí SWOT analýzy. V Porterově 

analýze pěti hybných sil jsem zmínila hlavní hrozby, za které povaţuji zákazníky a nové 

konkurenty na trhu. Dalším bodem k hodnocení mi pomohla analýza SLEPT(E), v níţ jsem 

popsala technologické a ekologické faktory. 
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3.3.3.1 SWOT analýza 

V dané SWOT analýze jsou popsány silné i slabé stránky ţivnostníků, jejich příleţitosti a 

hrozby. 

 

Tab. č. 9: SWOT analýza společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. (Vlastní zpracování) 

 

VNITŘNÍ PŮVOD 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dostatečná znalost činností Špatné místo podnikání 

Vlastní stroje a zařízení Neznalost světových jazyků 

 Malí sortiment sluţeb 

  

VNĚJŠÍ PŮVOD 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Další rozšíření sluţeb Nárůst nákladů 

Rozšíření poskytování 

činnosti do zahraničí 
Nové technologie v oboru 

Změna místa podnikání Růst konkurence 

  

 

 

 Silné stránky 

Mezi silné stránky ţivnostníků patří velmi dobrá znalost daných činností a také vlastní 

stroje a zařízení pro stavebnické práce. 

 Slabé stránky 

Hlavní slabé stránky tvoří nevýhodné místo pro podnikání a také malý sortimentu sluţeb, 

který je třeba rozšířit. 

 Příleţitosti 

Mezi příleţitostí pro rozvoj patří v prvé řadě rozšíření sortimentu sluţeb a změna místa 

podnikání, kde je větší poptávka po daných sluţbách. 
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 Hrozby 

Největší hrozby, které hrozí, jsou v konkurenci, které je vskutku mnoho. Další hrozící 

sloţkou je inovace technologií a zvýšení tak nákladů koupí těchto technologií a zařízení. 

Některou práci postupem času nahradí stroje, proto je potřeba pracovat na kvalitnějším a 

efektivnějším výkonu práce 

 

3.3.3.2 Porterův model pěti hybných sil 

V dané oblasti jsem se zaměřila na vyjednávací sílu zákazníků a na hrozbu nástupu nových 

konkurentů do odvětví. 

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

V oboru stavebnictví si mohou zákazníci opravdu vybírat od největších firem aţ po ty 

nejmenší. Při nespokojenosti s danou firmou není těţké přestoupit k jiné společnosti se 

stejnou či lepší cenovou nabídkou. 

 

 Hrozba nástupu nových konkurentů 

Jelikoţ ţivnostníci podnikají přímo na sebe, jsou závislí na práci od ostatních společností. 

Konkurence je v dané oblasti veliká. Vytvořením společnosti s ručením omezeným a 

rozšířením sortimentu se podnikatelé stanou více konkurenceschopnými na daném trhu. 

 

3.3.3.3 SLEPT(E) analýza 

V dané části jsem se zmínila o faktorech technologických a ekologických, jeţ do stavebních a 

tesařských prací mohou významně zasahovat. 

 

 Technologické faktory 

Technologické vynálezy a zařízení jdou stále dopředu. V některých stavebních pracích 

nahradil lidskou sílu technologický pokrok. Souvisí to také s ulehčením práce. Avšak jak 

tesaři, tak zedníci musí brát technologické faktory v úvahu a stále inovovat. 
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 Ekologické faktory 

Poloţka ekologické faktory nabyla významu docela nedávno. Ekologické faktory mají ve 

stavebnictví velkou roli. Neţ začne společnost stavět, musí proběhnout řízení, ve kterém se 

veškeré tyto poloţky probírají. Pokud se jedná o tzv. ochranná pásma, je provedení stavby 

značně komplikováno. Pokud společnost plánuje stavět na pozemcích jako je zemědělská 

půda nezastavěné území obce či jiné, tak stavební úřad zahájí řízení ve věci posouzení vlivu 

na ţivotní prostředí pro rozhodnutí v této věci je nutné závazné stanovisko orgánu pro 

ochranu ţivotního prostředí. Ten mimo jiné posuzuje, zdali se na pozemku nachází zdroj pitné 

vody, chráněný porost, zvláště chráněný ţivočich nebo zdali stavba můţe ohrozit krajinný ráz. 

