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Abstrakt 
Práce vznikla na základě reálného problému týkajícího se založení podniku působícího 

v oblasti balící techniky průmyslových výrobků. Na základě zjištěných poznatků z 

analýz vnějšího a vnitřního prostředí je navrhováno vhodné řešení podnikatelského 

záměru firmy, což je cílem této práce. 

 

Abstract 
This thesis was elaborated on the basis of a real problem related to an establishment of 

the company producing packaging facilities for technical products. The aim of the thesis 

is to develop and propose an appropriate business solution, based on the results of 

external and internal business environment analysis. 
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plán, marketingový plán, organizační plán, analýza rizik  
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Úvod  

S neustálým rozvojem společnosti narůstají možnosti v oblastech podnikání. Není však 

jednoduché najít na trhu mezeru. S rostoucími možnostmi narůstá také počet nově 

příchozích firem a vyostřuje se konkurenční boj. Založení nového podniku je nutně 

spojeno s uvědoměním si příležitosti, která poskytuje prostor pro úspěšné uchycení 

společnosti na trnu. S příležitostí přicházejí první vize o podniku, avšak cesta k jejich 

realizaci je mnohem delší. Základním stavebním kamenem je ujasnění si všech 

myšlenek o podniku a naplánovaní budoucnosti. 

 

Ačkoliv se může zdát, že pro založení malého podniku není plánování až tak důležité, 

opak je pravdou. Plán by rozhodně měl být nedílnou součástí přípravy na založení 

podniku. Právě v této fázi je vhodné sestavit podnikatelský záměr, který se stává 

vodítkem pro první roky činnosti firmy. 

 

Důležitý prvek plánů představuje marketingový plán, který je v současné době 

významnou zbraní v konkurenčním boji firem. Obsahuje nástroje výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, jejichž účelem je vzbudit po produkci poptávku. 

Podstatný je také finanční plán, na základě jehož následné kontroly se skutečným 

vývojem finančních operací, lze včas identifikovat možné odchylky a provést opatření 

vedoucí k udržení cílů firmy. Naprostou nutností, ke správnému vytvoření 

podnikatelského záměru je však respektování vzájemných vazeb všech jeho dílčích 

plánů, tak aby vytvořily ucelenou strategii pro nový podnik. 

 

Práce vznikla na základě reálného problému týkajícího se založení podniku působícího 

v oblasti balící techniky průmyslových výrobků. I při současné snižující se produkci 

průmyslových odvětví, lze potenciál možného úspěchu spatřovat v doposud plně 

nepokrytých potřebách trhu. Fakt absence společnosti plně se věnující pouze balení 

průmyslových výrobků, pak dává jasný podnět k zamyšlení nad tvorbou takto 

zaměřeného podnikatelského záměru. 
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1 Vymezení problému, metod a cíle práce 

Cílem práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení firmy působící v oblasti 

balící techniky průmyslových výrobků. Dílčí cíl představuje zpracování teoretických 

poznatků sloužících jako podklad k vypracování návrhové části práce. Dalším dílčím 

cílem je provedení analýzy trhu, konkurence, vnějšího a vnitřního okolí, které jsou 

výchozími body pro zpracování návrhové části.   

 

Tento záměr vychází z potřeb trhu, kdy stále není plně uspokojena poptávka po 

službách balení průmyslových výrobků. Poptávka po těchto službách je odvozena od 

poptávky po průmyslových výrobcích. Přestože současná ekonomická situace má za 

následek snižující se produkci průmyslových odvětví, i za těchto podmínek je služba 

stále požadována. Bude-li Česká republika stále vyrábět průmyslové výrobky a vyvážet 

strojní technologie, pak bude služba průmyslového balení stále poptávána. V současné 

době v ČR neexistuje společnost plně se věnující pouze balení průmyslových výrobků. 

Pro většinu možných konkurentů představuje tato služba spíše doplňkový sortiment. 

Jelikož zakladatel firmy má profesní zkušenosti v daném oboru, rozpoznal příležitost 

k uplatnění takovéto firmy na trhu. 

 

Společnost se hodlá zaměřit na balení průmyslových výrobků, v závislosti na 

konkrétních požadavcích zákazníka. Průmyslový výrobci budou moci využít služby 

společnosti, při hledání vhodného řešení zabalení výrobku, za účelem přepravy 

k odběrateli. Firma bude schopna obsloužit zákazníky požadující zabalení 

průmyslových výrobků určených k železniční, silniční, lodní i letecké přepravě. Službu 

mohou zákazníci využít nejen k zabalení výrobku určeného k přepravě jejich odběrateli. 

Upotřebí ji například i při nutnosti přepravy výrobních strojů a zařízení mezi pobočkami 

firmy či na místa jiná. Služba je flexibilní z hlediska konkrétních požadavků zákazníka 

na místo realizace služby. Ke každé zakázce bude přistupováno individuálně, dle 

požadavků zákazníka. 
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Přestože sídlo firmy má být umístěno ve městě Brně, teritorium její působnosti je 

vymezeno na celé území České republiky, neboť služba může být provedena na základě 

výjezdu na místo určené zákazníkem k zabalení výrobku. Za cílové zákazníky jsou 

proto považováni malý a střední výrobci průmyslových výrobků na území České 

republiky. Do takto vymezené skupinu cílového trhu lze zařadit například výrobce 

textilních výrobků, výrobků z usní, dřevařských výrobků, pryžových a plastových 

výrobků, kovodělných výrobků, strojů a zařízení, elektrických a optických strojů a 

zařízení, dopravních prostředků atd. 

 

V diplomové práci je využito metod analýzy, na základě které je provedeno posouzení 

problému a současné situace na trhu. Práce zahrnuje analýzu trhu, analýzu vnějšího 

prostředí podniku (sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a přírodní 

prostředí), analýzu oborového okolí podniku (Porterova analýza) a analýzu vnitřního 

prostředí budoucího podniku (7S). Celkové výsledky analýz vnějšího a vnitřního okolí 

jsou promítnuty do SWOT analýzy. Konkretizace je použito například při definování 

dvou konkrétních typů provedení služby balení průmyslových výrobků, neboť služba je 

individuální a specifická pro každého zákazníka. Metoda srovnávání umožnila 

porovnání postavení současných konkurentů vůči společnosti. Ke zpracování návrhové 

části práce je dále využito metod dedukce, indukce, třídění, analogie, syntézy atd. 
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2 Teoretické poznatky 

Součástí teoretických poznatků je vymezení podnikatelského plánu z hlediska obecného 

pojmu, popis jednotlivých součástí plánu a posouzení jeho úlohy v podniku. 

2.1 Vymezení pojmu podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný materiál shrnující podstatné faktory mající vliv na 

založení nového podniku. Podnikateli připravujícímu se na zahájení nového podniku 

pomůže příprava podnikatelského plánu ujasnit si a kriticky přezkoumat cíle a strategie 

vlastního podnikání, přednosti produktu, promyslet personální zajištění, vymezit vlastní 

trh, identifikovat cílové skupiny i konkurenty, formulovat představu o dalších krocích 

budování podniku a zamyslet se nad finančními aspekty. (18) 

 

Základním úkolem podnikatelského plánu je odpovědět na tři následující otázky. Kde 

jsme nyní? Kam chceme jít? Jak se tam chceme dostat? Abychom dokázali zodpovědět 

první z otázek, musíme provést důkladnou analýzu současného stavu okolí podniku a to 

nejen interního, ale také externího. Identifikací oblastí, ke kterým má podnik dospět, si 

ujasníme smysl existence podniku, a tedy i odpověď na otázku druhou. Přičemž 

připravit si strategie související s rozvojem, ale i konkurenceschopností podniku se 

považuje za žádoucí. Když už budeme znát současný stav a stav, k němuž bychom rádi 

dospěli, jsme schopni vytýčit si druhy zdrojů a metod, které přivedou podnik k realizaci 

definovaných strategií a cílů, což bude odpovídat otázce třetí. (15) 

 

Pokud bychom se zaměřili na vymezení konkrétního obsahu podnikatelského plánu, 

musíme konstatovat, že je to rozsáhlý dokument zahrnující několik vzájemně 

provázaných dílčích plánů. Konkrétní podoba jednotlivých složek je uvedena v tabulce. 
 

Schéma podnikatelského plánu 
I. Titulní strana VI. Marketingový plán 

II. Exekutivní souhrn VII. Organizační plán 
III. Analýza odvětví VIII. Hodnocení rizik 
IV. Popis podniku IX. Finanční plán 
V. Výrobní plán X. Přílohy 

Tabulka 1: Schéma podnikatelského plánu dle Hisriche a Peterse (9) 
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Plán musí být komplexní, tak aby dokázal okolí poskytnout ucelený obraz o novém 

podniku a samotnému podnikateli dopomohl k ujasnění jeho představ. (9) 

 

Zajímavé je samotné využití takto sestaveného plánu. V podniku plní funkci jako 

nástroj řízení, ale také jako předpoklad pro získání finančních zdrojů.  

 

Bereme-li v úvahu funkci nástroje řízení, pak s  jeho vytvořením získají zakladatelé 

možnost uspořádat své myšlenky o podnikové koncepci. Předložením sepsaného 

podnikatelského plánu odborníkům a známým získáme možnost prodiskutovat a 

zdokonalit podnikatelský záměr. Písemné vypracování přinutí zakladatele konkrétně 

vytýčit cíle, strategie a opatření, která mají vést k úspěšné budoucnosti podniku. 

Podnikatelský plán slouží také jako návod pro pozdější každodenní práci managementu 

a zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že na jeho základě se snažíme předikovat budoucí 

vývoj a naplánovat obrat, náklady a finanční příjmy, bude na místě následně 

konfrontovat plán se skutečností, vyhodnotit odchylky a identifikovat jejich příčiny. 

 

V případě využití podnikatelského plánu při získání finančních zdrojů, pak jeho úloha 

spočívá v přesvědčení banky při snaze získat finanční zdroje prostřednictvím 

bankovního úvěru, nebo společností rizikového kapitálu o poskytnutí kapitálu, či 

soukromých a institucionálních investorů o jejich investování, a v neposlední řadě 

státních fondů a fondů EU o přislíbení podpůrných prostředků. Jeho úkolem je 

zprostředkovat poskytovatelům kapitálu ucelený obraz o podniku, kterému by měl jejich 

majetek sloužit jako finanční zdroj.  (19) 

 

Nyní již máme hrubou představu o tom co je podnikatelský plán, jak má vypadat, 

k čemu slouží, ale chybí dodat kdo jej má zpracovat. 

 

Asi nejvhodnější variantou je, pokud se autorem stane sám podnikatel za pomoci 

odborníků z řad právníků, účetních, marketingových poradců atd. Při rozhodnutí o 

využití konzultantů či přímo najmutí odborníka ke zpracování celého plánu, by se 

podnikatel měl rozhodovat na základě objektivního zvážení svých schopností. (9) 
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2.2 Obsah podnikatelského plánu 

Struktura o obsah podnikatelského plánu závisí na účelu k jakému má být plán využit. 

Pokud jej sestavujeme za účelem získání finančních zdrojů, měl by zahrnovat informace 

potřebné pro poskytovatele kapitálu. Pokud jej podnikatel zpracovává nebo nechává 

vypracovat jako nástroj pro založení a řízení nového podniku určuje si obsahovou náplň 

například na základě již zmiňovaného schématu podnikatelského plánu (titulní strana, 

exekutivní souhrn, analýza odvětví, popis podniku, výrobní plán, marketingový plán, 

organizační plán, hodnocení rizik, finanční plán, příloha). (9) 

 

2.2.1 Titulní strana 
Na titulní straně by se měly vyskytovat informace, které podávají zprávu o obsahu 

podnikatelského plánu. Údaje na ní uvedené jsou následující: 

• Název a sídlo společnosti. 

• Jména podnikatelů a kontakty. 

• Popis společnosti a povahy podnikání. 

• Způsob financování a jeho struktura. 

• Prohlášení o důvěrnosti zprávy. 

 

Prostřednictvím titulní strany si podnikatel navolí koncept, který potom rozvádí při 

zpracování celého podnikatelského plánu. (9) 

 

2.2.2 Exekutivní souhrn 
Jedná se o stručné shrnutí celého obsahu plánu, které má navodit zvědavost a zájem o 

přečtení celého projektu. Tato část podnikatelského plánu se zpracovává v rozsahu 

několika stránek a nejvhodnější je posečkat s jejím sestavením až na úplný konec, po 

zpracování všech ostatních částí. Pokud zpracováváme plán za účelem nalákat 

investory, kteří nám mají poskytnout kapitál k podnikatelské činnosti, měli bychom 

právě do vypracování exekutivního souhrnu vložit značné úsilí. Na základě jeho obsahu 

se investoři rozhodnou, zda má pro ně význam číst celý plán nebo zda se o další 

rozpracování už nezajímají. (9) 
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2.2.3 Analýza odvětví 
Součástí analýzy by mělo být vymezení trhu, na který chce podnik vstoupit. 

Předpokladem je zmapování teritoriálního rozsahu, objemu a vývoje poptávky, 

potencionálních zákazníků, předpokládaného podílu na trhu, konkurence, trendů 

v oboru a způsobu uplatnění se na trhu. Důležité rovněž je uvést charakteristiku nabídky 

a specifikovat hlavní konkurenty včetně jejich rozmístění, velikost, silné a slabé 

stránky. (18) 

 

Analýza vnějšího a vnitřního okolí podniku 

K systematickému zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů podniku lze využít 

nejrůznějších druhů analýz. V případě zkoumání vnitřního prostředí můžeme využít 

například model 7S a naopak vnější prostředí lze zmapovat pomocí SLEPT analýzy. 

Souhrnné poznatky z obou analýz by se následně měly promítnout ve 

SWOT analýze. (15) 

 

7S 

Tento model se snaží ukázat vnitřní okolí podniku zhodnocením sedmi základních 

vnitřních faktorů firmy. Jeho název vyplývá ze sedmi vnitřních oblastí, z nichž každá 

začíná v anglickém názvu na písmeno „S“.  

 

Strategie 

Strategie vychází z představ majitelů a poslání firmy samotné. Strategie lze 

charakterizovat jako dlouhodobé směřování firmy k vytýčeným cílům za předpokladu 

konkrétních možností firmy v daném prostředí. Strategie mohou být formulovány 

v souvislosti s nízkými náklady nebo diferenciací. 

 

Systémy 

Zahrnují všechny informační procedury, které během činnosti podniku a jeho řízení 

probíhají. V podnicích se dnes již běžně zpracovávají informace automatizovaným 

způsobem, avšak míra automatizace se směrem k vyšší úrovni řízení snižuje. (6) 
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Struktura 

Prvořadým posláním organizační struktury je optimální rozdělení povinností a práv 

mezi pracovníky podniku. Existuje několik možností jak uspořádat organizační 

strukturu. Nabízí se uspořádání liniové, funkcionální, liniově štábní, divizionální a 

maticové.  U všech jmenovaných je využíváno jednoduchých organizačních forem, 

které jsou založeny na principu sdružování výrobků. Doporučuje se redukovat počet 

manažerských úrovní ve firmě. Nejlepší organizační uspořádání je jednoduché, avšak 

nejlépe odpovídá dané situaci ve firmě. 

 

Spolupracovníci 

Výkonnost firmy závisí z hlavní části především na lidech, tedy zaměstnancích podniku. 

Manažeři by měli umět s lidmi vhodně jednat, jelikož zaměstnanci jsou to nejcennější 

co firma má. Jsou však nositeli hlavních provozních rizik firem, a to zejména ti, kteří 

jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Pracovníky je třeba motivovat, vytvářet u nich 

pocit sounáležitosti s firmou a loajalitu k vedení. Vedení musí dlouhodobě vytvářet 

kulturu, image a atraktivitu firmy pro kvalitní pracovníky. 

 

Styl manažerské práce 

Styl řízení společnosti může mít tři podoby. Buďto se ve firmě zcela vyloučí účast 

ostatních pracovníků na řízení firmy, a vedoucí rozhoduje zcela sám (autoritativní styl), 

nebo vedoucí informuje své podřízené a dává jím možnost vyjádřit se, odpovědnost v 

konečném rozhodnutí je však stále na něm (demokratický styl) či vedoucí ponechá 

podřízeným značnou volnost při plnění úkolů (volný průběh). 

 

Schopnosti 

Má se na mysli pracovní a tvůrčí dispozice pracovníků. Důležité je také soustředit se na 

profesionální kompetence a kvalifikaci lidí ve firmě. Manažer společnosti by se měl 

umět rychle adaptovat, být výkonný, odborně způsobilý a rychle se rozhodovat.  

Podstatné jsou také vlastnosti společenské, jako schopnost jednat s lidmi a týmová 

práce. Vedle vlastních znalostí a dovedností by měl manažer umět využít takové kvality 

i u jiných osob. (6) 
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Sdílené hodnoty 

Kultura firmy představuje souhrn představ, přístupů a hodnot sdílených ve firmě. 

Samozřejmostí je snaha o dlouhodobé udržování vytvořené kultury, která představuje 

vnitřní atmosféru firmy a je výsledkem myšlení lidí a veškerými činnosti ve firmě. (6) 

 

SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu využívanou ke zkoumání externích faktorů podniku. Je založena na 

vyhodnocení pěti oblastí, které ovlivňují činnost firmy. Zmiňované oblasti zahrnují 

sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické prostředí. 

 

Sociální prostředí 

Zahrnuje informace týkající se počtu obyvatel, hustoty osídlení, věkové struktury a 

jiných demografických ukazatelů. Rovněž významnou součástí budou informace 

související s trhem práce, tedy zaměstnanost, kvalifikace apod. 

 

Legislativní prostředí 

Zabývá se obecně zněním zákonů, které ovlivňují podnikatelskou činnost společnosti. 

Vyhodnocuje jejich použitelnost a možné interpretace. 

 

Ekonomické prostředí 

Obsahuje makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé a nepřímé daně, tržní trendy, 

restrikce vývozu a dovozu či státní podporu. Mapuje ekonomické dění, mající vliv na 

provoz společnosti, ale i na zákazníky. 

 

Politické prostředí 

Vyjadřuje celkové politické postoje k podnikání, rovněž také politické trendy a aktuální 

politický stav. 

 

Technologické prostředí 

Zahrnuje informace o nových trendech v technologiích, které mohou přinést nové 

výrobky a příležitosti. Zabývá se také dostupností technologií a jejich aplikací. (15) 
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SWOT analýza 

Obecný analytický rámec, který identifikuje význam faktorů vnějšího i vnitřního 

prostředí z pohledu silných (Strenghts) a slabých stránek  (Weaknesses) podniku, a také 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým bude podnik vystaven. 

 

Silné a slabé stránky 

Vycházejí z analýz interních faktorů, které svými vlastnostmi dovolují, aby je podnik 

byl schopen nějakým způsobem kontrolovat, ale také ovlivňovat. 

 

Hrozby a příležitosti 

Vyhodnocují se na základě podkladů analýz externích faktorů, které ovšem podnik 

nemůže ovlivnit, ale vhodným přizpůsobením svých plánů je chopen na ně reagovat. 

(15) 

 

Charakter trhu 

Při vymezování trhu, na který se firma chystá vstoupit, bychom měli přesně definovat, o 

jaký typ trhu se vlastně jedná. Trhem se rozumí místo, kde se vyskytují skuteční a 

potenciální zákazníci daného produktu. K určení jeho velikosti je třeba zvážit počet 

osob, které chtějí uspokojit své potřeby, mají dostatek finančních zdrojů, které nabízejí 

ve snaze získat to po čem touží. Trh lze posuzovat podle územního hlediska či 

z hlediska koupě a prodeje. (16) 

 

Segmentace trhu 

Tržní segment představuje skupinu spotřebitelů, kteří vykazují stejné reakce na 

používané marketingové nástroje firmy. Trh zahrnuje mnoho zákazníků, ze kterých je 

třeba vybrat ty, kteří nabízejí nejlepší příležitost k naplnění podnikových cílů. Firma si 

musí vybrat takový segment, kterému může přinést největší hodnotu. Většina firem se 

snaží při vstupu na trh oslovit pouze jeden ze segmentů. (16) 

 

Způsob uplatnění na trhu 

Firma se musí rozhodnout, jakého postavení u zákazníků chce, dosáhnou. Jedná se o 

určení toho, jaké místo bude její výrobek mít v mysli zákazníka oproti výrobku 
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konkurence. Realizace firmou požadované pozice produktu na trhu, závisí na tom, jak 

bude schopna odlišit svůj produkt od ostatních konkurenčních produktů. (16) 

 

Předpokládaný podíl na trhu 

Firma na základě volby segmentu trhu může předpokládat, jakého tržního podílu je 

schopna dosáhnou, tedy jak velký je dostupný tržní podíl za určitý časový úsek. Ten 

může firma určit na základě statistických údajů od státních, místních či agenturních 

organizací. Rovněž ale musí přihlédnout k jejím konkrétním  identifikovaným 

marketingovým podmínkám.  Na základě těchto všech dostupných informací pak lze 

odhadnout potenciální objem vlastního prodeje za určité časové období. \předpokládaný 

tržní podíl pak identifikujeme jako procentní podíl z výchozího trhu. (15) 

 

Předpověď budoucího vývoje odvětví 

V této části firma uvede, jaké jsou trendy v jí zvoleném oboru, tedy zda se jedná o růst, 

stagnaci či pokles. Předpověď vývoje odvětví vychází z doposud zjištěných 

historických výsledků. Předně je třeba přesně identifikovat odvětví pro konkrétní firmu 

a uvést všechny předpovědi vydávané tímto odvětvím nebo vládními orgány. (9) 

 

Konkurence 

Analýza konkurence hraje velice důležitou roli při sestavování podnikatelského plánu. I 

když pro podnik existuje ten pravý segment trhu, existuje zde také konkurence, která 

mu může znemožnit realizovat se. Základním úkolem je zjištění seznamu hlavních 

konkurentů a informací o jejich chování, konkurenčních výhodách. Vyhodnocení 

hrozeb a rizik konkurentů budoucích je zahrnuto rovněž. Při analýze konkurence je 

možné vycházet z informací zjištěných pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních 

sil. (15) 

 

Porterův model konkurenčních sil 

Při zpracování podnikatelského plánu se na základě tohoto modelu dají identifikovat 

existující i možní budoucí konkurenti. Model obsahuje pět částí týkajících se vnitřní a 

nové konkurence, zpětné a dopředné integrace či rizik konkurence substitutů. Na 
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základě vyhodnocení modelu by měl mít podnik jasnější představu o reálné, budoucí i 

méně zjevné konkurenci. 

 

Vnitřní konkurence 

Zahrnuje existující konkurenci nacházející se v oblasti, v níž si podnik přeje začít 

provozovat svoji podnikatelskou činnost. 

 

Nová konkurence 

Konkurenti, kteří teprve vstupují na firmou zvolený cílový trh podnikání. V potaz se 

berou i subjekty potenciálně hodlající na tento trh vstoupit a konkurovat nám. 

Odhadnout tento druh konkurence lze na základě zvážení atraktivity, budoucího vývoje, 

úrovně současné konkurence, bariér na trhu atd. Posoudíme tedy riziko budoucího 

obsazování našeho cílového trhu. 

 

Zpětná integrace v dodavatelském řetězci 

Identifikujeme potenciální konkurenty z řad firemních odběratelů. Odběratelé se mohou 

stát hrozbou nové konkurence na trhu za předpokladu, že odebírané produkty si začnou 

vlastní podnikatelskou činností opatřovat sami. 

 

Dopředná integrace v odběratelském řetězci 

Konkurenci zde tvoří dodavatelé, kteří se rozhodnou rozšířit svoji podnikatelskou 

činnost do sféry svých zákazníků, a tímto způsobem vytvoří novou konkurenci. 

 

Riziko konkurence substitutů 

Takové riziko lze spatřovat v jiných více či méně příbuzných produktech, jimiž je 

možno produkty firmy určitým způsobem nahradit. (15) 

 

2.2.4 Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu by měl podnikatel formulovat obor, předmět 

podnikání, právní formu, funkce podniku a jeho produkci. (18) 
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Název a sídlo společnosti 

Zahrnuje předpokládaný název společnosti, ale také datum založení a popis prostor a 

umístění jejího sídla, ale i charakter podnikové infrastruktury (provozovny, stroje, 

automobily, přístroje, počítačové a softwarové vybavení). (15) 

 

Předmět podnikání 

Tato informace vypovídá, o jakou společnost jde a do jakého oboru podnikání ji lze 

zařadit. (19) 

 

Právní forma a vlastnické vztahy 

Týká se objasnění, zda chce podnikatel být jediným vlastníkem své společnosti, nebo 

zda bude mít i další společníky. Pokud bude více společníků, je podstatné uvést 

kapitálový vklad, ručení a jejich funkci ve firmě. Rovněž je třeba uvést, jaká bude 

právní forma podnikání a z jakých důvodů byla zvolena. (19) 

 

Společnost s ručením omezeným 

Svoji charakteristikou spadá do společností kapitálových, jejichž základní kapitál tvoří 

vklady společníků. Společnost za porušení svých závazků nese odpovědnost ve výši 

celého svého majetku. Společníci však pouze do výše svého nesplaceného vkladu 

zapsaného v obchodním rejstříku. Společnost může založit nejvíce 50 společníků, avšak 

nejméně jeden. Společníkem se smí stát fyzická i právnická osoba. Jedna fyzická osoba, 

ovšem smí být jediným společníkem maximálně tří společností s ručením omezeným. 

Výše základního kapitálu musí být alespoň 200 tisíc, načež hodnota vkladu jednoho 

společníka je povinně minimálně 20 tisíc. Společnost s ručením omezeným je povinna 

tvořit rezervní fond. Název firmy musí obsahovat jednu ze tří variant označení právní 

formy podnikání a to „společnost s ručením omezeným“, s r. o. nebo „s. r. o.“. Nejvyšší 

orgán společnosti tvoří valná hromada. Jeden nebo více jednatelů pak vystupují jako 

statutární orgán společnosti. Jednatelé jsou voleni valnou hromadou. Zisk se dělí dle 

výše podílů společníků, popřípadě podle ustanovení ve společenské smlouvě. 

Společnost vystupuje jako právnická osoba, tudíž povinně odvádí daň z příjmu 

právnických osob. Podíly na zisku společníků jsou zdaňovány rovněž, a to nezávisle na 

dani z příjmu právnických osob. Zakladatelský dokument společnosti je notářsky 
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ověřená společenská smlouva či zakladatelský listina, které musí obsahovat alespoň 

následující náležitosti: 

• název a sídlo společnosti, 

• určení společníků, 

• předmět podnikání, 

• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu, 

• jména a bydliště jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti 

• jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

• určení správce vkladu aj. 

 

Ve společenské či zakladatelské listině může společnost vydat stanovy, které budou 

upravovat vnitřní organizaci ve společnosti, ale i další záležitosti. Návrh na zápis do 

obchodního rejstříku musí být podepsán všemi jednateli a je podávám spolu se 

zakladatelským dokumentem, dokladem o výši splaceného základního kapitálu a 

dalšími potřebnými doklady. 

 

Výhody a nevýhody společnosti 

V současné době je toto právní forma velice oblíbená, zejména pak u malých a středních 

podniků. Společnost s ručením omezeným má jako právní forma své neodmyslitelné 

výhody, ovšem je nutno brát do úvahy i jisté nevýhody. 

 

Výhody 

Posouzené konkrétní výhody spojené s podnikáním pod právní formou společnosti 

s ručením omezeným se týká především: 

• omezeného ručení společníků, 

• zákazu konkurence jen pro jednatele (prostřednictvím společenské smlouvy jej 

lze stanovit i pro společníky), 

• nepotřeby souhlasu všech společníku při přijímání velké části rozhodnutí, 

• lhůty pro splacení vkladu, kdy vklad lze splatit až do lhůty pěti let, avšak 30% 

každého vkladu a v úhrnu alespoň 100 tisíc je nutno splatit již před podáním 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku., 

 24



• možnosti ustanovení dozorčí rady, která působí jako kontrolní orgán, 

• nepodléhání pojistnému sociálního pojištění v případě podílu na zisku u 

společníka. 

 

Nevýhody 

Bohužel s každou právní formou jsou spojeny také určité nevýhody, z nichž lze v tomto 

případě jmenovat: 

• nutnost počátečního kapitálu, 

• financování prostřednictvím cizích zdrojů je závislé na důvěryhodnosti 

společnosti (méně důvěryhodná než osobní společnosti), 

• administrativně náročnější založení a chod společnosti (svolávání a zápisy 

z valných hromad), 

• zisk společnosti je daněn daní z příjmu právnických osob, ale podíly na zisku 

jsou ještě zdaněny srážkovou daní. (19) 

 

Definice produkce 

K popisu společnosti také náleží nadefinovat vlastnosti její produkce. Bude tedy třeba 

popsat výrobek či služby, které patří k sortimentu společnosti. Informace by měli 

obsahovat fyzický vzhled, technické parametry, ale i posouzení z hlediska užitečnosti a 

použití. Důležité je také uvést zda se jedná o výrobky patentované, či vyráběné na 

základě licence, ochranné známky nebo souhlasu administrativních orgánů. (18) 

 

2.2.5 Výrobní plán 
Součástí podnikatelského plánu je i další jeho složka a to výrobní plán. Ten však může 

být nahrazen obchodním plánem, a to v případě, že podnik hodlá poskytovat služby či 

prodávat zboží.  Pro podnikatelskou činnost týkající se výroby by měl plán obsahovat 

celý výrobní proces. Rovněž podstatné je zmínit subdodavatele výrobního procesu, 

jejich umístění, informace o nákladech a smluvních podmínkách. Pokud celý výrobní 

proces probíhá v dané společnosti, je zapotřebí informovat o výrobním závodě, strojích, 

zařízeních, potřebných surovinách, dodavatelích, smluvních podmínkách a v neposlední 

řadě o výrobních nákladech. (9) 
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2.2.6 Marketingový plán 
Významným prvkem podnikatelského plánu nového podniku je také marketingový plán. 

Marketingový systém identifikuje podstatné vzájemně se ovlivňující složky, které firmě 

dopomohou k úspěšnému uvedení jejích výrobků a služeb na trh. Při zpracování tohoto 

plánu hraje významnou roli vnější a vnitřní prostředí podniku. Aby bylo možné sestavit 

kvalitní podnikatelský plán je prvořadým úkolem analýza těchto prostředí, na jejímž 

základě pak společnost sestaví marketingový mix. (9) 

 

Marketingový mix 

Marketingový mix můžeme vyjádřit jako soubor úkolů a dílčích opatření, jejichž 

posláním je dosáhnout uspokojení požadavků zákazníků, tak aby i firma dosáhla svých 

cílů optimální cestou. Tento pojem ovšem nepředstavuje pouze jedinou variantu 

provedení, jelikož právě kreativita a jedinečnost hrají velkou roly při efektivním 

sestavení takového marketingového mixu, který dokáže firmě poskytnout konkurenční 

výhody na trhu. Jeho úspěšné řešení představuje použití vhodných komponentů a 

rovněž schopnost jejich kombinace správným způsobem, který zohledňuje zjištěné 

požadavky a jiné cíle. (14) 

 

Pokud bychom se zaměřili na vymezení obsahu marketingového mixu, dalo by říci, že 

vše čím je firma schopna ovlivnit poptávku po svých produktech, v něm nalezneme.  

Nejčastějším vyjádřením v literatuře, je zmínění skupiny čtyř faktorů, které spolu 

navzájem vytvářejí marketingový mix. Začáteční písmena jednotlivých slov 

označujících anglicky čtveřici těchto faktorů zapříčinila, že se také někdy píše o 

„čtyřech P”. V případě některých oborů je však kombinace pouze těchto základních 

„4P” nedostačující. Jsou to především služby, kde hraje hlavní roli „konkrétní člověk”, 

který činnost realizuje. Podniky služeb se z tohoto důvodu snaží do svého 

marketingového mixu obsáhnout i další složky. (7) 

 

Naprostou nutností, ke správnému vytvoření marketingového mixu je respektování 

vzájemných vazeb jednotlivých prvků. V konečném výsledku však nejvíce záleží na 

vhodném „poměru namixování” všech součástí. Podstatnou zásadou je rovněž zaměření 

se na komplex všech složek. Situaci nemůže zachránit pouze jedna jediná vynikající 
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složka a v opačném případě právě jedna neodpovídající složka může vše zhatit, neboť 

spotřebitelé chápou marketingový mix jako celek. (7) 

 

Obsah marketingového mixu 

Marketingový mix je tedy sestaven z množiny nástrojů, které vyjadřují vztahy podniku 

k jeho podstatnému okolí, tzn. dodavatelům, odběratelům, médiím apod. Jednotlivé 

složky marketingového mixu se mohou dále dělit. (14) 

 

Členění základních složek marketingového mixu dle M. Foreta (7) 

Každá ze složek vytváří jakýsi ucelený systém, a proto jsou často označovány jako 

produktový, cenový, distribuční a komunikační mix.  

 

Výrobek  

(Produkt – Product)  

Výrobkový mix 

 kvalita, 

 značka, 

 obal, 

 design. 

 

Distribuce  

(Prodejní místo – Place) 

Distribuční mix 

 distribuční cesty, 

 distribuční mezičlánky, 

 distribuční systémy, 

 fyzická distribuce. 

Cena 

 (Prodejní cena – Price)  

Cenový mix 

 rabat, 

 platební podmínky, 

 úvěrové podmínky. 