Mimo to se stavební úřad musí zabývat připomínkami nájemníků sousedních pozemků a 

námitkami vlastníků sousedních pozemků. V některých případech je nutné brát v potaz také 

moţné imise pro majitele sousedních pozemků, ať uţ se jedná o obtěţování hlukem, světlem 

či prachem, a to jiţ v průběhu stavby či po dokončení projektu.  

 

3.3.4 Organizační plán 

 

V části Organizační plán jsou zobrazeny jednotlivé funkce ţivnostníků. 

 

 

 

Obr. č. 6: Schematické znázornění organizační struktury Stavebnictví Klouda s.r.o. 

(Vlastní zpracování) 

Zedník, účetnictví

Radek Radači

Zedník

Vladimír Klouda

Zedník, tesař

Ludvík  Uchytil
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

V této bakalářské části jsem se zaměřila na rozšíření portfolia sluţeb o tesařskou činnost na 

základě informací uvedených v předešlých částech dané práce a dále rozvoj do zahraničí. 

 

4.1.1 Obecné informace 

 

Seznámení a základní informace o nově vzniklé firmě byly jiţ podrobně popsány v kapitole 

3.1. V mé bakalářské práci jsem vytvořila podnikatelský záměr, který spočívá ve vytvoření 

společnosti s ručením omezeným a obstát na trhu díky většímu sortimentu sluţeb, referencí 

pracovníků, propagace, výhodným cenám za jednotlivé sluţby a stát se tak 

konkurenceschopným podnikatelským subjektem. 

 

Název společnosti: Stavebnictví Klouda s.r.o. 

Sídlo: 60200, Brno 75/7834 

Identifikační číslo: 66987459 

DIČ: CZ66987459 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Stavební a klempířská činnost 

Jednatelé: Vladimír Klouda, Radek Radači, Ludvík Uchytil 

Výše základního kapitálu: 300.000 Kč 

 

 

4.2 Shrnutí jednotlivých analýz 
 

4.2.1 Marketingový plán 

V oblasti marketingového plánu jsem uţila strukturu marketingového mixu z teoretické části 

této práce. Zaměřila jsem se na místo, propagaci, produkt, konkurenci a cenu s aktuálními 

cenami nově vzniklé společnosti. 
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4.2.1.1 Místo 

Jako místo podnikání jsem zvolila město Brno (viz. Obrázek č. 1). Brno leţí v centru Evropy 

v blízkosti tří evropských metropolí Bratislavy, Prahy a Vídně. Je zde letiště a dobrá dopravní 

dostupnost. Brno má integrovaný dopravní systém sahající do okolních vesnic aţ v rozsahu 30 

km od Brna. Existuje mnoho důvodů, proč podnikat v Brně od kvalifikované pracovní síly 

v podobě 80 000 studentů na třinácti univerzitách, přes kvalitní podnikatelské prostředí a také 

strategickou geografickou polohu. 

 

                               Obr. č. 7: Geografická poloha Brna (19) 

4.2.1.2 Produkt 

Společnost poskytuje velkou řadu sluţeb v oblasti stavebnictví a tesařství. Základem jsou 

kompletní tesařské a stavební práce ze všech dostupných materiálů. 

 

4.2.1.3 Propagace 

Kvalitní a účinná propagace je stěţejním bodem pro vznik nového podniku. Společnost 

Stavebnictví Klouda s.r.o. bude mít jako hlavní formu své reklamy internetové stránky 

www.stavebnictviklouda.cz. Tyto internetové stránky si necháme vypracovat od soukromého 

programátora a grafika, který sídlí taktéţ v Brně a má dlouholetou praxi v tomto oboru. 

Webové stránky budou mít přehlednou formu a bude zde popsána veškerá nabídka sluţeb 

včetně ceníku a kontaktů. Nebude chybět objednávkový formulář pro případ zájmu o naše 

sluţby, který bude provádět předběţnou kalkulaci sluţeb. Samozřejmě, mají všichni 

potenciální i stávající zákazníci moţnost jakéhokoli dotazu z oblasti našeho podnikání, či 

zaslání ceníku pro konkrétní sluţby. 

http://www.stavebnictviklouda.cz/
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Další způsobem propagace je spojení se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí. Na stránce 

www.facebook.com bude mít firma svoji skupinu, kde bude taktéţ uvedena nabídka našich 

sluţeb a odkaz na naše primární webové stránky. Takto je moţno získat mnoho budoucích 

zákazníků a dostat se tak do povědomí širší veřejnosti. 

 

V neposlední řadě je nutné vyuţít k reklamě místní tisk a minimálně v počátku podnikání 

dostat firmu do povědomí veřejnosti pomocí propagace v podobě letáčků. Letáky budou 

formou A5, kde bude opět naše nabídka a webové stránky (4). 

 

4.2.1.4 Cena 

 

Společnost Stavebnictví Klouda s.r.o. zvětšila sortiment sluţeb o tesařskou činnost. 

V následující tabulce jsou uvedené ceny jednotlivých tesařských prací 

 

Ceníky tesařských prací: 

 

Tab. č. 10: Ceník – tesařské práce (Vlastní zpracování) 

 

Vodorovné latění střech 14Kč/bm – 20Kč/bm 

Demontáţ krytiny 24Kč/m
2 

Montáţ krytiny 70Kč/m
2 

Montáţ difuzní fólie 64Kč/m
2 

Hřebenáče 65/bm 

 

 

4.2.1.5 Konkurence 

V Brně působí v oblasti poskytování stavebních a tesařských sluţeb jiţ mnoho firem. 

S narůstajícím počtem nových subjektů, nových trendů atd. se však zvyšuje i poptávka po 

společnostech se stavebním a zároveň tesařským zaměřením. 

 

http://www.facebook.com/
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4.2.2 SWOT analýza 

 

Silné stránky jsou z hlediska rozšíření portfolia sluţeb o tesařskou činnost jistě zajímavější. 

Všichni tři jednatelé mají navíc výbornou znalost v obou oblastech. Další silným bodem 

společnosti je přemístění do Brna, ve kterém je více poptávky po jednotlivých sluţbách. 

S rozvojem trhu bude i svůj sortiment rozšiřovat společnost Stavebnictví Klouda s.r.o., stane 

se tak více konkurenceschopná. 

Díky SWOT analýzy jsem zjistila případné hrozby a příleţitosti nově vzniklého subjektu, 

zaměřila jsem se na silné stránky a snaţila jsem se odstranit slabé stránky subjektu. 

 

Tab. č. 11: SWOT analýza společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. (Vlastní zpracování) 

VNITŘNÍ PŮVOD 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dostatečná znalost činností Malý pracovní tým 

Výhodné místo pro 

podnikání 
Neznalost světových jazyků 

Větší sortiment sluţeb Neznalost personálních záleţitostí 

Vlastní stroje a zařízení  

VNĚJŠÍ PŮVOD 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Další rozšíření sluţeb Nárůst nákladů 

Rozšíření poskytování 

činnosti do zahraničí 
Nové technologie v oboru 

 Růst konkurence 

  

 

 Silné stránky 

Mezi silné stránky subjektu patří výborná znalost a obsáhlé zkušenosti řemeslníků v oboru. 

Dále strategické místo pro podnikání - Brno, které patří mezi metropole stavebnictví na 

Moravě. Společnost také nabízí širší sortiment sluţeb, jeţ je rozšířen o tesařskou činnost, coţ 

většina stavebních společností neposkytuje. Další silnou stránkou jsou vlastní stroje a 

zařízení, u kterého si mohou být jisti, ţe funguje. 
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 Slabé stránky 

Za silnými stránkami podniku následují hned slabé, kterých má daný subjekt také dost. Hlavní 

slabou stránku tvoří úzký pracovní tým, jenţ bude muset obohacovat externími pracovníky při 

větší zakázce. Také neznalost personálních sloţek není pro nově vzniklou společnost ideální. 

Časem samozřejmě počítám s přijmutím dalšího zaměstnance v podobě personální 

pracovnice. Dále jednatelé společnosti neznají ani jeden světový jazyk, coţ také patří do 

záporných poloţek. Jelikoţ dostávají i zakázky ze zahraničí a mohli by mít tak i příleţitost se 

tak dostat na zahraniční trh, je velkou potřebou tuto slabou stránku napravit.  

 

 Příleţitosti 

Příleţitost, kterou bych ráda co nejdříve realizovala je další sortiment a hlavně rozšíření do 

zahraničí.  