 

Marketingová komunikace 

 (Propagace – Promotion)  

Komunikační mix 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

 osobní prodej, 

 přímý marketing 
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Jednotlivé složky marketingového mixu 

Jednotlivé proměnné marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace) 

pracují vzájemné interakci, avšak jejich charakter se liší v závislosti na typu odvětví, cíli 

podniku, povaze trhu, velikosti firmy a ostatních okolních faktorech. (9) 

 

Výrobek – produkt 

Pokud chceme zjistit co má firma produkovat, musíme se zaměřit na dění na trhu a 

přání spotřebitelů. Jsou to právě oni, kdo v podstatě rozhodují o produkci firmy. V 

marketingu je za produkt považováno cokoliv, co lze prodat a koupit. Můžeme zde tudíž 

zařadit jak statky hmotné (židle, pračka, lampa), nehmotné (služby, práva) tak i 

nominální (peníze, akcie).  Důvod proč lidé výrobky nakupují, není jen jejich základní 

funkce. Velkou roli zde totiž hraje rovněž značka, obal, vzhled nebo další služby s 

výrobkem spojené. Stěžejním a zároveň nelehkým úkolem, je proto rozpoznat, které z 

těchto vlastností motivují k nákupu výrobku a také se zaměřit na to, s jakou intenzitou a 

posloupností. (2) 

 

Cena 

Častým problémem firmy je stanovit správně cenu, která by spojila racionální kalkul a 

dobrý odhad reakcí zákazníků. Stanovení ceny nezávisí pouze na výrobních nákladech 

podniku, nutné je rovněž přihlížet k dění na trhu a ostatním složkám marketingového 

mixu. Ve své podstatě je to však právě cena, která jako jediný nástroj marketingového 

mixu přináší firmě příjmy. (7) 

 

Distribuce 

Distribuce je dalším z prvků marketingového mixu a zahrnuje v sobě soubor operací, 

díky kterým se produkty dostávají od výrobce až k spotřebiteli. Distribuční politika 

podniku pak vyjadřuje celý komplex opatření, která na sebe navazují a prolínají se 

takovým způsobem, aby zajistili přemístění od výrobce či dodavatele, přes nějaké 

mezičlánky, či přímou cestou až k spotřebiteli. (2) 
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Marketingová komunikace 

Posledním ze „4P“ je právě marketingová komunikace, jejíž náplní je skupina nástrojů 

(reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing), které se 

snažíme koordinovat, tak aby v celkové podstatě podávali ucelené a přesvědčivé sdělení 

o firmě a její nabídce. V počátku komunikačního procesu bychom měli určit cílové 

skupiny a následně vytvořit komunikační program, jehož cílem bude dosažení 

požadované odezvy. Firma musí rovněž umět dobře odhadnout, jaký vliv budou mít 

jednotlivé komunikační aktivity. (16) 

 

Příprava marketingového plánu 

Marketingový plán by měl zahrnovat několik fází, které povedou k vytvoření kvalitní 

marketingové strategie podniku. Jednotlivé fáze potřebné k sestavení kvalitního a 

úplného plánu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Schéma marketingového plánu 

Fáze marketingového plánu Činnosti 

Situační analýza 

Definovat podnikatelské situace. 

Definovat cílový trhu, jeho příležitosti i hrozby. 

Definovat silné a slabé stránky produktu. 

Cíle a záměry 

Definovat konkrétní cíle a záměry, ukazující jakým směrem 

se společnost bude ubírat. Cíle musí reprezentovat klíčové 

oblasti pro úspěšný prodej. 

Marketingová strategie a 

taktika 

Konkrétně definovat postupy a opatření, jak vytýčených cílů 

podnik dosáhne. 

Odpovědnost 
Určit odpovědné osoby za realizaci každého z postupů a 

opatření v marketingovém plánu. 

Rozpočty Určit náklady na realizaci plánu. 

Kontrolní mechanismy 

Sledovat konkrétní výsledky týkající se vytýčených cílů a 

záměrů. 

Modifikace postupů v případě zjištění nedostatků. 

Tabulka 2: Schéma marketingového plánu dle Hisriche a Peterse (9) 
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2.2.7 Organizační plán 
Tento prvek podnikatelského plánu netvoří vždy samostatnou část. V případě velmi 

malých firem, se údaje z této části rozepíší již při popisu podniku samotného. K tomuto 

tématu náleží údaje o vlastnictví podniku, managementu, právní formě a obchodních 

podílech. Podnikatel by si měl naplánovat jaké dovednosti a znalosti bude k podnikání 

potřebovat on, ale také jaké znalosti mají mít jeho budoucí zaměstnanci. Vymezení 

představy o celkové organizační struktuře, nadřízenosti, podřízenosti a zabezpečení toku 

informací ve společnosti, je rovněž velice podstatnou součástí úvah v organizačním 

plánu společnosti. (15) 

 

Na základě rozhodnutí o organizaci ve firmě podnikatel ovlivní dlouhodobou 

produktivitu a rentabilitu celé společnosti. Aby tyto ukazatele vykazovaly dlouhodobě 

přijatelný charakter, je třeba začínat podnik se silným manažerským týmem, který chápe 

stanovené cíle a je ochoten pracovat v zájmu jejich splnění. Předpokladem je rovněž 

účinně vypracovaná organizační struktura s přesně definovanými rolemi a pracovními 

povinnostmi. Aby podnik dokázal najít vhodné zaměstnance je prioritní sestavení 

předem nadefinovaných postupů pro najmutí, zaškolování, kontrolování, odměňování a 

hodnocení výkonnosti pracovníků. (9) 

 

Organizační struktura 

Vymezuje pracovní zařazení každého z pracovníků v organizaci, dále popisuje jejich 

propojení a vztahy mezi jejich funkcemi, které jsou potom znázorněny právě pomocí 

organizačního schématu. 

 

Metody plánování, měření a hodnocení 

V každé z činností, které podnik provádí, se musí promítnout rovněž cíl a záměr 

stanovený pro podnik jako celek. Všechny činnosti by tedy měli směřovat takto 

určeným směrem a pomoci tak úspěšně plnit strategii celé společnosti. Podnikatel musí 

nejprve vytýčit cíle a poté stanový plány k jejich realizaci, které budou obsahovat také 

popis konkrétních činností pro konkrétní pracovníky. Aby podnikatel dokázal 

vyhodnotit, zda se cíle daří plnit, zda jsou všechny činnosti shodné s jeho představami a 
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jejich výsledky odpovídají předem definovaným cílům, musí si stanovit způsoby měření 

a úspěšnosti těchto plánů. 

 

Metody odměňování 

Stanovit odměny a způsob jejich provedení. Nejčastěji je využíváno metod na základě 

povyšování, prémií, pochval, atd. 

 

Kritéria výběru 

Podnikatel si musí určit, podle jakých kritérií bude uchazeče o zaměstnaní hodnotit. 

Přesně si musí definovat, co od nich očekává a vypracovat si podmínky pro přijetí 

uchazečů na konkrétní pozice ve společnosti. 

 

Školení 

Vzdělávání zaměstnanců je dnes velice důležitou součástí procesů každé firmy. Je 

podstatné zamyslet se i nad tímto prvkem organizačního plánu a přesně si ujasnit v jaké 

podobě by mělo školení probíhat, jaká by měla být jeho obsahová náplň, jak často by 

mělo probíhat a pro jaké pracovníky bude určeno. (9) 

 

2.2.8 Hodnocení rizik 

Podnikatelský plán vždy představuje určitá rizika, že reálné výsledky nebudou 

odpovídat očekávaným. Prevenci, proti negativním důsledkům rizikových faktorů, 

představuje analýza rizika. Ta zahrnuje identifikaci rizikových faktorů, kvantifikaci 

rizik, plánování krizových scénářů, monitoring a řízení. (15) 

 

Identifikace rizikových faktorů 

Představuje určení příčin nezdaru realizace podnikatelského plánu. Rizik je mnoho a 

jejich určení není snadné, ale nejsložitější k posouzení jsou rizika spojená s tržními 

faktory, a tedy i prosazením společnosti na trhu. (15) 

 

Kvantifikace rizik 

Na základě využití kvalitativních či kvantitativních metod analýzy rizika, lze riziko 

vyjádřit a nějakým způsobem ohodnotit.  
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Kvalitativní metody 

V případě kvalitativních metod se jedná o hodnocení rizika na základě odhadu jeho 

charakteristik a výsledkem bude vyjádření rizika pomocí bodové stupnice, či slovního 

vyjádření míry rizika. Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší variantou 

hodnocení rizik, avšak i více subjektivní. Řadí se k nim například metoda účelových 

interview (metoda Delphi) či sestavování matice rizika, kde je možné popsat riziko za 

pomocí odhadu pravděpodobnosti výskytu a odhadu závažnosti možných důsledků. (6) 

 

Kvantitativní metody 

Oproti tomu metody kvantitativní nejsou založeny na pouhém odhadu, ale posuzují 

riziko pomocí matematických výpočtů frekvence rizika a jeho dopadu na společnost. 

Ohodnocení rizika je pak obvykle popsáno přímo ve finančních termínech. Metody toho 

typu jsou však náročnější na provedení a nejčastěji se využívají v odhadu rizik 

týkajících se bezpečnosti organizací a jejich informačních systémů. Příkladem mohou 

být metody CRAMM, COBRA a MELISA. (6) 

 

Plánování krizových scénářů 

V této fázi se musí podnikatel zamyslet nad tvorbou a výběrem vhodných strategických 

postupů. Ty potom poslouží podniku v případech nepříznivého vývoje identifikovaných 

rizikových faktorů. (15) 

 

Monitoring a řízení 

Podnik již zná možná rizika, ohodnotil je, naplánoval si možná opatření a postupy 

v podobě strategií, ale nyní se musí soustředit na okamžik, kdy je třeba tato strategie 

využít. K tomu slouží průběžné trvalé kontrolování a sledování identifikovaných 

rizikových faktorů. Při zjištění možnosti ohrožení identifikovanými rizikovými faktory, 

nastává doba aktivace předem stanovené strategie eliminující hrozbu či alespoň 

zmenšení negativního dopadu. (15) 
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2.2.9 Finanční plán 
Finanční plán je velice důležitou součástí podnikatelského plánu, přičemž jeho vlastní 

zpracování je úkolem nelehkým.  Na jeho základě podnikatel zjistí velikost počáteční 

investice a přesvědčí se, zda je jeho podnikatelský plán ekonomicky reálný. Finanční 

plán obsahuje předpověď příjmů a výdajů, hotovostních toků a bilance. (9) 

 

Odhad výkazu zisků a ztrát 

V této první části finančního plánu nalezneme předpovědi příjmů a výdajů společnosti 

alespoň na tři roky. V případě prvního roku se využívá odhadů měsíčních. Obsahem 

výkazu by měli být očekávané tržby, náklady realizovaného zboží, administrativní a 

všeobecné výdaje. Pro výpočet čistého zisku po zdanění je třeba rovněž odhadnout výši 

důchodové daně.  

 

Postup zpracování 

V první řadě je třeba určit odhad budoucích tržeb. Na základě údajů v marketingovém 

plánu, již bude známa výše odhadovaných tržeb za nejbližších dvanáct měsíců. Dá se 

očekávat, že podnik dosáhne vysokých tržeb až v později. V dalším postupu odhadneme 

všechny provozní náklady na každý měsíc prvního roku. Náklady je vhodné rozepsat a 

zhodnotit. Jednotlivé druhy nákladů by měli obsahovat prodejní náklady (cestovné, 

provize, pohoštění atd.), náklady na platy a mzdy (odpovídající stavu zaměstnanců), 

náklady na pojistné, náklady na odpisy a další. Odhady výkazu se provádějí nejen na 

dobu prvního roku podnikání, nutné je rovněž vypracovat je i pro druhé a třetí období. 

V těchto případech by se podnikatel měl nejprve věnovat nákladům pravděpodobně 

stabilním. S přihlédnutím k odhadům tržeb na další dvě období sed pak určují náklady 

na odpisy, veřejné služby, nájmy, pojištění a úroky. Náklady prodejní, reklama, mzdy, 

platy a daně mohou být vyjádřeny jako určité procento očekávaných čistých tržeb. (9) 

 

Odhad hotovostních toků 

Druhá část finančního plánu má zahrnovat odhady hotovostních toků na první tři roky 

podnikání, přičemž první rok je opět žádoucí rozepsat na měsíce. Jelikož platba účtů je 

rozložena do různých termínů, je vhodnější sestavovat potřebu hotovosti v jednotlivých 
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měsících, a to alespoň v prvním roce. Důležité je uvědomit si, že tržby ani platby od 

zákazníků nemusí být během období rozloženy rovnoměrným způsobem.  

 

Postup zpracování 

Údaje ve výkazech hotovostních toků se získávají prostřednictvím modifikace výkazu 

zisků a ztrát. Zmíněná modifikace představuje zohlednění načasování změn v hotovosti. 

Situace, ve které budou výdaje vyšší než příjmy, je to pro podnikatele signálem potřeby 

výběru jeho konta či vyřízení půjčky. Naopak převýšení příjmů nad výdaji značí 

možnost investovat do krátkodobých zdrojů, či ponechání s cílem krytí budoucích 

hotovostních nedostatků. (9) 

 

Odhad bilance 

Poslední položka finančního plánování informuje podnik o jeho finanční pozici a to 

k určitému datu sestavování bilance. Tento dokument by měl představovat odhad aktiv, 

závazků a čisté hodnoty pro podnikatele na konci prvního roku podnikání.  

 

Postup zpracování 

Při zpracování bilance je potřebné využít odhadů ve dvou předcházejících výkazech, 

které rovněž tvoří finanční plán. Na základě odhadu výkazu zisků a ztrát i odhadu 

hotovostních toků se potom vychází při vlastním zpracování odhadu bilance, v níž platí 

pravidlo vyrovnání celkových aktiv se závazky a vlastním jměním. Přičemž aktiva 

představují všechny podnikem vlastněné hodnoty a to fixní i běžné. Běžná aktiva 

zahrnují hotovost a vše další s předpokladem přeměny na hotovost či spotřeby 

v provozu podniku do jednoho roku. Dlouhodobě využívaná a hmotná aktiva se pak 

považují za fixní. Všechny závazky podniku představují pasiva. Závazky mohou mít 

charakter krátkodobí se splatností do jednoho roku, či dlouhodobý. Čistou hodnotou 

podniku představuje přebytek aktiv nad pasivy. (9) 
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2.3 Úloha podnikatelského plánu v podniku 

Plánovaní je velmi důležitou činností a plánovat by se rozhodně mělo v každém 

podniku, ovšem některé společnosti mají pocit, že jsou příliš malé a tudíž je pro ně 

výhled do budoucna záležitostí nepotřebnou a přenechávají tvorbu scénářů budoucna 

pouze velkým korporacím. Plánovaní v pravém slova smyslu však je a mělo by 

rozhodně být nedílnou součástí každé podnikatelské operace, bez ohledu na velikost 

podniku. Podnikatelský plán má především radit podnikateli během prvních let činnosti 

podniku. Velmi podstatné je, aby realizační strategie obsahovala také kontrolní body, 

pomocí nichž bude možné hodnotit úspěchy nebo aplikovat mimořádná opatření.  

 

V průběhu počáteční fáze spuštění podniku je vhodné určit si body, ve kterých musí 

podnikatel rozhodnout o dalším postupu. Aby mohl průběžně hodnotit, zda se realizace 

plánu děje úspěšně, měl by kontrolovat, v předem stanovených časových úsecích, výkaz 

zisků a ztrát, odhady cash flow, informace o zásobách, výrobě, jakosti, tržbách, inkasu 

pohledávek a úhradách. Tato zpětná vazba funguje jako prevence, během níž se dají 

identifikovat odchylky v době, kdy je ještě čas k jejich korigování a návratu k realizaci 

vytýčených cílům 

 

 Podnikatel by měl plán využívat i během řízení provozu podniku, nemělo by dojít ke 

skutečnosti, že se získáním financí a spuštěním podniku na plán zcela zapomene. Avšak 

i ten nejlepší podnikatelský plán zastará, pokud dojde ke změně vnějších či vnitřních 

podmínek. Nutností tedy je neusnout na vavřínech a sledovat co se kolem děje, ať už ve 

firmě samotné nebo v odvětví na trhu. Dobrou informovaností o změnách v okolí a 

připraveností na možné stavy, ke kterým může pravděpodobně dojít a definováním 

potřebných úprav plánu, pomůže podniku zachovávat si platnost svých cílů a fungovat 

s vysokou pravděpodobností úspěchu na trhu. (9) 
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3 Analýza problému a současné situace 

V této části práce je provedena analýza trhu, která zahrnuje vymezení charakteristik 

budoucího trhu. Dále je vytvořena analýza vnějšího prostředí podniku prostřednictvím 

zkoumání sociálního, legislativního, ekonomického, politického, technologického a 

přírodního prostředí. Kapitola je rovněž zaměřena na posouzení oborového okolí 

podniku. Vnitřní prostředí je zkoumáno pomocí analýzy „7 S faktorů“ budoucího 

podniku. Celkové výsledky analýz vnějšího a vnitřního okolí jsou promítnuty do SWOT 

analýzy.  

3.1 Analýza trhu 

Analýza trhu se zabývá popisem charakteru cílového trhu. V další části je popsán 

plánovaný způsob uplatnění na trhu.  

 

3.1.1 Charakter trhu 
Společnost se bude pohybovat na trhu charakteristickém převážně přímou distribuční 

cestou, která znamená přímý kontakt mezi poskytovatelem služby balení průmyslových 

výrobků a zákazníkem (výrobcem průmyslových výrobků) bez využití 

zprostředkovatelů. Výjimku tvoří případy, kdy některý ze zákazníků využije služeb 

spediční či logistické firmy, a ta zprostředkuje pro zákazníka koupi služby balení 

průmyslových výrobků. 

 

Další charakteristické rysy zvoleného trhu se vyznačují větším objemem nákupu, 

menším počtem kupujících a úzkými dodavatelsko-odběratelskými vztahy. Z těchto 

charakteristik vyplývá, že vymezený trh lze identifikovat jako trh průmyslový. 

Z územního hlediska se bude jednat o trh na území České republiky, avšak do budoucna 

se počítá s rozšířením působnosti na Slovensko a dle možností i dále. Z hlediska koupě 

a prodeje se firma bude pohybovat na trhu služeb balení průmyslových výrobků. 

 

3.1.2 Cílová skupina zákazníků 
Za cílovou skupinu pro službu balení jsou zvoleni malý a střední výrobci průmyslových 

výrobků na území České republiky. Do takto vymezené skupinu cílového trhu lze 
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zařadit například výrobce textilních výrobků, výrobků z usní, dřevařských výrobků, 

pryžových a plastových výrobků, kovodělných výrobků, strojů a zařízení, elektrických a 

optických strojů a zařízení, dopravních prostředků atd. Přičemž předmětem zakázky pro 

takto definovanou cílovou skupinu nemusí být pouze zabalení produktů pro cílového 

zákazníka, nýbrž i strojů a zařízení, které využívá k výrobě, a chce je například 

přemístit do jiné ze svých poboček. 