 

 Hrozby 

Největší hrozby, které hrozí, jsou v konkurenci, které je v Brně vskutku mnoho, avšak větší 

nabídkou a lepšími počátečními cenami tuto hrozbu sniţuji. Dalším hrozící sloţkou je inovace 

technologií a zvýšení tak nákladů koupí těchto technologií a zařízení. Některou práci 

postupem času nahradí stroje, proto je potřeba pracovat na kvalitnějším a efektivnějším 

výkonu práce 

 

 

4.2.3 Porterův model pěti hybných sil 

 

V dané oblasti jsem se zaměřila na vyjednávací sílu zákazníků a na hrozbu nástupu nových 

konkurentů do odvětví. 

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

V oboru stavebnictví si mohou zákazníci opravdu vybírat od největších firem aţ po ty 

nejmenší. Avšak ne mnoho firem spojilo se stavební činností také tesařskou činnost, kterou je 

potřeba při stavbě zvlášť objednávat. Práce je potom většinou draţší, jelikoţ se na stavbě 

podílí několik firem. 
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 Hrozba nástupu nových konkurentů 

Ve společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. je připojení tesařské činnosti ke stavební velmi 

dobrým krokem. Většina konkurentů si tvoří analýzu trhu, a proto není těţké přijít na trh 

 

4.2.4 Analýza SLEPT(E) 

 

Pro větší zakázky budu inovovat technologické zázemí firmy, z ekologického hlediska se 

budou jednotlivé zakázky více probírat, aby nedošlo k náhlému pozastavení či úplnému 

zrušení stavby. Daná problematika byla jiţ vyřešena v oblasti 3.3.4.3. 

 

4.2.5 Finanční analýza 

 

V této části práce jsem vytvořila jednotlivé náklady na vznik nového podnikatelského 

subjektu a dále reálnou, optimistickou a pesimistickou verzi celkové situace společnosti 

Stavebnictví Klouda s.r.o. 

 

4.2.5.1 Produkt společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. 

Hlavní činností nově vzniklé společnosti tvoří stavebnictví a tesařství. V letech 2009 aţ 2011 

produkovali ţivnostníci zisky kolem 350 000Kč. V této době ţivnostníci nepůsobili pod 

hlavičkou s.r.o. a zabývali se hlavní činností - -zednictví. V zimním období je po této činnosti 

velmi malá poptávka, mnoho subjektů závisí právě na počasí. Vytvořením společnosti s 

ručením omezeným a zároveň sortimentu sluţeb o tesařskou činnost, má společnost větší 

moţnost na rozvrţení práce po celý rok.  

 

4.2.5.2 Zřizovací náklady společnosti 

Náklady společnosti netvoří pouze měsíčně se opakující náklady, ale také jednorázové 

náklady spojené se zaloţením společnosti a s počátečním vybavením kancelářských prostor 

potřebami nutnými pro provoz.  
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4.2.5.3 Jednorázové náklady spojené se zaloţením společnosti 

Jednorázové náklady obsahují finanční prostředky vynaloţené k zajištění zákonem 

stanovených listin a náleţitostí, potřebných k zaloţení společnosti. 

 

Tab. č. 12: Jednorázové náklady (Vlastní zpracování) 

 

Sepsání společenské smlouvy u notáře 3200Kč 

Ověřování podpisů a listin, další 

stejnopisy společenské smlouvy 

500Kč 

Výpis z rejstříku trestů 150Kč 

Ohlášení ţivnosti 1000Kč 

Bankovní poplatky za účet pro sloţení 180Kč 

Návrh na prvozápis do obchodního 

rejstříku 

5000Kč 

Výpis z obchodního rejstříku 100Kč 

Výpis ze ţivnostenského rejstříku 100Kč 

Celkem náklady 10 230Kč 

 

Celkové náklady na vznik společnosti činí 10230 Kč. Tyto náklady budou vynaloţeny 

jednorázově při vzniku společnosti.  

 

4.2.5.4 Náklady spojené s prvotním vybavením společnosti 

Z počátku bude nutné pořídit základní vybavení kanceláře, jako jsou počítače, programové 

vybavení těchto počítačů, běţné kancelářské potřeby, prezentační pomůcky a mobilní 

telefony. Náklady spojené s pořízením těchto věci jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. č. 13: Náklady na prvotní vybavení (Vlastní zpracování) 

 

Druh nákladu Cena 

Spotřeba materiálu a energie Dle druhu zakázky 

Notebook 30 990Kč 

Mobilní telefon 22 998Kč 

Kancelářský nábytek 15 678Kč 

Psací stůl 7 200Kč 

Multifunkční zařízení 4 998Kč 

Prezentační pomůcky 13 700Kč 

Ekonomický software 25 000Kč 

Softwarové vybavení počítače 18 000Kč 

Kancelářské potřeby 16 799Kč 

Odborná literatura 1 350Kč 

Celkem 156 713Kč 

 

Náklady potřebné na prvotní zařízení kanceláře a finanční prostředky vynaloţené na pořízení 

nutných provozních prostředků činí 156 713 Kč. 

 

4.2.5.5 Měsíční náklady spojené s provozem společnosti 

Měsíční náklady, které musí společnost hradit, zahrnují nájem, kancelářské potřeby nutné pro 

běţný provoz kanceláře, měsíční zálohy na spotřebu energie, paušální poplatky za telefon, 

bankovní poplatky, náklady na reklamu, mzdové náklady a cestovní náhrady svých 

zaměstnanců, pojistné. Mzdové náklady, které si jednotlivý společníci jakoţto zaměstnanci 

společnosti vyplácí, jsou ve výši 23 000 Kč/měsíc. V měsíčních nákladech je kalkulováno se 

mzdou zaměstnance, který bude přijat. Jeho mzdové náklady budou ve výši 12 000 Kč. Stejně 

tak uvedené zákonné sociální pojištění zahrnuje pojištění tohoto zaměstnance. Ostatní 

zaměstnanci budou zaměstnání dle potřeby a druhu zakázky. 
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Do celkové sumy je také započteno pojištění odpovědnosti za škody do 5 mil. korun, které 

měsíčně činí 3000,- Kč. 

Náklady vyčíslené v níţe uvedené tabulce jsou tedy měsíční náklady pro druhý a třetí rok 

podnikání. 

 

Tab. č. 14: Měsíční náklady (Vlastní zpracování) 

 

Druh nákladu Cena 

Spotřebované nákupy 

Kancelářské potřeby 1 000Kč 

Energie 2 550Kč 

Ostatní sluţby 

Poplatek za telefon 3 750Kč 

Nájemné 10 000Kč 

Cestovné 20 000Kč 

Náklady na reklamu 4000Kč 

Ostatní náklady 

Mzdové náklady 81 000Kč 

Zákonné sociální pojištění 45 220Kč 

Jiné provozní náklady 

Bankovní poplatky 130Kč 

Pojistné 3 000Kč 

Celkem 170 650Kč 

 

Měsíční náklady nutné na provoz kanceláře činí 191 650Kč. 
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 Odhad příjmů 

 

Při odhadu příjmů vycházím především ze získaných informací od jednotlivých společníků 

z posledních tří let podnikání na ţivnost nikoli pod hlavičkou s.r.o., dále také poznatků 

získaných od jejich konkurentů a zákazník, jako například kvalitu jejich práce, hodnocení 

úspěšnosti s daných třech letech. Ve všech případech berou zákazníci i konkurenti v úvahu 

ekonomickou krizi, spočívající nejen v nedostatku práce na daném trhu, ale také nesolventní 

zákazníky a politické situaci. Dle mého názoru, se výši příjmů velmi podepsaly rozsáhle a 

prudké zimy v minulých letech, při níţ se nemohlo začít stavět či tvořit jakoukoli činnost 

v oblasti stavebnictví venku. V daných třech letech mnohonásobně převyšoval počet zakázek 

venku neţ uvnitř stavby, kdy bylo potřeba právě tesařů. Z důvodu rozšíření sortimentu sluţeb 

o tesařskou činnost při podnikání v nově vzniklé společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. budu 

počítat s nárůstem trţeb. 