 

Do skupiny malých a středních výrobců jsou zařazeny podniky mající méně než 250 

zaměstnanců. Pravdou však je, že nejdůležitějším omezujícím kritériem bude velikost 

zakázky. Ta je ve většině případů závislá na velikosti společnosti, tedy i počtu jejich 

zaměstnanců, ovšem není tomu tak vždy. Například i velký podnik může objednat 

zakázku, kterou bude firma schopna zařídit. 

 

Jelikož vlastník firmy již v oboru pracoval, má o potenciálních zákaznících přehled, a 

některé z nich již informoval o úmyslu založení společnosti. Zákazníci s menšími 

objemy zakázek tuto variantu uvítali, neboť schopnosti majitele znají a kapacitní 

možnosti konkurentů mnohdy na jejich zakázky již nestačí. Dochází pak k odsouvání 

termínů plnění těchto zakázek, či dokonce jejich přesunutí na menší podniky v oboru.  

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, se nejedná, ve většině případů, o 

jednorázové zakázky, ale o spolupráci dlouhodobějšího charakteru. Z tohoto důvodu je 

nutné budovat dobré vztahy se zákazníky.  

 

3.1.3 Způsob uplatnění na trhu 

Společnost se hodlá na trhu uvést prostřednictvím nižších cen oproti nejsilnějšímu 

konkurentovi. V porovnání s dalším silným konkurentem pak hodlá využívat kvalitnější 

materiály a pracovní sílu. Zákazník však kvalitu ocení až po vyzkoušení služby, tudíž 

prioritní strategií k přilákání zákazníka bude zajisté nižší cena v porovnání s nejbližším 

a nejvýznamnějším konkurentem. 
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3.2 Analýza vnějšího prostředí podniku 

Vnější okolí podniku firma nemůže ovlivnit, ale jeho vliv působí na činnost firmy. 

Analýza vnějšího okolí podniku je provedena na základě prozkoumání sociálního, 

legislativního, ekonomického, politického, technologického a přírodního prostředí. 

 

3.2.1 Sociální prostředí 
Poptávka po obalové technice průmyslových výrobků je přímo odvozena od poptávky 

po konečných výrobcích. To znamená, že pokud roste poptávka po produktech všech 

průmyslových odvětví, zvyšuje se potenciál úspěchu v podnikání, v důsledku růstu 

poptávky po službách firmy. Služby firma lze označit jako segment komplementárních 

služeb. Nejčastějšími zákazníky po službách firmy mohou být výrobci textilních 

výrobků, výrobků z usní, dřevařských výrobků, pryžových a plastových výrobků, 

kovodělných výrobků, strojů a zařízení, elektrických a optických strojů a zařízení, 

dopravních prostředků atd., proto sociálními faktory ovlivňující tuto firmu jsou faktory, 

které působí na poptávku po uvedených typech výrobků. 

 

Průmyslové výrobky zahrnují velice širokou škálu výrobků (např. pračka, automobil, 

obuv, oděvy, stroje, nábytek). Dá se říci, že zákazník kupující průmyslový výrobek se 

nachází ve všech věkových skupinách populace. Pokud bychom se zaměřili na 

průmyslové výrobky, které jsou určeny k dlouhodobější spotřebě (např. automobil, 

domácí spotřebiče), pak patrně nalezneme zákazníky spíše v řadách populace 

v produktivní věkové kategorii. Všeobecný demografický vývoj však v současné době 

spíše spěje ke stárnutí populace.  

 

Ekonomická situace domácností je ve většině případů uspokojivá, domácnosti vycházejí 

s rodinným rozpočtem dobře při nákupech běžné spotřeby, avšak nemohou si dovolit 

kupovat nákladnější položky. Současná vysoká nezaměstnanost tomuto faktu nahrává, 

neboť v řadě rodin může vést ke ztrátě jednoho či dokonce obou příjmů, čímž bude 

rodina nucena omezit se pouze na zajištění základních potřeb a nekupovat nákladnější 

položky (např. automobil, domácí spotřebiče, nábytek). V souvislosti se světovou 

finanční krizí i současnou politickou situací v zemi se snižuje důvěra podnikatelů a 

spotřebitelů v českou ekonomiku, což může mít za následek další zhoršení již 
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negativních dopadů krize. Na základě dostupných negativních informací, pak veřejnost 

může být ovlivněna při rozhodování o svých investicích.  

 

Celkový životní styl obyvatelstva ukazuje, že nejvíce důležitá jsou témata rodinná, ale 

také zdraví a přátelé. Velký důraz je rovněž kladen na práci, s čímž souvisí i požadavky 

na dobré pracovní podmínky a vysoký výdělek. Trendem současnosti je klesající zájem 

o učňovské a průmyslové obory, což se může negativně projevit při hledání pracovníků 

na pozici vyžadující dovednosti v oblasti práce se dřevem, či manuální zručnost a 

technické znalosti. 

 

Pokud si domácnosti nemohou dovolit nakupovat nákladnější položky, které jsou ve 

většině případů právě výrobky průmyslu, může to vést k poklesu poptávky po 

průmyslových výrobcích, což by znamenalo také další omezení výroby, a tedy i pokles 

poptávky po službách balení průmyslových výrobků. Pro společnost je výhodné 

najmout pracovní sílu vyučenou v oboru práce se dřevem, což může být v současné 

době problém, právě kvůli zmiňovanému klesajícímu zájmu o tyto obory vzdělání. 

 

3.2.2 Legislativní prostředí 
Legislativa v České republice neustále prochází úpravami a změnami, které je třeba 

sledovat. I v roce 2008 došlo k návrhům, schvalování a přijímání nových norem a 

novelizací, které se promítnou do činnosti každé společnosti.  

 

Od 1. 7. 2008 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která přinesla výrazné 

změny zejména v oblasti živností volných. Existuje již pouze jediná takováto živnost 

s osmdesáti obory. Živnostenský list nový zákon nahrazuje výpisem ze živnostenského 

rejstříku. Zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů pro podnikatele znamená, že 

živnost může ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě, bez ohledu na své trvalé 

bydliště. Úřady si také některé potřebné informace zjistí a nebude to tak povinností 

podnikatele. Jelikož společnost má být teprve založena, je tato novela pro ni jistě 

vítaným zjednodušením administrativy a ulehčením ve starostech se vstupem do 

podnikání.  
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Nový zákon o dani z přidané hodnoty zkracuje, zpřehledňuje a zjednodušuje tiskopis 

přiznání k DPH.  Což je pro plátce DPH, kterým bude i tato společnost, velmi výhodné, 

jelikož bude mít práci s vyplňováním snadnější. 

 

Další změnou, týkající se zaměstnanců společnosti, je výplata nemocenské, která má 

rovněž nová pravidla. Povinnosti účastnit se nemocenského pojištění jsou totiž nově 

zproštěni mimo jiné společníci a jednatelé s.r.o. Nový zákon o nemocenském pojištění 

zaměstnanců zavádí také nové povinnost zaměstnavatele. Za značné ztížení podmínek 

pro společnost považuji vyplácení nemocenské jejím zaměstnancům, a to v prvních 14 

dnech nemoci. Nárok na nemocenskou od státu budou mít zaměstnanci až od patnáctého 

dne nemoci. (12) 

 

V platnost také vešel nový tiskopis Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. 

Od ledna 2009 budou všechny organizace označované jednotně zaměstnavatel bez 

ohledu na to, jestli se nyní řadí mezi malé organizace nebo jenom organizace. To je 

naopak pro firmu výhodné, jelikož si usnadní práci s vyplňováním přehledu, kde se 

dříve jmenovitě uváděli zaměstnanci a jejich vyměřovací základy. Nyní však postačí 

uvést pouze úhrn vyměřovacích základů a pojistného.  

 

Obchodní společnosti, a tedy i s.r.o., budou mít snížení sazby daně i když pouze o 1 

procentní bod. Sazba daně pro rok 2008 byla 21 %, v roce 2009 je již 20 % a v roce 

2010 by se měla snížit na 19 %. Tento klesající trend daňového zatížení pro právnické 

osoby je pro společnost jistě vítaný v zájmu úspory na daních. (12) 

 

Pro mezinárodní přepravu předmětu balení po mezinárodní železnici musí vyhovovat 

obal technickými parametry Mezinárodní železniční úmluvě o vzájemném používání 

nákladních vozů (RIV). Z hlediska únosnosti lze do dvounápravových vozů naložit cca 

30 tun, do podvozkových 60 tun zboží a do speciálních vícenápravových vozů zboží 

nestandardních objemů. 

 

Při předpravě zabaleného zboží prostřednictvím námořní dopravy se firma musí řídit 

úmluvami, kodexy a doporučeními Mezinárodní námořní organizace (IMO), jejímž 
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úkolem je zvyšování bezpečnosti obchodní námořní dopravy a zabraňování znečištění 

moří.  

 

V souvislosti s přepravou zabalených zakázek prostřednictvím letecké dopravy je třeba 

dbát pokynů Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu IATA (International Air 

Transport Association ). Jedná se o nevládní organizaci leteckých dopravců, kteří 

provozují pravidelnou mezinárodní leteckou dopravu.  

 

V závislosti na činnosti společnosti je podstatné sledovat aktuální znění zákona č. 

477/2001 Sb., o obalech. Z oblasti legislativy vztahující se k životnímu prostředí je pro 

firmu nejdůležitější platný zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ve chvíli, kdy obal 

přestane plnit účel, pro který byl vyroben, stává se z něj odpad. Mnohé obalové odpady 

jsou však velmi dobře využitelné, a mohou dále sloužit jako vstupní suroviny pro 

zpracování jiných výrobků, například dalších obalů. Jelikož obal přestane plnit svůj účel 

v místě ukončení přepravy, což ve většině případů představuje území mimo Českou 

republiku, nakládá dále s odpadem (obalem) zákazník. Pro firmu je podstatné dodržovat 

účinný proces recyklace vzniklého odpadu při poskytování služby (řešení obalového 

problému zákazníka). Třeba je odpady z obalů třídit na jednotlivé složky podle jejich 

materiálového složení, tedy je odkládat v rámci odděleného sběru odpadů. Firma v této 

souvislosti hodlá třídit odpad na směsný, papír a plasty. K odvozu odpadu využije 

služeb společnosti SITA CZ a.s. 

 

V oblasti legislativy spatřuji nové změny pro společnost spíše jako pozitivní.  

Především půjde o usnadnění administrativy v oblasti živnostenského zákona či 

vyplňování daňového přiznání k DPH nebo tiskopisu „Přehled o výši pojistného a 

vyplacených dávkách“. Pozitivní je i vývoj sazby daně z příjmu právnických osob. 

Naopak negativní dopad spatřuji ve změnách týkajících se výplaty nemocenské 

zaměstnancům. 

 

3.2.3 Ekonomické prostředí 
Ekonomické prostředí v České republice je v současné době nestabilní, jelikož reaguje 

na vývoj ekonomiky v USA a ostatních zemích Evropy. Pro firmu je velice důležitý 
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vývoj v průmyslovém odvětví. Také bude zajímavé sledovat ukazatele vývozu a rovněž 

produkce výrobků v průmyslovém odvětví.  

 

Rok 2009 by měl znamenat velmi výrazné zpomalení české ekonomiky. Očekává se růst 

v pásmu 0-3%, ale nelze ani vyloučit hospodářský pokles, pokud by západní Evropa 

propadla do hlubší a delší recese. Zpomalení české ekonomiky znamená samozřejmě 

nepříznivý vliv na podnik. 

 

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za celý rok 2008 zvýšily o 4,5 %, což je 

nejvyšší růst za poslední čtyři roky. Na výši cenové úrovně se podílel především růst 

cen v odvětvích elektřiny, plynu a vody o 9,3 % a potravinářských výrobků o 6,8 %. 

Rostly také ceny základních kovů, hutních a kovodělných výrobků o 5,0 %. Klesly 

pouze ceny textilu o 0,6 %, dřeva a výrobků ze dřeva o 3,8 %, pryžových a plastových 

výrobků o 2,3 % a dopravních prostředků o 4,8 %. Inflace by se v roce 2009 měla 

propadnout k úrovni 2,0 %, až odpadne vliv reforem z počátku roku. (17) 

 

Dodavatelé společnosti jsou také z řad průmyslu, tudíž růst cen průmyslových výrobců 

se může neblaze projevit ve zvýšení cen základních surovin potřebných k výrobě. 

Inflace však má zpomalit, což by mělo vést ke zmírnění růstu cen.  

 
Naopak nezaměstnanost by měla v roce 2009 výrazně vzrůst k úrovni 7,0 % z průměru 

5,5% v roce 2008. Již v prosinci minulého roku se míra nezaměstnanosti vyšplhala 

k hodnotě 6 %. Růst průměrné mzdy se zpomaluje, což koresponduje s celkovým 

vývojem české ekonomiky. (3) 

 

Růst nezaměstnanosti není pro firmu výhodný, jelikož spotřebitelé nebudou mít chuť 

tolik utrácet a to by se mohlo promítnout do snížení poptávky po průmyslových 

výrobcích. To potom může vést k dalšímu omezení jejich výroby a tedy i potřeb služby 

balení.  

 

Průmyslová výroba v ČR poklesla v listopadu 2008 meziročně o 17,4 %. Výrazný 

pokles nosných odvětví, například u dopravních prostředků jde o pokles o třetinu, je 
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alarmující a projeví se v navazujících odvětvích a u malých a středních firem. Zakázky 

v průmyslu i nadále klesají v průměru o 30 %. (11) 

 

Klesá-li průmyslová výroba, pro společnost to není pozitivní, jelikož se předpokládá i 

pokles poptávky po službě balení průmyslových výrobků.  

 

Export české ekonomiky poklesl. Hlavní příčinou byla sílící koruna a pokles světové 

ekonomiky. Zhoršují se odbytové možnosti na zahraničních trzích i objem zakázek, a to 

zejména v tradičních exportních odvětvích výroby dopravních prostředků a strojního 

zařízení. Avšak i přes recesi v eurozóně, by se alespoň export do zemí EU měl v roce 

2009 udržet v kladných číslech. Podle údajů statistiků celkový vývoz strojů a 

dopravních prostředků klesl o 21,4 % (28,5 miliardy Kč). Nejvíce se snížil vývoz 

silničních vozidel (10,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (4,4 mld. 

Kč) a výpočetní techniky (4,1 mld. Kč). (10) 

 

Prosperita firmy bude závislá z velké části na exportu průmyslových výrobků do 

zahraničí, tudíž současný vývoj exportu není pro společnost příznivý.  

 

Sazby ČNB mají klesající tendenci. V průběhu první poloviny roku by základní sazba 

měla klesnout až na 1,5 % ze současných 2,25 %. Diskontní sazba a lombardní sazba 

má také klesající tendenci. Dolní limit pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na 

peněžním trhu je v současnosti 1,25 %. Horní limit představuje 3,25 %. (5) 

 

Úrokové sazby by i nadále měly klesat. Současné intervence ČNB povedou k poklesu 

úrokových měr i v komerčních bankách, což v konečném důsledku může pro firmu 

znamenat výhodné investiční pobídky.  

 

3.2.4 Politické prostředí 

Prostředí politiky je velmi proměnlivé a nestabilní. V roce 2009 je možné očekávat 

předčasné parlamentní volby, ke kterým výrazně přispěly volební výsledky z krajských 

a senátních voleb. Změnou vlády by pak došlo k celkové změně politického směru, což 

by v době předsednictví ČR v radě EU nebylo příznivé. Došlo by také k prohloubení 

 43



nejistoty a dalším politickým neshodám při přijímání návrhů. Nejasná budoucnost nově 

přijatých reforem uvádí společnost v nejistotu a pochyby. Zejména osud daňových 

zákonů, zákoníku práce, Obchodního zákoníku a Živnostenského zákona je pro firmu 

důležitý a neustálé diskuze kolem jejich znění může na podnikatelské subjekty působit 

negativně.  

 

3.2.5 Technologické prostředí 
Technologický vývoj jde stále kupředu. Technologie mají především usnadnit práci, 

uspořit čas i náklady. V oblasti vývoje nových technologií ke zpracování dřeva lze 

zmínit zejména programovatelné zkracovací pily, které jsou výrazným usnadněním 

práce při každodenním řezání dřeva. Tyto nové pily jsou automatizované, kdy díky 

operátorskému panelu je možno velice jednoduše tvořit programy a spouštět je. Nové 

technologie lze očekávat i nadále, jelikož je stále co zlepšovat. Prostřednictvím 

využívání nejmodernějších technik na trhu může firma dosáhnout konkurenční výhody, 

tudíž je pro ni sledování trendů velice důležité. V současné době však v tomto oboru 

nebyl uskutečněn takový pokrok, který by pro některou společnost znamenal naprostou 

převahu na trhu, tudíž ani významně neohrožuje tuto společnost. Převratný vynález, 

který by znamenal revoluci ve zpracování dřeva či přímo v technologiích balících 

systému, prozatím není očekáván.  

 

3.2.6 Přírodní prostředí 
Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Výměra lesů se od druhé poloviny 

dvacátého století soustavně zvyšuje. V současné době je v ČR k dispozici více suroviny 

dřeva, než je od zpracovatelů požadováno. Nabídka dřeva převyšuje nad poptávkou 

nejen z důvodů ekonomické situace a snižující se produkci výrobků ze dřeva, ale také 

z důvodu nižšího vývozu dřeva do Rakouska či Německa, kde stále ještě zpracovávají 

dřevo z polomů. Surovina je nyní na trhu dostupná, a když přihlédneme k možnosti 

jejího ekologického obnovování, nezdá se, že by v následujících letech tomu bylo jinak.  

 

Dřevo je nejperspektivnější surovinou, ekologickým a kreativním materiálem 

budoucnosti. Nabízí dokonalé možnosti bezodpadového zpracování. Jelikož je 

recyklovatelné, nezatěžuje prostředí ani při vzniku, ani při likvidaci.  
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Životní prostředí se z globálního pohledu stále zhoršuje. V souvislosti s rozvojem 

společnosti se stává aktuální i otázka klimatických změn. Zvyšování globální teploty má 

za následek předpoklad zvýšení frekvence i intenzity extrémních přírodních procesů, 

které mohou způsobovat přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně apod.).  

 

V souvislosti s přírodním prostředím nevyvstává prozatím problém se získáváním 

suroviny dřeva a ani v budoucnu by nedostatkem firma neměla být ohrožena. 

V závislosti na zhoršujícím se stavu životního prostředí a s tím souvisejícími změnami 

klimatu může být podnik v budoucnu ohrožen přírodní katastrofou. V případě jeho 

geografické polohy však podnik nebude mít vysokou pravděpodobnost zasažení 

přírodní katastrofou. 

 

3.3 Analýza oborového okolí 

Budoucí činnost společnosti se dá zahrnout do odvětví zpracovatelského průmyslu, 

konkrétně do subsekce  Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků, kromě nábytku. 

Pro účely zkoumání oborového okolí je provedena Porterova analýza. Porterův model 

konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy, působící v 

určitém odvětví na určitém trhu, je především určována pěti základními faktory 

(konkurence uvnitř odvětví, nová konkurence, zpětná integrace, dopředná integrace a 

riziko konkurence substitutů). 

 

3.3.1 Konkurence uvnitř odvětví 
V oblasti služeb balení existují v současné době na trhu dva dominantní konkurenti, 

přičemž ostatní firmy spíše zaostávají. Konkurenční boj zatím není silný, jelikož 

společnosti na trhu stále nepokrývají poptávku. V následujícím textu uvedu šest 

nejsilnějších konkurenčních firem na území České republiky. 

 

První obalová spol. s r.o. 

Společnost mající sídlo v Praze, ovšem pobočka se nachází také v Brně. Zabývá se 

výrobou obalových materiálů, poradenstvím v oblasti obalových materiálu a službou 

exportního balení. Je součástí nadnárodní korporace pod názvem Pregis, která má 
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výrobní závody v Evropě či Severní Americe. Společnost je držitelem osvědčení, že 

systém managementu jakosti je shledán ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2000. 

Má velmi silné technické zázemí. Strategie společnosti je postavena na vysoké kvalitě 

výrobků a služeb. Ceny služby balení se pohybují zhruba o 15 % výše než průměrné 

ceny na tomto trhu.  

 

Sortiment společnosti 

• Výroba bublinkové fólie  

• Exportní balení  

• Obaly pro automobilový a elektrotechnický průmysl 

• Prodej obalových materiálů 

• Výroba dřevěných beden a latění pro námořní, leteckou a kamionovou přepravu 

• Výroba velkoplošných obalů  

• Výroba obalů z technických pěn 

• Výroba sáčků, pytlů, proložek a přířezů z polyetylénových, pěnových, 

antikorozních nebo antistatických fólií pro strojírenství, elektrotechnický a 

automobilový průmysl 

• Poradenská a exportní činnost  

 

Logis průmyslové obaly, a.s. 

Sídlo firmy je v Ivančicích. Společnost má však pobočku i na Slovensku a v dalších 

zemích. Původně byla založena pro správu skladového areálu v Pohořelicích. Postupně 

se prostřednictvím kapitálu z Německa stala jednou z největších společností na trhu. Její 

výhodou je, že ji vlastní německá balící firma Deufol. Může tak využívat  know-how a 

techniky odtud. Kvalita služeb je však, díky využívání pracovní síly z Rumunska, 

Slovenska a Ukrajiny, kolísavá z důvodu mnohdy nedostatečně kvalifikovaných 

pracovníků. Strategie společnosti v oblasti balení průmyslových výrobků, je založena na 

nízké ceně, pohybující se až o 20 % pod průměrnými cenami na trhu. 

 

Sortiment společnosti 

• Výroba obalů  

• Realizace balení  
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• Sestavení a realizace logistických konceptů  

• Podnikové poradenství 

 

STAVOUNIE-CZ, s.r.o. 

Rodinná firma vlastnící pilu. Sídlo firmy je v Domašově, okres Brno-venkov. Vyrábí 

stavební řezivo, bednové dílce a nábytek. Postupně se vypracovala ve společnost, která 

nabízí i služby skladování a balení na zakázku. Pro balící služby ve větším objemu i 

delší vzdálenosti nemá dostatek zaměstnanců ani odborníků. Ceny služby balení 

odpovídají průměrným cenám na trhu. Společnost nedisponuje příliš kvalitními postupy, 

i v tomto ohledu je představitelem průměru na trhu. 

 

Sortiment společnosti 

• Výroba dřevěných obalů včetně balení technických výrobků 

• Výroba dřevěných kabelových bubnů 

• Stavební prkna a hranoly 

• Sušené řezivo pro truhláře 

• Obkladové a podlahové palubky 

• Velkoobchod i maloobchod BARVY- LAKY  

• Prodej a rozvoz uhlí a dřevěných briket 

 

AMES s.r.o. 

Rodinná firma vlastnící pilu. Sídlo firmy je v Ostravě. Z počátku se soustředila pouze 

na trh ve Vítkovicích, později koupila expedici ve Škoda Plzeň, získala know-how a 

odborníky. Dnes je schopna obsluhovat  balící  akce po celé ČR. 

 

Sortiment společnosti 

• Spediční služby 

• Přepravní a celní dokumentace 

• Pojištění služeb 

• Konstrukce průmyslových obalů 

• Výroba obalového řeziva 

• Dodávka obalového materiálu 
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STEINBAUER LECHNER s.r.o. 

Sídlo firmy je ve Štěpánovicích, v okrese České Budějovice. Je vlastníkem pily. 

Specializuje se na velkosériové dodávky bednových souborů pro průmyslové podniky 

v České republice, Německu a Rakousku. Službě balení se věnuje příležitostně. Dále je 

prodejcem řeziva, překližek a obalového materiálu. 

 

Sortiment společnosti 

• Obalové systémy a řešení 

• Exportní balení 

• Technické obaly 

• Kartonáž 

• Servis 

• Prodej a zpracování konstrukčních materiálů 

 

Kment, s.r.o. 

Rodinná firma, která má své sídlo u Žďáru nad Sázavou. Má vlastní pilu a výrobu.  

Specializuje se na výrobu stavebního řeziva, nábytku a bednových souborů pro 

průmyslové podniky. Službu balení poskytuje převážně ve svém regionu. 

 

Sortiment společnosti 

• Výroba dřevěných přepravních obalů 

• Exportní balení 

• Nábytkové polotovary 

• Hoblované profily 

• Prodej dřevěného materiálu 

 

Pro společnost se z geografického hlediska jeví jako nejvýznamnější konkurenti první 

tři výše zmiňované podniky (První obalová spol. s r.o., Logis průmyslové obaly, a.s., 

STAVOUNIE-CZ, s.r.o.).  Přičemž První obalová spol. s r.o. má strategii založenou na 

poskytování vysoké kvality, Logis  průmyslové obaly, a.s, naopak zastává strategii 

nízké ceny prostřednictvím nízkých mzdových nákladů. Konkurent STAVOUNIE-CZ, 

s.r.o, je představitelem průměrné společnosti na trhu balení. 
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Srovnání s konkurencí 

Na základě nadefinovaných kritérií (teritorium působení, zaměření na službu, zacílení, 

kvalita a cena služby balení průmyslových výrobků) je srovnáno postavení společnosti 

vůči výše jmenovaným konkurentům na území České republiky. 

 

Firma Teritorium 
působení 

Zaměření na 
službu Zacílení Kvalita Cena 

TRANSPACK 
SYSTEMS 

s.r.o. 
ČR 100 % 

Malé 
zakázky 

průmyslu 
Vysoká 

Zaváděcí 10 
% pod 

průměrem, 
dále průměrná

AMES s.r.o. ČR 60 % 

Strojírenství 
a 

elektrotechni
ka, velké 
zakázky 

Průměr Asi 15 % nad 
průměrem 

Kment, s.r.o. Kraj 
Vysočina 30 % 

Převážně 
firma 

Žďas  a.s., 
velké 

zakázky 

Průměr Asi 15 % nad 
průměrem 

Logis 
průmyslové 
obaly, a.s. 

Evropa 80 % Velké 
zakázky Nízká Asi 20 % pod 

průměrem 

První obalová 
spol. s r.o. Evropa 40 % Velké 

zakázky Vysoká Asi 15 % nad 
průměrem 

STAVOUNIE-
CZ, s.r.o. Brno a okolí 30 % Malé 

zakázky Průměr Průměrné 

STEINBAUER 
LECHNER 

s.r.o. 

ČR, 
Německo, 
Rakousko 

20 % Malé 
zakázky Vysoká Průměrné 

Tabulka 3: Srovnání s konkurencí 

 

V případě zohlednění teritoria působení jsou významně konkurujícími všechny 

společnosti, neboť do cílového trhu společnosti zasahují. Nejmenší ohrožení, ale 

představuje společnost Kment, s.r.o. specializující se pouze na omezené území. 

Společnost STAVOUNIE-CZ, s.r.o. se také specializuje na užší okruh území, ale tímto 

územím je Brno, což je podstatné. Při srovnání na základě zaměření činnosti na službu 

balení průmyslových výrobků představuje největší ohrožení společnost  Logis 

průmyslové obaly, a.s a společnost Ames s.r.o. Na základě zacílení se jeví jako vážní 

konkurenti STAVOUNIE-CZ, s.r.o. a STEINBAUER LECHNER s.r.o. Konkurenci na 

základě kvality služby představuje První obalová spol. s r.o. a STEINBAUER 
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LECHNER s.r.o. Při srovnání cenových podmínek jsou nejvýznamnějšími konkurenty 

Logis průmyslové obaly, a.s., STAVOUNIE-CZ, s.r.o. a STEINBAUER LECHNER 

s.r.o.  

 

Z porovnání konkurentů na základě zvolených pěti kritérií vychází jako nejsilnější 

konkurent společnost STAVOUNIE-CZ, s.r.o. a STEINBAUER LECHNER s.r.o. Při 

zohlednění geografické polohy sídla těchto společností a jejich zaměření na službu, 

představuje nejsilnějšího konkurenta na trhu společnost STAVOUNIE-CZ, s.r.o. 

 

3.3.2 Nová konkurence 
Bude-li Česká republika stále vyvážet strojní technologie, pak bude služba balení stále 

zapotřebí. Otázkou jsou v nynějším stavu ekonomiky ve světě nové investice, ale to se 

projeví až v delším časovém období. Poptávka na trhu není v současné době ještě plně 

pokryta, což přináší značný prostor pro nově příchozí firmu. Vstup na trh služby balení 

však není snadný, jelikož je třeba poměrně dost kapitálu. Nejdůležitějším předpokladem 

pro uchycení se na trhu jsou však kontakty na zákazníky a odborná zdatnost, tudíž 

hrozba příchodu nových konkurentů není příliš velká. Právní bariéry vstupu do odvětví 

však nejsou známy.  

 

3.3.3 Zpětná integrace v dodavatelském řetězci 
Dříve si velké výrobní podniky balily své výrobky za pomoci vlastních zdrojů, ovšem 

v dnešní době je řada těchto oddělení ve firmách zrušena, a k těmto účelům jsou 

najímány specializované společnosti. Odběratelé z řad výrobců průmyslových výrobků 

mají možnosti vytvořit si ve svém podniku expedici a balit si své výrobky ke transportu 

sami. Ovšem to vyžaduje najmutí pracovníků s velmi specifickými znalosti v oboru 

balení, a to není snadné. Zavedení takového oddělení by také znamenalo vysoké 

náklady. S ohledem na tyto požadavky je pro firmy jistě výhodné využívat 

outsourcingu. Tento druh konkurence proto nepovažuji za velkou hrozbu.  

 

3.3.4 Dopředná integrace v odběratelském řetězci 
Konkurence ze strany dodavatelů společnosti již existuje. Není však příliš 

pravděpodobné, že v budoucnu by docházelo k rozšiřování i u dalších vybraných 
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dodavatelů společnosti.  Ostatní zvolení dodavatelé jsou specialisté ve svém oboru, ale 

znalosti přímo o technikách balení průmyslových výrobků nemají. Opět by to 

znamenalo vyhledat vhodné pracovníky, kteří již mají v oboru zkušenosti a znalosti. 

Navíc každý z dodavatelů nabízí pouze určitou část potřebnou k provedení celé služby, 

tudíž najmutí odborníků by neznamenalo vyřešení celého problému. 

 

3.3.5 Riziko konkurence substitutů 
Službu balení jiným substitutem nahradit prozatím nelze. V budoucnu je však možné, že 

někdo vymyslí například kontejner, který bude dokonale těsný, a bude si sám hlídat 

požadované vnitřní prostředí (vlhkost atd.). Každý prodejce této služby používá jiných 

postupů či metod tvorby sytému balení, a využívá odlišné suroviny pro výrobu beden. 

Lze tedy nahrazovat obal obalem. Například dřevěná bedna může být nahrazena 

překližkovou z lisované dřevoštěpy, vodovzdorné lepenky nebo bednou z plastu. Stále 

se však jedná o službu balení, která je závislá na zvolení vhodného postupu a materiálu.  

 

3.3.6 Vyhodnocení rivality v odvětví 

V oblasti služeb balení existují v současné době na trhu dva dominantní konkurenti, 

přičemž ostatní firmy spíše zaostávají. Konkurenční boj zatím není silný, jelikož 

společnosti na trhu stále nepokrývají poptávku. Z porovnání konkurentů na základě 

zvolených pěti kritérií vychází jako nejsilnější konkurent společnost STAVOUNIE-CZ, 

s.r.o. a STEINBAUER LECHNER s.r.o. Při zohlednění geografické polohy sídla těchto 

společností, a jejich zaměření na službu, představuje nejsilnějšího konkurenta na trhu 

společnost STAVOUNIE-CZ, s.r.o. Hrozba nově příchozích konkurentů není příliš 

velká, jelikož je třeba poměrně dost kapitálu, přičemž nejdůležitějším předpokladem pro 

uchycení se na trhu jsou kontakty na zákazníky a odborná zdatnost. Konkurence 

způsobená zpětnou integrací v dodavatelském řetězci nepředstavuje významnou hrozbu, 

jelikož je pro firmy výhodnější využívat outsourcingu. Konkurence ze strany dodavatelů 

společnosti již existuje. Není však příliš pravděpodobné, že v budoucnu by docházelo 

k rozšiřování i u dalších vybraných dodavatelů společnosti, neboť se jedná o specialisty 

ve svém oboru, ale znalostmi přímo o technikách balení průmyslových výrobků 

nedisponují. 
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3.4 Analýza interního prostředí podniku 

V analýze interních faktorů podniku jsou popsány plánované dodavatelsko-odběratelské 

vztahy podniku. Následně je provedena interní analýza „7S faktorů“. 

 

3.4.1 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 
Dodavatelé společnosti jsou vybráni na základě posouzení cenové nabídky i kvality.  

Seznam vybraných dodavatelů je uveden níže v tabulce. 

 

Název Materiál Cena EUR za kus Výhoda 

Cordstrap Polska Sp. z o.o. 

 

Polyesterové pásky 
Spony 

Páskovač 
Vzduchová fixační 

poduška 

15–100 EUR/kus 
11–70 EUR/kus 

90–300 EUR/kus 
2–5 EUR/kus 

Kvalita 

HAWO, s.r.o. Svářečky 300–500 EUR/kus Kvalita 
TECHNOBAL-SALA s.r.o. Hliníková fólie 0,72 EUR/ m² Kvalita 

DUO – FAST ČR, s.r.o 

 
Hřebíky do tlakových 

pistolí 
300–1300 Kč/1000 

ks 
Jediný 

výrobce 
ELRIED Markierungssysteme 

GmbH 

Signovací papír 
Signovací štětec 
Signovací barva 

50–73 EUR/role 
45 EUR 

93 EUR/5l 
Kvalita 

Javořice, a.s. Prkna a hranoly 4000–5000 Kč/m³ Dle aktuální 
nabídky ceny 

STEINBAUER LECHNER 

s.r.o. Prkna a hranoly 4000–5000 Kč/kus Dle aktuální 
nabídky ceny 

ZDP – Pila, s.r.o. Překližka smrk 1033 Kč/m³ Cena 

LITHOPLAST, s.r.o. Penefol 77 Kč/m² Jediný 
výrobce 

PEBAL, s.r.o. LDPE Polohadice 
přírodní 35 Kč/kg Cena 

Nitroerk Cartonplast 
transparent 29 – 57 EUR/50 m Cena 

BRANOPAC CZ s.r.o. Antikorozní sprej 125 Kč/400 ml Kvalita 

První obalová spol. s r.o. 
Bublinková fólie 

Pěnová fólie 
Průtažná fólie 

250 Kč/100 m 
22 EUR/250 m 

80 Kč/role 
Kvalita 

Reas pack s.r.o. Lepící páska 8 Kč/kus Cena 
Tabulka 4: Zvolení dodavatelé 

 

S dodavateli nebude zpočátku řešeno žádné zásobování na základě dlouhodobé 

smlouvy. Řešení nákupu potřebného materiálu bude provedeno vždy na základě 
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aktuální potřeby podniku. Většina dodávek bude uskutečňována dodáním do 

společnosti. Pokud se jedná o materiál menších rozměrů, jako například šrouby, 

provede společnost nákup i přepravu za využití vlastních zdrojů. 