 

Tab. č. 15: Odhadované roční příjmy (Vlastní zpracování) 

 

ROČNNÍ PŘÍJMY 

Stavební činnost 1 560 000Kč 

Tesařská činnost 480 000Kč 

Příjmy celkem 2 040 000Kč 

 

Částky za jednotlivé činnosti byly stanoveny na základě zkušeností a dosavadní činnosti 

ţivnostníků odhadem. Jako informace mi poslouţí sjednané zakázky na rok 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tab. č. 16: Seznam klientů 2012 

 

KLIENT ČINNOST ČASOVÁ 

NÁROČNOST/DNY 

CELKOVÁ CENA 

Revitalizace 

panelových domů 

s.r.o 

Stavební práce na 

ZŠ Horní Brno 

(budova C3, C2, 

B1) 

54 268 760Kč 

Pan Hrazdil 
Úpravy rodinného 

domu 
8 72 170Kč 

Pan Novák 
Úpravy rodinného 

domu 
22 105 650Kč 

Pan Novák 

Tesařské práce 

(demontáţ a 

montáţ krytiny) 

7 356 000Kč 

Rodinný dům 

Drysice 

 

Tesařské práce 5 124 000Kč 

Alice Stará 
Stavba rodinného 

domku 
105 1 113 420Kč 

Celkem  2 040 000Kč 

 

 

 Odhad výdajů 

 

Reálná verze 

V společnosti jsou tři společníci, kteří pobírají mzdu 23 000Kč, dále jeden externí pracovní 

dostane mzdu v průměru 12 000Kč. Musí také dodrţovat pracovní dobu 9 denně včetně 

některých víkendů a svátků, opět záleţí na druhu zakázky. V případě dalších externích 

pracovníků bude společnost jednat individuálně dle druhu a velikosti zakázky. 

Výdaje společné s nákupem nových technologií v tomto roce nezvaţuji, jelikoţ mají 

řemeslníci veškeré vybavení vlastní. Pouze v případě porouchání určitého stroje. 
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Cestovné bude záleţet na druhu zakázky a místě kde se bude konat. Samozřejmě beru také 

v úvahu případné zvýšení cen benzínu. 

Náklady na reklamu chci během roku minimalizovat a v dalších letech vytvořit jen jednu 

reklamu pro vědomí zákazníku, ţe je společnost stále na trhu. S nasmlouvanými zakázkami 

na rok 2012, které by se měli uskutečnit, budou příjmy činit 2 040 000Kč. Výdaje odhaduji na 

2 023 382Kč z čehoţ plyne zisk 16 618Kč. Jelikoţ se jedná o nově vzniklou společnost 

shledávám finanční situaci za velmi dobrou. 

 

Tab. č. 17: Odhadované roční výdaje (Vlastní zpracování) 

 

Druh nákladu Cena 

Spotřebované nákupy 

Kancelářské potřeby 12 000Kč 

Energie 30 600Kč 

Ostatní sluţby 

Poplatek za telefon 45 000Kč 

Nájemné 120 000Kč 

Cestovné 245 000Kč 

Náklady na reklamu 20 000Kč 

Ostatní náklady 

Mzdové náklady 972 000Kč 

Zákonné sociální pojištění 542 640Kč 

Jiné provozní náklady 

Bankovní poplatky 130Kč 

Pojistné 3 000Kč 

Celkem 2 023 382Kč 

 

Pesimistická verze 

 

Odhadované výdaje ve společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. budou v pesimistické verzi 

stejné, avšak sníţí se nám o mnoho příjmy. Jak bylo řečeno, stavební práce závisí na počasí. 

V případě, ţe by firma dostala většinu zakázek venku a zimní období by bylo dlouhé, není 
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moţné očekávat velký nárůst zisku. Dalším faktorem je ţivotní prostředí. Kdyţ uvaţuji 

dlouhé zimní období a zrušení jedné velké zakázky, v tomto případě stavby rodinného domu, 

z důvodu nalezení pramenité vody, bude společnost ve ztrátě 1 113 420Kč. Coţ by znamenalo 

vzít si úvěr a očekávat zlepšení situace. Veškeré informace jsou podloţeny odhady 

ţivnostníků z minulých let podnikání a smlouvami klientů na rok 2012. 

 

Optimistická verze 

Odhadované výdaje společnosti Stavebnictví Klouda s.r.o. budou v optimistické verzi zhruba 

stejné, zvýší se nám velkým způsobem příjmy. To by znamenalo solventní partnery a 

zákazníky, mnoho zakázek jak v oblasti stavebnictví, tak i tesařství, a ţádný problém, zásah či 

přerušení stavby v podobě nějakých ekologických faktorů. V tomto případě se můţe zisk aţ 

zdvojnásobit na základě dosavadní činnosti a zkušeností zakladatelů společnosti, avšak 

znamenalo by to velké rozšíření pracovního týmu o další pracovníky. 