 

3.4.2 Analýza „ 7 S faktorů“ 
Prostřednictvím této analýzy jsou popsány plánované skutečnosti v sedmi oblastech 

podniku. Jedná se o oblast strategie, organizační struktury, informačních systémů, stylu 

řízení, spolupracovníků, sdílených hodnot (kultury) podniku a schopností. 

 

Strategie  

Jelikož má strategie společnosti vycházet z vize a poslání firmy, nejprve je 

nadefinována charakteristika těchto pojmů. Poté je vytýčen cíl podniku a odvozena 

strategie. 

 

Vize společnosti 

Stát se významnou společností na trhu balení průmyslových výrobků 

 

Mise (poslání) 

Společnost nabízející komplexní řešení zákazníkova problému se zabalením výrobku či 

zboží, a to způsobem efektivním, spolehlivým, při vynaložení nízkých nákladů 

zákazníka. Společnost nabízející službu s možností přizpůsobit se individuálním 

potřebám klienta, což povede k jeho spokojenosti. 

 

Cíle podniku 

Podnik hodlá dosáhnout následujících cílů: 

• Marketingový cíl – Získat alespoň 10 stálých zákazníků za první rok působení 

firmy. Ve druhém až pátém roce činnosti udržet již získané stálé zákazníky a 

získat alespoň 10 nových každý rok.  

 

• Produkční cíl (cíl poskytování služby) – Minimálně 44 % využití výrobní 

kapacity podniku v prvních pěti letech činnosti podniku. 
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• Personální cíl – V prvním roce získání loajálního a schopného zaměstnance na 

pozici pracovníka zákaznického servisu. V druhém až čtvrtém roce získání 

loajálního a schopného pracovníka na pozici dělníka a baliče, v každém roce 

jeden nový zaměstnanec. V pátém roce najmutí schopné pracovní síly na pozici 

pracovníka zákaznického servisu.  

 

• Finanční cíl – V prvním roce zajištění kladného konečného zůstatku cash flow. 

V druhém až pátém roce zajištění kladného konečného zůstatku cash flow a 

dosažení zisku podniku. Zajistit meziroční nárůst zisku alespoň o 10 %. 

 

Podniková strategie 

Strategie vychází z vytýčených cílů podniku. K dosažení cílů podniku je plánováno 

využití následujících prostředků.  

 

Marketingová strategie 

Jádrem marketingové strategie budou marketingová opatření v oblasti propagace. 

K získání zákazníka bude využito jeho přímé kontaktování telefonem, a dále možnost 

vyhledání na internetu, díky vytvoření internetových stránek. Přesvědčení zákazníka 

k využití služby bude sloužit nízká zaváděcí cena (cena). K udržení zájmu zákazníka 

poslouží věrnostní ceny. K vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem využije firma 

reklamních předmětů.  Činnosti musejí být kvalitní, tudíž funkční, spolehlivé (produkt) 

a včasné (distribuce), tak aby se zákazník vrátil. Strategie je podrobněji uvedena 

v marketingovém plánu. 

 

Produkční strategie 

Plánování je zaměřeno na prvních pět let činnosti společnosti, přičemž pro každý rok je 

kalkulována varianta pesimistická (P), realistická (R) a optimistická (O). Optimistická 

varianta vychází ze 100 % využití kapacitních možností společnosti. Realistická 

předpokládá zhruba 67 % využití kapacity společnosti. Pesimistická počítá 44 % využití 

kapacity, což by vedlo ke splnění vytýčeného cíle. Znamená to tedy, že cíl by měl být 

zabezpečen i v případě průběhu pesimistické varianty. 
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Personální strategie 

Pečlivé přípravy na výběrové řízení nových zaměstnanců, přesného určení jejich 

povinností a práv, vymezení požadavků pro jejich přijetí. K  prověření pracovníkových 

kvalit v komunikační dovednosti, může posloužit osobní pohovor. Při prověřování 

dalších dovedností, je třeba zapojit pracovníka do provozu, a sledovat, jak se osvědčí při 

práci. V dalším se také zaměřit na neformální komunikaci se zaměstnanci a na 

zvyšování jejich kvalifikace. Strategie je podrobněji uvedena v organizačním plánu. 

 

Finanční strategie 

Podporou k zajištění kladného konečného výsledku cash flow představuje efektivní 

řízení pohledávek a závazků společnosti. Nedobytné pohledávky ohrožují v současnosti 

mnoho podniků. Podnik bude na trhu nový a své zákazníky si musí dobře prověřit. 

Navrhuji u nových zákazníků nastavení splatnosti pohledávek na dobu 14 dní. Tuto 

dobu je následně možné prodlužit na 30 dní, bude-li zákazník při placení předešlých 

zakázek solventní. Závazky společnosti budou placeny v nejzazším termínu, avšak vždy 

do termínu splatnosti, aby nedocházelo k vytvoření reputace nesolventního podniku. 

K dosažení zisku je třeba maximalizovat výnosy a minimalizovat náklady. Výnosem 

jsou pro podnik tržby, které by v každém roce měly narůstat rychleji než náklady. 

Podnik sice v dalších letech hodlá rozšiřovat kapacitní možnosti společnosti, avšak 

pouze za předpokladu, že jejich zvýšení přinese v témže roce vyšší zvýšení výnosů 

v podobě tržeb, čímž dojde k naplnění cíle tvorby zisku. 

 

Organizační struktura 

Vlastník společnosti bude zastávat roli managera, dělníka i baliče. V případě 

náročnějších zakázek bude využívat brigádní výpomoci maximálně dvou osob. 

V oblasti administrativy, účetnictví a vyřizování objednávek bude zaměstnávat jednoho 

pracovníka.  

 

Informační systémy 

Externí informace týkající se každodenního i očekávaného vývoje v okolí podniku 

budou čerpány především prostřednictvím Internetu. Jako další zdroje pro získávání 

těchto informací využije firma Hospodářské noviny, výstavy či osobní kontakty. Interní 
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informace budou vedeny v PC společnosti. Společnost bude vybavena jedním PC, 

s operačním systémem Windows XP a aplikačním programovým vybavením (účetní 

program POHODA, kancelářský balík Microsoft Office 2007, antivirový software AVG 

a programem pro plánování provedení a výpočet ceny služby BEDNA). Program 

BEDNA, jehož spoluautorem je samotný vlastník firmy, představuje stěžejní a 

nenahraditelnou pomoc při realizaci služby samotné. 

 

Styl řízení 

Společnost bude přistupovat k řízení podniku demokraticky, kdy bude umožněna vyšší 

míra participace podřízených na řízení firmy.  Manažer bude informovat pracovníky o 

svých záměrech a umožňovat jim vyjádřit své stanovisko k nim. Pracovníci by pak měli 

mít pocit sounáležitosti. 

 

Spolupracovníci 

U zaměstnance bude vytvářen pocit sounáležitosti s firmou, což ho také bude motivovat 

k práci. Jelikož firma bude nová, nebude si moci dovolit na začátku vynaložit velké 

finanční prostředky na prémie a odměny. Pokud však zaměstnanec bude pracovat dobře, 

a podaří se naplnit firemní cíl, bude nutné ho odměnit za zásluhy. Kritériem k výběru 

brigádníků nebude nutně znalost techniky balení, jelikož je vlastník může zaučit a 

později je využít jako stálé zaměstnance.   

 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Firemní kultura dosud neexistující firmy nelze popsat, jelikož bude záviset na 

konkrétních osobních vlastnostech pracovníků. Prozatím lze pouze konstatovat, že 

vlastník se bude snažit při výběru pracovníků dbát také na jejich chování a 

odhadovanou povahu, která nebude narušovat plynulý chod firmy. Prostředí by mělo 

být příjemné s přátelskou atmosférou, ale autorita vlastníka (manažera) bude zachována. 

 

Schopnosti 

Manažer disponuje znalostmi v oboru, bez kterých by firmu založit ani nebylo možné. 

Důležité jsou však i vlastnosti, jako je rozhodovací schopnost, vedení lidí, sdělování 
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myšlenek a morální kvality.  Osobnost manažera dle mého názoru tyto předpoklady 

splňuje, a proto ani v této oblasti by firma neměla být neúspěšná. 

 

3.5 SWOT analýza 

Zhodnocením silných a slabých stránek podniku jsou vyhodnoceny přednosti a 

nedostatky vyplývající z analýzy interního prostředí podniku. Při zvažování příležitostí 

a hrozeb podniku je východiskem analýza oborového okolí, ale i sociálního, 

legislativního, ekonomického, politického, technologického a přírodního prostřední. 

 

Interní prostředí Externí prostředí 
Silné stránky Příležitosti 

Znalost konkurentů Nízká rivalita v odvětví 
Praxe v oboru Nepokrytá poptávka 

Znalost potenciálních zákazníků Nové technologie 
Vlastnictví práv k speciálnímu software Klesající úroková sazba ČNB 

Slabé stránky Hrozby 
Neznámá společnost Konkurence 

Nízký počet pracovníků Pokles poptávky 
Absence zahraničních partnerů  Destabilizace politického prostředí 

Tabulka 5: SWOT analýza 

 

3.5.1 Silné stránky 

Identifikované silné stránky pro společnost obsahují znalost konkurentů, praxi v oboru, 

znalost potenciálních zákazníků a vlastnictví práv k speciálnímu software. 

 

Znalost konkurentů 

Pro společnost bude velice výhodné, že vlastník společnosti, se již na trhu balení 

průmyslových výrobků pohyboval. Byl totiž zaměstnán u firmy poskytující tyto služby. 

Má proto přehled o konkurentech a dokáže přizpůsobit strategii společnosti, tak aby na 

trhu uspěl.  

 

Praxe v oboru 

Znalosti potřebné k provedení služby se dají získat především zkušeností z praxe, 

jelikož v tomto oboru není mnoho příležitostí k získání poznatků teoretických. Znalosti 
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výrobních postupů balení jsou podstatným předpokladem úspěšného podnikání v tomto 

oboru. 

 

Znalost potenciálních zákazníků 

Některé potenciální zákazníky budoucí majitel již o záměru založit společnost 

informoval. Zákazníci s menšími objemy zakázek tuto variantu uvítali, neboť 

schopnosti majitele znají a kapacitní možnosti konkurentů mnohdy na jejich zakázky již 

nestačí. Dochází pak k odsouvání termínů plnění těchto zakázek, či dokonce jejich 

přesunutí na menší podniky v oboru. 

 

Vlastnictví práv k speciálnímu software 

Jelikož je vlastník firmy spoluautorem specializovaného software k vývoji beden a 

stanovení jejich ceny, je to pro společnost nesporně výhodné.  Má jistotu, že bez jeho 

souhlasu nebude konkurence využívat stejných metod. 

 

3.5.2 Slabé stránky 
Zjištěné slabé stránky zahrnují fakt, že jde o neznámou společnost, která bude mít malý 

počet zaměstnanců a omezené prostory. Nevýhodu lze spatřovat také v tom, že nebude 

součástí žádné nadnárodní korporace. 

 

Neznámá společnost 

Společnost bude na trhu nová a zákazníci ještě nebudou mít o její existenci povědomí. 

To může vést k vysokým nákladům na propagaci a prosazení se na trhu. Také to 

společnost znevýhodňuje oproti již existující konkurenci, neboť bude muset vynaložit 

značné úsilí k upoutání zájmu zákazníka. Společnosti již existující mají svoji základnu 

stálých zákazníků a nemusejí již takové úsilí k získání nových vyvíjet.  

 

Nízký počet pracovníků 

Jelikož společnost bude na trhu nová, bude v začátku disponovat velmi omezeným 

počtem zaměstnanců, čímž se jí značně sníží možnosti uspokojování zákazníků 

s většími objemy zakázek. Do budoucna však bude možné kapacity rozšířit, pokud si 

firma povede na trhu dobře. 
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Absence zahraničních partnerů 

Některé s konkurenčních firem jsou součástí nadnárodních korporací, které jim 

samozřejmě mohou poskytnout možnosti technického vývoje, nové zkušenosti, znalosti 

a výrobní postupy. Společnost prozatím nemá podporu zahraničních partnerů, tudíž je 

v tomto případě v nevýhodě oproti některým konkurentům. 

 

3.5.3 Příležitosti 
Za příležitost lze považovat fakt, že rivalita v odvětví byla vyhodnocena jako nízká a 

doposud nedošlo k plnému pokrytí poptávky na trhu. Další příležitosti spatřuji 

v možnostech vývoje nových technologií a klesající úrokové sazbě ČNB. 

 

Nízká rivalita v odvětví 

V oblasti služeb balení existují v současné době na trhu dva dominantní konkurenti, 

přičemž ostatní firmy spíše zaostávají. Konkurenční boj zatím není silný, jelikož 

společnosti na trhu stále nepokrývají poptávku. 

 

Nepokrytá poptávka 

Dochází k odsouvání termínů plnění zakázek, či dokonce jejich přesunutí na menší 

podniky v oboru.   

 

Nové technologie 

Technologický vývoj jde stále kupředu. Nové technologie přinášejí příležitost 

především usnadnit práci, uspořit čas i náklad. Vývoj nových technologií ke zpracování 

dřeva lze očekávat, jelikož je stále co zlepšovat. 

 

Klesající úroková sazba ČNB 

Současné intervence ČNB by mohly vést k poklesu úrokových měr i v komerčních 

bankách, což v konečném důsledku může pro firmu znamenat příležitost výhodné 

investiční pobídky.  
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3.5.4 Hrozby 
Určité ohrožení pro společnost představuje  nová i stávající konkurence, možný pokles 

poptávky, legislativní úpravy a  destabilizace politického prostředí. 

 

Konkurence 

Společnost ohrožuje především současná konkurence firem na území ČR. Musí proto 

při své podnikatelské aktivitě sledovat činnost významných konkurentů ve svém oboru 

a odpovídajícím způsobem přizpůsobit své tržní jednání. Samozřejmostí by také měl být 

průzkum nových konkurentů, kterých by ale nemělo být v budoucnu mnoho. 

 

Pokles poptávky 

Růst nezaměstnanosti není pro firmu výhodný, jelikož spotřebitelé nebudou mít chuť 

tolik utrácet, a to by se mohlo promítnout do snížení poptávky po průmyslových 

výrobcích. Zakázky v průmyslu nyní klesají a to v průměru o 30 %. Klesá-li 

průmyslová výroba předpokládá se i pokles poptávky po službě balení. Prosperita firmy 

bude závislá z velké části na exportu průmyslových výrobků do zahraničí, tudíž 

současný vývoj exportu je pro společnost hrozbou. 

 

Destabilizace politického prostředí 

Prostředí politiky je velmi proměnlivé a nestabilní. V roce 2009 je možné očekávat 

předčasné parlamentní volby, ke kterým výrazně přispěly volební výsledky z krajských 

a senátních voleb. Výměna vlády by pak mohla mít za následek nejasnou budoucnost 

nově přijatých reforem. Zejména osud daňových zákonů, zákoníku práce, Obchodního 

zákoníku a Živnostenského zákona je pro firmu důležitý, a neustálé diskuze kolem 

jejich znění mohou být společnosti hrozbou.  
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4 Návrh podnikatelského záměru 

Návrh podnikatelského záměru je zaměřen na tvorbu popisu podniku, marketingového 

plánu, plánu poskytování služby, organizačního plánu, analýzu rizik a vypracování 

finančního plánu. V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o společnosti. 

 

Základní informace o společnosti 
Obchodní firma  TransPack Systems s.r.o. 

Sídlo Křižíkova 68, Brno – Královo pole, 612 00 
Zahájení činnosti  1. 7. 2009 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 
• 12) Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků  
• 47) Zprostředkování obchodu a služeb  
• 52) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem 

a technické činnosti v dopravě  
• 60) Poradenská a konzultační činnost  
• 76) Poskytování technických služeb  

Zakladatel, jednatel, společník Jedna fyzická osoba 
Základní kapitál 350 000 Kč 
Vklad společníka 350 000 Kč 

Tabulka 6: Základní údaje o společnosti 

 

4.1 Popis podniku 

Informace ohledně podstatných znaků charakterizujících podnik jsou shrnuty v textu 

této kapitoly. Jedná se o charakteristiku názvu, sídla, majetku, právní formy, a 

vlastnických vztahů firmy. 

 

4.1.1 Název a sídlo podniku 
Důležitým znakem společnosti je její nezaměnitelný název. Snahou bylo, aby 

naznačoval zaměření činnosti firmy. S přihlédnutím k tomuto požadavku a zvážením již 

existujících obchodních firem, je zvolen název TransPack Systems s.r.o., který má 

vyjadřovat, že společnost poskytuje systémy transportního balení.  

 

Společnost umístí své sídlo na adrese Křižíkova 68, Brno – Královo pole. Prostory 

firma získá, na základě pronájmu od majitele objektu za částku 25 000 Kč měsíčně. 
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V tomto oboru není prioritním zájmem umístění podniku na viditelném místě, tak aby 

přitáhl pozornost zákazníků. Klade se především důraz na kapacitu prostor a možnosti 

umístění strojního zařízení a skladovacích prostor. Sídlo společnosti těmto požadavkům 

vyhovovat bude.   

 

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bude nutné přiložit výpis 

z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců ohledně budovy a souhlas vlastníka 

s umístěním sídla. 

 

Vybavení sídla firmy 

K zajištění činností firmy je třeba prostory zařídit vhodným vybavením. K pořízení 

vybavení bude zapotřebí celková částka 110 000 Kč. Vybavení haly zahrne položky 

uvedené v následující tabulce. 