 

 Odhad zisku 

Odhad zisku v případě příjmů 2 040 000Kč a v případě výdajů 2 023 382Kč činí 16 618Kč, 

coţ je pro první rok podnikání přijatelná částka. Společnost nemá velký zisk, ale má kladnou 

hodnotu bez úvěru a následného splácení úvěru. V dalších letech plánuji vzít menší úvěr a 

investovat a inovovat stroje a technologie. Hlavním úkolem je potom rozšíření portfolia 

sluţeb i do zahraničí, primárně do Německa a Rakouska. 

 

Stanovaní cílů do dalších let 

Pro rok 2012 jsem si stanovila zásadní cíle, od nichţ se bude odráţet další vývoj. Očekávám 

nárůst trţeb, čehoţ docílím zvětšením sortimentu sluţeb, proniknutím na zahraniční trh, a 

výhodnými cenami Nárůst trţeb plánuji alespoň trojnásobný. S tím souvisí i rozšíření 

pracovního kolektivu buďto o stálé pracovníky nebo o několik externích pracovníků od 

jednotlivých činností. 

 

 

 

 

 



54 
 

5 ZÁVĚR 
 

V dané bakalářské práci jsem se zabývala vytvořením společnosti s ručením omezeným ze tří 

ţivnostníků, kteří mají ohlašovací ţivnosti řemeslného či volného druhu. Ţivnostníci: 

Vladimír Klouda, Radek Radači a Ludvík Uchytil zaloţili společnost s ručením omezeným, 

kde jsou všichni tři zakladatelé a zároveň jednatelé. Základní kapitál byl vloţen v podobě 

300 000Kč, který byl vynaloţen na náklady nově vzniklé společnosti s názvem Stavebnictví 

Klouda s.r.o. Předmětem podnikání dané společnosti je stavebnictví a tesařská činnost. 

Zabývala jsem se rozšířením portfolia sluţeb o tesařskou činnost a další stavební práce, aby se 

společnost Stavebnictví Klouda s.r.o. stala na aktuálním trhu více konkurenceschopná.  

Pomocí jednotlivých analýz jsem hodnotila nejběţnější a nejdůleţitější faktory, jeţ na danou 

činnost mají velký vliv. Jednalo se o technologický pokrok a ekologické faktory.  

V dalších analýzách jsem se zaměřila na silné, slabé stránky a příleţitosti a hrozby 

konkrétního podnikatelského subjektu.  

Výsledkem práce je zjištění, ţe nově vzniklá společnost Stavebnictví Klouda s.r.o. bude na 

trhu více konkurenceschopná po rozšíření sortimentu o tesařskou činnost a některé další 

stavební práce. Díky niţším cenám a kvalitním zkušeným řemeslníkům se dle mého názoru 

dostane společnost mezi prvními třemi roky do fáze velmi zdravého podniku.  

Další směr, který jsem společnosti navrhla, bylo rozšíření působení činnosti do zahraničí. A to 

primárně do Německa a Rakouska, kde se stavebnictví opět daří. 

Společnost má jiţ dle výpočtů první rok zisky, i kdyţ velmi malý. Jelikoţ zde nebyla nutnost 

brát si úvěr, brala jsem to jako výhodu a plánuji vzít úvěr aţ další rok podnikání, pro 

inovování technologií a investování. 

Zaloţením podnikání pod hlavičkou s.r.o. společníkům doporučuji. I kdyţ by nastala situace 

pesimistické verze, dařilo by se společníkům lépe neţ při poskytování ţivnostenské činnost 

v oblasti zednictví. Jiţ koncem roku 2011 byli ţivnostníci za jedno v otázkách společného 

podnikání a otázkách vedení společnosti. Rozšířením sortimentu o tesařské sluţby vzniká více 

pracovních příleţitostí i v zimním období, které je slabší, co se poptávky daných sluţeb týká. 

V rámci spojení ušetřili i oblasti provozních nákladů zejména v účetnictví spojením pod jednu 

účetní jednotku a také v nákupech pracovních zařízení. Tato práce potvrzuje předpoklady, ţe 

spojení ţivnostníku pod hlavičku s.r.o. je po většině stránek výhodnější. 
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