 

Položka Ks 
Pořizovací 

náklady 
[Kč] 

Položka Ks 
Pořizovací 

náklady 
[Kč] 

Kompresor 1 5000 PC 2 20 000 
Hřebíkovací pistole 2 10 000 Fotoaparát 1 3 000 

Generátor 1 4500 Tiskárna 1 2000 
Pila pásová 1 10 000 Skříně do kanceláře 2 2000 
Svářečka 1 5000 Skříň na nástroje 1 1000 
Vysavač 1 1000 Skříně do šatny 1 3000 

Prodlužovaní kabel 1 200 Windows XP 1 3000 
Protahovák paletový 1 100 Účetní program 1 1000 

Páskovač 2 3000 Microsoft Office 1 5000 
Kladivo 2 400 Antivirový balík 1 1000 

Sada klíčů 1 400    
Sada vrtáků 1 400    

Vrtačka 1 1000    
AKU vrtačka 1 3000    

Pila zkracovací 1 17 000    
Pila řetězová 1 5000    

Paletový vozík 1 3000    
Tabulka 7: Vybavení sídla firmy 
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Další potřebné vybavení 

V souvislosti s nájemní smlouvou bude možno využívat mostový jeřáb. Program 

BEDNA, jehož spoluvlastníkem je majitel společnosti, poskytne firmě na základě 

symbolické částky 300 Kč za rok. Zakoupen bude automobil Ford Transit rok výroby 

2000 (80 000 Kč). V druhém roce dojde k pořízení staršího vysokozdvižného vozíku 

v odhadované ceně 30 000 Kč. Ve třetím roce firma zakoupí formátovací pilu 

v odhadované hodnotě 100 000 Kč. Ve čtvrtém roce dojde k zakoupení dalšího 

automobilu Ford Transit v odhadované ceně 100 000 Kč. V pátém roce bude 

investováno do dalšího PC v odhadované hodnotě 10 000 Kč a dalšího nábytkového 

vybavení kanceláře v odhadované hodnotě 5 000 Kč. 

 

4.1.2 Předmět podnikání 
Předmět podnikání představuje živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Bude zapotřebí splnění pouze všeobecných 

podmínek pro provozování živnosti (dosažení věku 18 let, právní způsobilost, 

bezúhonnost). 

 

Předmět podnikání společnosti obsáhne následující obory živnosti volné: 

• 12) Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků  

• 47) Zprostředkování obchodu a služeb  

• 52) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 

v dopravě  

• 60) Poradenská a konzultační činnost  

• 76) Poskytování technických služeb  

 

Oprávnění k provozování živnosti volné s výše zmíněnými obory představuje výpis 

z živnostenského rejstříku. V souvislosti s ohlášením živnosti bude nutné uhradit 

poplatek 1000 Kč živnostenskému úřadu a poplatek 119 Kč za vyhotovení výpisu 

z rejstříku trestů. 
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4.1.3 Právní forma a vlastnické vztahy 
Za právní formu podnikání byla po zvážení výhod a nevýhod vybrána společnost 

s ručením omezeným. Založena může být jedním zakladatelem fyzickou osobou a 

oproti variantě podnikání jako FO podnikatel má výhodu, kterou představuje neručení 

za závazky společnosti osobním majetkem zakladatele.  

 

Společnost bude založena sepsáním zakladatelské listiny s podpisem jediného 

zakladatele a společníka v jedné osobě. Vznikne ke dni zápisu do obchodního rejstříku. 

Zahájení činnosti firmy je plánováno od 1. 7. 2009. Společnost bude odpovídat za 

porušení svých závazků celým svým majetkem.  

 

Firma této společnosti obsáhne označení v podobě zkratky „s. r. o.“  Výše základního 

kapitálu společnosti bude činit 350 000 Kč. Vklad společníka se stanoví rovněž na 350 

000 Kč, přičemž k jeho plnému splacení dojde před podáním návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. Za společnost bude jednat a zastupovat ji zakladatel firmy. 

Podepisování proběhne tak, že k tištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu 

společnosti připojí jednatel svůj podpis.  

 

Statutární orgán představuje jeden jednatel společnosti, přičemž jeho starostí se stane 

obchodní vedení společnosti. Působnost valné hromady bude vykonávat jediný 

společník. Kontrolní orgán, dozorčí rada, nebude zřízena, stanoví tak zakladatelská 

listina.  

 

4.1.4 Shrnutí kapitoly 
Základní kapitál společnosti je stanoven na 350 000 Kč. Podnik je založen jednou 

fyzickou osobou. Za právní formu podnikání je zvolena společnost s ručením 

omezeným. Zahájení činnosti firmy je plánováno na 1. 7. 2009.  Firma plánuje 

v každém roce vynaložit část finančních prostředků na investiční činnost. (Automobil, 

vysokozdvižní vozík, formátovací pila, další automobil, další PC a vybavení kanceláře). 
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4.2 Marketingový plán  

Prostřednictvím marketingového plánu navrhuji nabízený produkt, způsob stanovení 

jeho ceny, způsoby distribuce a plán jeho propagace. Vyčísluji předpokládané náklady 

na propagaci produktu a zaměřuji se také na časový harmonogram propagačních akcí.  

Návrh produktu samotného, jeho ceny, distribuce a propagace tvoří marketingový mix, 

který je východiskem pro další složky podnikatelského záměru. 

 

4.2.1 Produkt 
Produktem společnosti bude služba balení průmyslových výrobků. Služba bude 

zahrnovat následující kroky: 

• kompletní seznámení s obalovým  problémem zákazníka 

• získání informací o předmětu balení (popis, rozměry, hmotnost) 

• získání informací o podmínkách balení (přístup k připojení na elektrickou 

energii, dostupnost zvedacího zařízení v případě balení v prostorách zákazníka) 

• získání informací o druhu přepravy 

• zjištění požadovaného termínu předání zakázky 

• vytvoření nabídky služby pomocí specializovaného software.  

• výjezd k předmětu balení či převzetí předmětu v prostorách společnosti 

• provedení zabalení výrobku pomocí obalových materiálů a vhodných nástrojů 

umožňujících kompletní zabalení. 

 

Služba balení průmyslových výrobků je velice individuální. Nelze přesně popsat 

veškerý sortiment druhů balení, které firma bude na základě požadavků zákazníka 

realizovat. V celém dalším textu proto budu vycházet z předpokladu, že firma poskytne 

zákazníkům službu balení ve dvou provedeních.  

 

K dalšímu zpracování celé práce je třeba tyto dva typy služby blíže specifikovat, aby 

bylo možné dospět k požadovaným výpočtům záměru. Výsledkem je zpracování 

odhadované průměrné fiktivní zakázky pro oba typy provedení služby. Charakteristiky 

průměrné zakázky jsem nadefinovala dle zkušeností budoucího majitele firmy. 
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1. typ provedení služby „Tuzemské balení“ 

Bude sloužit pro dopravu v zemi původu a do sousedních zemí po silnici nebo železnici 

s omezeným počtem překládek, a kde je uskladnění pod přístřeškem požadováno po 

maximální dobu šesti měsíců. Nejčastěji postačí pouze zafixování výrobku na paletě. 

 

Průměrná zakázka pro 1. typ balení (tuzemské) 

Fiktivní zakázkou bude v tomto případě balení předmětu o následujících 

charakteristikách:  

• Rozměry výrobku: 2,5 m x 1m x 1m 

• Hmotnost: 1,5 t 

• Bez bariérového obalu (nebude zabezpečený proti vlhkosti) 

Jedná se o realizace zakázky v prostorách společnosti.  

 

2. typ provedení služby „Zámořské balení“ 

Vymezeno pro dopravu po moři, silnici i železnici, s překládkami a stohováním. 

Uskladnění v místě určení je na volné ploše, a předpokládá se doba skladování i delší 

než šest měsíců. Bude se jednat o balení do dřevěného obalu. 

 

Průměrná zakázka pro 2. typ balení (zámořské) 

Fiktivní zakázkou bude v tomto případě balení předmětu o následujících 

charakteristikách:  

• Rozměry výrobku: 2,5 x 1 x 1m 

• Hmotnost: 1,5 t 

• Se stohováním (umožňuje vršení beden na sebe) 

Jedná se o realizaci zakázky v prostorách zákazníka. Sídlo zákazníka vzdáleno 50 km. 

 

Vrstvy produktu 

Rozložení jednotlivých vrstev se všemi jejich vlastnostmi, tedy v celkovém komplexu, 

bych vyjádřila následujícím popisem. 
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Jádro produktu – systém balení 

Poskytne zásilce vysokou ochranu před poškozením při přepravě. Bude využitelný pro 

přepravu různých typů průmyslových výrobků.  

 

Skutečný produkt 

Střední vrstva v sobě zahrnuje větší množství charakteristických znaků. Ke každému 

z nich se vyjádřím samostatně v dalších odstavcích. 

 

Kvalita 

Společnost se bude snažit poskytovat službu na kvalitní úrovni, tak aby byl zákazník 

spokojen s provedením služby samotné včetně zodpovědného přístupu v chování vůči 

zákazníkovi a dodržováním smluvených podmínek. Kontrola kvality služby se zaměří 

na nákup vhodně ošetřeného dřeva (tepelné ošetření proti škůdcům), bublinkové a 

pěnové fólie, pásky a spony. V popředí zájmu bude rovněž kvalitní provedení 

pracovních postupů týkající se kontroly kvality svaření hliníkových a polyethylénových 

fólií. O tom, zda bude služba spotřebitelem považována za kvalitní, jistě rozhodne i 

přístup pracovníků, jejich dochvilnost, spolehlivost, variabilita a flexibilita, kterou 

budou schopni reagovat na jejich přání. Všechny tyto vlastnosti ovlivní spokojenost 

zákazníka.  

 

Značka 

Služby a s nimi související obalový systém ponesou nezaměnitelnou značku, jejíž 

design bude utvářet mimo jména společnosti i grafický symbol, znázorňující systém 

balení. Název společnosti se stylizuje do červeno-modré barvy, která zvýrazní celkový 

dojem. Návrh loga společnosti pro lepší představu a názornost uvedu na obrázku.  

 

 
Obrázek 1 : Návrh loga společnosti 
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Design 

Balící systém samotný není designově příliš propracován, neboť vzhled spíše vypovídá 

o vlastnostech funkčních. V případě služby balení je design každého produktu 

individuální, odvíjející se od požadavků zákazníka. 

 

Rozšířený výrobek 

Součástí poslední vrstvy je několik služeb, které ke službě patří a doplňují její 

prodejnost. Opět se blíže zaměřím na několik z nich. 

 

Dodávky  

Cílem společnosti v oblasti dodávek bude dodat zákazníkovi řešení obalového problému 

v požadovaném čase, bez prodlev. U služby balení je doba požadovaná zákazníkem 

velmi individuální, postupovat se proto bude na základě jeho přání. Zákazník si 

zabalený předmět bude moci vyzvednout v prostorách společnosti nebo po domluvě 

bude možnost přepravit zakázku pomocí využití služeb přepravních či zásilkových 

firem. 

 

Záruky 

Záruka na služby bude 24 měsíců ode dne vyznačeného na faktuře. Společnost se pro 

případ reklamací pojistí. Pojištěn bude majetek společnosti, majetek třetí strany 

dovezený pro zabalení nebo skladovaný proti krádeži a zničení živlem. Pojištěna bude i 

odpovědnost za škody způsobené činností společnosti třetí straně. Výluky pojištění 

budou představovat nedbalost, válku, či úmyslné zavinění. K případnému posouzení 

oprávněnosti stížnosti zákazníka poslouží dokumentace provedení služby na základě 

pořízení digitálních fotografií realizace služby. Fotografie budou zaslány zákazníkovi 

e-mailem a zároveň uloženy v informačním systému podniku. 

 

Životní cyklus služby 

Služba se bude nacházet ve fázi zavádění na trh. Jelikož zákazníci prozatím nebudou 

mít dostatečné množství informací, očekávám růst tržeb velmi pomalým tempem. 

Vhodnou propagací však bude možno zákazníky přilákat a přinést zvýšení tržeb, což 

pokryje náklady na propagaci a přivede službu do fáze růstu.  
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4.2.2 Cena  
Zaváděcí cena je určena s přihlédnutím k cenovému ohodnocení služby u konkurence, 

avšak hlavní faktor představují výrobní náklady a situace na trhu. Výrobní náklady 

závisí na cenách výrobních surovin a mzdových nákladech. 

 

Tvorba ceny 

Firma využije nákladově orientovanou metodu tvorby ceny.  Cena bude obecně 

vytvořena na základě jednotlivých položek nákladů s připočtením marže (20 % 

v prvním roce činnosti a 30 % v následujících letech). Jelikož služba balení je velice 

individuální pro každou zakázku, bude využito speciálního software na výpočet ceny 

balení, jehož spoluautorem je vlastník firmy. Obecně bude postup stanovení ceny 

záviset na těchto charakteristikách zakázky: 

• Charakter baleného předmětu 

• Rozměry 

• Hmotnost 

• Průběh plánované přepravy 

• Aktuální ceny materiálu 

 

Rabat 

Důraz bude kladen na dlouhodobé a vzájemně výhodné obchodní vztahy. K těm zajisté 

přispívá poskytování individuálních obchodních a množstevních slev. Při založení 

podniku je důležité nalákat zákazníka na zvýhodněné počáteční ceny služeb, jelikož 

zákazník firmu ještě nezná a není si jist kvalitou služeb. Zaváděcí ceny budou sníženy o 

10 % oproti cenám finálním. Tento krok propagace by měl být aplikován po dobu 

prvních šesti měsíců prodeje. V další fázi již bude možno vytvořit systém pro 

identifikaci a posouzení zákazníka, na základě něhož vytvoříme skupinu stálých 

zákazníků, kterým bude nadále poskytována věrnostní sleva v podobě 5 %. 

 

Platební podmínky 

Způsob úhrady, představuje velmi důležitou součást obchodních vztahů, proto ujednání 

platebních podmínek proběhne vždy po vzájemné dohodě se zákazníkem, a to před 

dodáním výrobku.  
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Možnosti platby 

Firma bude nabízet svým klientům možnost úhrady závazku formou hotovostního i 

bezhotovostního platebního styku. 

 

• Platba hotově, tato možnost bude uplatnitelná na pokladně přímo 

v prostorách firmy. 

 

• Platba bankovním převodem, na účet společnosti. Splatnost faktury bude 

požadována na základě předchozí zkušenosti s platbou od zákazníka. 

Navrhované doby splatnosti mohou být 14 nebo 30 dnů od doručení faktury 

zákazníkovi. 

 

Výpočet ceny pro službu balení 

K cenovému ohodnocení služby balení jsem využila již zmiňované průměrné zakázky 

pro oba typy provedení služby. 

  

Výpočet ceny pro 1. typ provedení služby (balení tuzemské) 

Přímý materiál na výrobu obalu 565 
Přímý materiál na balení 100  
Přímý materiál celkem 665 

Přímé mzdy 725 
Ostatní přímé náklady 247 

Výrobní režie 102 
Vlastní náklady výroby 1 739 

Správní režie 724 
Úplné vlastní náklady výkonu 2 463 

Zisk 1. rok (20 %) 493 
Prodejní cena v 1. roce 2 956 
Zisk 2. a 3. rok (30 %) 739 

Prodejní cena v 2. a 3. roce 3 202 
Úplné vlastní náklady výkonu ve 4. roce 2 537 

Zisk 4. rok (30 %) 761 
Prodejní cena ve 4. roce 3 298 

Úplné vlastní náklady výkonu v 5. roce 2 613 
Zisk 5. rok (30 %] 784 

Prodejní cena v 5. roce 3397 
Tabulka 8: Výpočet prodejní ceny pro 1. typ provedení služby 
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Výpočet ceny pro 2. typ provedení služby (balení zámořské) 

Přímý materiál na výrobu obalu 7 543 
Přímý materiál na balení 300 

Pohonné hmoty 150 
Přímý materiál celkem 7 993 

Přímé mzdy 1 205 
Ostatní přímé náklady 410 

Výrobní režie 225 
Vlastní náklady výroby 9 833 

Správní režie 1 423 
Úplné vlastní náklady výkonu 11 256 

Zisk 1. rok (20 %) 2 251 
Prodejní cena v 1. roce 13 507 
Zisk 2. a 3. rok (30 %) 3 377 

Prodejní cena v 2. a 3. roce 14 633 
Úplné vlastní náklady výkonu ve 4. roce 11 594 

Zisk 4. rok (30 %) 3 478 
Prodejní cena ve 4. roce 15 072 

Úplné vlastní náklady výkonu v 5. roce 11 942 
Zisk 5. rok (30 %) 3 583 

Prodejní cena v 5. roce 15 525 
Tabulka 9: Výpočet prodejní ceny pro 2. typ provedení služby 

 

Ve 2. roce dojde k navýšení marže o 10 % vlivem zrušení zaváděcích cen. Ve 4. a 5. 

roce se počítá s nárůstem úplných vlastních nákladů výkonu v řádu 3 %. 

 

4.2.3 Distribuce 
Služba se k zákazníkovi dostane prostřednictvím procesu distribuce, který započne již 

samotným kontaktováním firmy zákazníkem, přes realizaci služby až po předání 

výsledků služby zákazníkovi. 

 

Objednávka zákazníka 

Zákazník kontaktuje firmu osobně či pomocí telefonního a emailového spojení se 

společností. Objednávky budou přijímány těmito způsoby, avšak osobní či telefonní 

rozhovor bude vždy vyžadovat ještě pozdější zaslání objednávky v podobě emailu. 

Reakce společnosti na požadavky zákazníka by měla proběhnout maximálně do 24 

hodin od přijetí objednávky a výstupem reakce bude potvrzení přijetí objednávky či 

případná žádost o doplnění chybějících informací, které jsou zapotřebí jako podklad pro 

sestavení nabídky.  
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Nabídka pro zákazníka 

Vytvoření nabídky pro konkrétního zákazníka jako reakce na jeho objednávku, by měla 

proběhnout do 48 hodin od potvrzení objednávky. Nabídka bude zasílána 

prostřednictvím emailu a obsahovat bude přiložený soubor rozepsané cenové nabídky 

včetně časového určení provedení realizace služby.  Pokud bude zákazník spokojen, 

potvrdí odsouhlasení cenové nabídky a termínu provedení služby. Jelikož jde o službu, 

při níž se pracuje s výrobky či zbožím v majetku zákazníka, nebude společnost 

vyžadovat žádné další sepsání dokladu o objednání služby. V tomto směru bude firma 

jištěna vědomím, že zákazník si své zboží či výrobky přijde vyzvednout. 

 

Realizace podstaty služby 

Služba balení průmyslových výrobků bude distribuována zákazníkovi prostřednictvím 

tří způsobů provedení, v závislosti na požadavcích zákazníka. Přístup k distribuci se 

potom bude lišit v závislosti na zvoleném způsobu provedení realizace služby. 

 

Provedení služby v prostorách společnosti 

Služba bude realizována přímo v prostoru společnosti. Je to nejjednodušší forma 

distribuce služby z hlediska firmy. Pracovníci budou mít k dispozici veškeré své 

vybavení v podobě zařízení i materiálu. Doba realizace služby bude kratší než při 

provedení přímo u zákazníka., či na jiném místě. K menší časové náročnosti přispěje 

fakt, že pracovník je na pracovní prostředí firmy zvyklý 

 

Provedení služby přímo u zákazníka 

Pokud si zákazník objedná realizaci služby přímo v jeho prostorách, bude třeba zjistit 

od něj informace o místě balení. Především bude nutné zjistit velikost prostor, možnost 

přístupu k elektrické síti, přítomnost zvedacích zařízení. V případě realizace v prostoru 

zákazníka je provedení služby časově náročnější z důvodů nutnosti dopravy 

k zákazníkovi a neznalosti pracovního prostředí. 

 

Provedení služby na jiném místě určeném zákazníkem 

Zákazník bude mít možnost stanovit si pro realizaci balení i místo mimo jeho či 

prostory společnosti. V tomto případě bude třeba specifikovat místo konkrétním 
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určením polohy, ale i podmínek ovlivňujících typ zvoleného balení a přístup v práci 

baliče. Opět bude třeba informací o přístupu k elektrické energii, kdy v případě balení 

ve venkovních podmínkách je zapotřebí vybavit se generátorem. 

 

Předání systému balení 

Zabalený výrobek či zboží zákazníka mu bude předáno způsobem, určeným dle místa 

provedení realizace služby. Pokud bude služba realizována v prostorech společnosti, 

zákazník si bude moci vyzvednout zásilku osobně nebo prostřednictvím přepravních 

společností, které si k tomuto účelu najme. Součástí služby balení však bude i možnost 

zajištění přepravy k zákazníkovi společností samotnou, za využití služeb přepravních 

společností.  V případě realizace služby přímo u zákazníka je systém balení předán 

přímo. Každá zakázka bude zdokumentována pomocí digitálního fotoaparátu a 

fotografie budou zaslány zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. 

 

4.2.4 Propagace 
Propagaci lze chápat jako metody použité pro zvýšení prodeje. V případě této firmy 

však půjde o naprosté nastartování zájmu zákazníka o jejich služby. Základem bude 

zaváděcí (informační) reklama, která by seznámila zákazníka s existencí společnosti a jí 

nabízenou službou.  

 

Cílová skupina 

Výrobci průmyslových výrobků na území ČR 

 

Cíl reklamního sdělení 

Cílem propagace je upoutat pozornost zákazníka, poskytnout mu informaci o nabízené 

službě a budovat firemní image. V dalším kroku je cílem udržení si zájmu zákazníka. 

 

Reklamní sdělení 

Reklamní kampaň si klade za cíl zákazníkům sdělit, že firma je schopna komplexně 

vyřešit zákazníkův problém se zabalením výrobku či zboží, a to způsobem efektivním, 

spolehlivým, při vynaložení nízkých nákladů zákazníka. Sdělení chce přesvědčit 

potencionálního zákazníka, že společnosti leží na srdci jeho maximální spokojenost, a 
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že na základě toho je společnost garantem poskytování kvalitních služeb, s možností 

přizpůsobit se individuálním potřebám klienta. 

 

Zvolené nástroje propagace služby 

Služba bude propagována prostřednictvím reklamy, podpory prodeje a přímého 

marketingu. 

 

Reklama 

Firma bude prezentovat své reklamní sdělení prostřednictvím vytvořených 

internetových stránek, jejichž význam na upozornění a informovanost o službě 

společnosti bude značný. Při jejich tvorbě bude kladen důraz na estetický dojem i 

účelnost. Na stránkách se objeví obecné informace o společnosti a nezbytný kontakt, ale 

opomenuty nebudou ani dodací či obchodní podmínky. Stěžejní část popíše 

poskytované služby balení. 

 

Další formou reklamy bude potištění beden logem společnosti. Díky skutečnosti, že 

balené výrobky a zboží jsou určeny k přepravě, bude logo upozorňovat na existenci 

společnosti během transportu zakázky, čímž může oslovit potenciální zákazníky.  

 

Podpora prodeje 

Při založení podniku je důležité nalákat zákazníka na zvýhodněné počáteční ceny 

služeb, jelikož zákazník firmu ještě nezná, a není si jist kvalitou služeb. Zaváděcí ceny 

budou sníženy o 10 % oproti cenám finálním. Tento krok propagace by měl být 

aplikován po dobu prvních šesti měsíců prodeje. V další fázi již bude možno vytvořit 

systém pro identifikaci a posouzení zákazníka, na základě něhož vytvoříme skupinu 

stálých zákazníků, kterým bude nadále poskytována věrnostní sleva v podobě 5 %. 

 

Dárkové a reklamní předměty budou součástí plnění druhé fáze cíle, tedy udržení 

získaných zákazníků. Firma by měla nechat vytvořit základní reklamní předměty 

v podobě světélkujících přívěsků na klíče, propisovací tužky. Zajistit však bude třeba i 

hmotnější dárky na dobu Vánoc a Nového roku. Zde by mohla posloužit dárková taška, 
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v níž budou základní reklamní předměty doplněny o láhev vína a přání PF do Nového 

roku.  

 

Nutné bude vytvoření propagačního materiálu popisujícího možnosti služby, cenové 

podmínky a kontakt na společnost. Materiál by měl být v podobě papírové i 

elektronické. Elektronická forma bude součástí internetových stránek společnosti.  

 

Vytvoření vizitek považuji za samozřejmou záležitost při podpoře prodeje. Vizitky by 

měly být přehledné a zahrnující veškeré kontaktní údaje společnosti. Hlavním 

estetickým prvkem bude barevné logo společnosti. 

 

Přímý marketing 

K navázaným přímého kontaktu s cílovou skupinou prostřednictvím telefonu či mailu, 

využije společnost zkušeností majitele v tomto oboru, a jeho kontaktů. Další bude 

vytipování zákazníků prostřednictvím průzkumu na internetu, a jejich kontaktování 

s nabídkou služeb.  

 

4.2.5 Předpokládaný rozpočet marketingových aktivit 
Stanovený rozpočet na marketingové aktivity v prvním roce působení společnosti bude 

představovat zhruba 22 200 Kč.  Nejvíce nákladnou položkou bude vytvoření 

internetových stránek společnosti. Naopak nejlevnější propagační činností by mělo být 

vyhotovení vizitek.  

 

Reklama 

Tvorba a provoz internetových stránek bude nákladná položka propagace. Zahrnout 

bude třeba náklady na vytvoření, registrace domény, web hostig, registrace ve 

vyhledávačích a aktualizace obsahu. Předpokládané náklady na první rok působení 

společnosti lze odhadnout na 10 000 Kč. Náklady na označení beden logem společnosti 

zahrnují nákup signovacího papíru (2037 Kč), štětce (1237 Kč) a barvy (2595 Kč). 

Celkové odhadované náklady na označení beden za první rok podnikání budou 5 869 

Kč.  
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Podpora prodeje 

Náklady na propisovací tužky (200 ks, 7 Kč za kus) 1400 Kč, klíčenky svítící (100 Ks, 

8 Kč za kus) 800 Kč.  Vánoční balíček (10 kusů, 150 Kč za kus) 1500 Kč. Propagační 

katalog bude vytvořen majitelem společnosti a zadán k vytištění v 50 kusech (rozsah 10 

stran), což při odhadu nákladů může být vyjádřeno částkou 2500 Kč (50 Kč za kus). 

Vizitky budou navrženy samotným majitelem společnosti v počátečním počtu 300 Ks 

při odhadované ceně celkem 600 Kč (2 Kč za kus).  

 

Přímý marketing 

Náklady na přímý marketing spatřuji především v časové náročnosti. Výběr zákazníků 

by měl trvat dva dny, aktivní kontaktování potenciálních zákazníků by mělo probíhat 20 

pracovních dnů.  Ve finančním vyjádření se jedná o odhad nákladů na telefonní služby 

za těchto 20 dnů, což při zvážení využívaného tarifu vlastníka (179 Kč paušál, 40 

volných minut, průměrná cena hovoru 5 Kč), předpokládaném počtu zákazníků ke 

kontaktování 30, a průměrné délce hovoru 3 minuty, činí 430 Kč. Náklady na 

kontaktování zákazníků prostřednictvím e-mailu, pak představují měsíční paušální 

částku za připojení k internetu, což je 500 Kč.  

 

Forma propagace Náklady [Kč] 
Reklama 15 869 

Internetové stránky 10 000 
Označení beden logem společnosti 5 869 

Podpora prodeje 5 400 
Propagační předměty 2 300 
Propagační katalog 2 500 

Vizitky 600 
Přímý marketing 930 

Kontaktování zákazníků (telefon) 430 
Kontaktování zákazníků (e-mail) 500 

Náklady celkem 22 199 
Tabulka 10: Odhadované náklady propagace 

 

4.2.6 Časová náročnost marketingových aktivit 
Celková doba plánovaných propagačních akcí představuje 30 pracovních dní. 

Předpokládané datum zahájení je určeno na 1. 7. 2009. Zakončení celého projektu je 

plánováno na 11. 8. 2009. Časově nejnáročnější činností bude vytvoření internetových 

stránek, které se následně ještě musejí pravidelně aktualizovat a obhospodařovat. 
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V diagramu však počítám pouze s dobou jejich tvorby. Nejméně náročnou činnost na 

čas bude představovat výběr propagačních předmětů.  

 

Jednotlivé činnosti zabezpečují různé lidské zdroje. Tvorba internetových stránek bude 

zadána na zakázku programátorovi. Prostředky k značení logem společnosti dodá 

vybraný dodavatel ELRIED Markierungssysteme GmbH.  O návrh a výběr předmětů 

podpory prodeje se postará manažer společnosti. Rovněž zabezpečí přímý marketing. 

Vizitky a katalogy vyhotoví REPROPRESS – Zdeněk Kašpar. 

 

Gantův diagram, představující grafické znázornění harmonogramu propagační akce, po 

dobu prvního roku působení společnosti, je uveden v příloze č. 2. 

 

4.2.7 Měření úspěšnosti marketingových aktivit 
Po uplynutí určitého časového období dojde k měření účinku realizovaných 

propagačních aktivit. Nástrojem k měření by mělo být sledování počtu zákazníků a 

vývoje zisku. Prostřednictvím dotazníkového šetření lze zjistit reakci zákazníků na 

složky vytvořené a aplikované propagační strategie.   

 

4.2.8 Shrnutí kapitoly 
Služba balení průmyslových výrobků je velice individuální. V celém dalším textu proto 

budu vycházet z předpokladu, že firma poskytne zákazníkům službu balení ve dvou 

provedeních (balení tuzemské a balení zámořské). Výsledkem je zpracování 

odhadované průměrné fiktivní zakázky pro oba typy provedení služby. 

 

Přístup k distribuci se bude lišit v závislosti na zvoleném způsobu provedení realizace 

služby (provedení v prostorách společnosti, provedení  v prostorách zákazníka, 

provedení na místě určeném zákazníkem). 

 

Firma využije nákladově orientovanou metodu tvorby ceny. Cena bude obecně 

vytvořena na základě jednotlivých položek nákladů s připočtením marže (20 % 

v prvním roce činnosti a 30 % v následujících letech). 

 77



V prvním roce činnosti společnosti představují náklady na marketingové aktivity 22 199 

Kč. V následujících čtyřech letech podnikání bude hlavním cílem marketingových 

aktivit udržení zájmu zákazníků. Menší důraz bude kladen na získání zákazníků nových. 

Náklady na propagační akce zahrnou označení beden logem společnosti (5869 Kč), 

vizitky (600 Kč), propagační předměty (2300 Kč), aktualizovaný propagační katalog 

(2 500 Kč) a vystavování na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (40 000 Kč). 

Náklady na propagační akce činí v následujících dvou letech (2010 - 2011 ) 51 269 Kč. 

Ve čtvrtém a pátém roce se počítá s nárůstem nákladů na propagaci o 3 %.  

 

4.3 Plán poskytování služby 

V následujícím textu je uveden postup realizace služby ve dvou typech provedení. Jedná 

se o popis činností s přiřazením lidských zdrojů, materiálových potřeb, pomůcek a 

strojů. 

 

Průměrná zakázka pro 1. typ balení 

Na základě požadavků zákazníka bude navržen vhodný obal, v tomto případě dřevěná 

paleta. Činnost je zahrnuta v povinnostech managera (vlastníka společnosti). Sestavení 

návrhu se uskutečnění prostřednictvím programu BEDNA. Následuje kontrola 

skladových zásob, vycházející z návrhu obalu (dřevěné desky a hranoly, hřebíky do 

tlakových pistolí, polyesterové pásky, spony, bublinková fólie, pěnová fólie, lepící 

páska, penefol, LDPE polohadice přírodní, průtažná fólie). V případě nedostatku 

materiálu na skladě objedná pracovník zákaznického servisu potřebný materiál. Dělník 

vyrobí paletu za pomocí pásové pily, kladiva, zkracovací pily, řetězové pily, 

hřebíkovací pistole, kompresoru. Využit bude materiál dřevěné desky, hranoly a 

hřebíky. Balič si připraví paletu na umístění předmětu balení (bublinková a pěnová 

fólie, dřevěné desky a hranoly, polyesterové pásky, hřebíkovací pistole, kladivo, 

kompresor, hřebíky). Umístí předmět za pomocí mostového jeřábu (součástí haly) na 

paletu. Dále dokončí fixaci předmětu na paletě (kompresor, hřebíkovací pistole, 

hřebíky, kladivo, polyesterové pásky, spony, páskovač, vrtačka, AKU vrtačka, průtažná 

fólie, LDPE polohadice přírodní, bublinková a pěnová fólie, lepící páska). 
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Průměrná zakázka pro 2. typ balení 

Na základě požadavků zákazníka bude navržen vhodný obal, v tomto případě dřevěná 

bedna. Objednávka přestavuje stejný materiál jako u 1. typu balení, navíc je však třeba 

překližka a cartonplast, k výrobě bedny. Následuje obdobný postup jako v případě 1. 

typu balení. 

 

4.3.1 Disponibilní časový fond společnosti 
Časový fond společnosti se odvíjí od počtu pracovníků výroby. V prvním roce činnosti 

firmy bude úkoly související s návrhem obalu, výrobou a zabalením vykonávat jedna 

osoba. V druhém až čtvrtém roce společnost plánuje najmout na výrobu a balení další 

pracovníky. 

 

1. rok (6 měsíců) Návrh obalu Výroba Zabalení 
Počet pracovníků 1 
Časový fond/den 8 h 
Časový fond/měsíc 8 h x 20 dní = 160 h 
Časový fond/rok 160 h x 6 měsíců = 960 h 

Tabulka 11: Disponibilní časový fond společnosti 1. rok 

 

2. rok Návrh obalu Výroba Zabalení 
Počet pracovníků 1 2 
Časový fond/den 8 h x 2 = 16 h 
Časový fond/měsíc 16 h x 20 dní = 320 h 
Časový fond/rok 320 h x 12 měsíců = 3840 h 

Tabulka 12: Disponibilní časový fond společnosti 2. rok 

 

3. rok Návrh obalu Výroba Zabalení 
Počet pracovníků 1 3 
Časový fond/den 8 h x 3 = 24 h 
Časový fond/měsíc 24 h x 20 dní = 480 h 
Časový fond/rok 480 h x 12 měsíců = 5760 h 

Tabulka 13: Disponibilní časový fond společnosti 3. rok 

 

4. a 5. rok Návrh obalu Výroba Zabalení 
Počet pracovníků 1 3 
Časový fond/den 8 h x 4 = 32 h 
Časový fond/měsíc 24 h x 20 dní = 640 h 
Časový fond/rok 480 h x 12 měsíců = 7680 h 

Tabulka 14: Disponibilní časový fond společnosti 4. a 5. rok 
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4.3.2 Časová náročnost realizace služby 
Při vyčíslení časové náročnosti služby balení vycházím z odhadu vlastníka firmy. 

Časovou náročnost pro oba typy provedení služby stanovuji na prvních pět let činnosti 

podniku, na základě plánovaného počtu pracovníků. 

 

Provedení 
služby 

Návrh 
obalu 

Výroba 
obalu Zabalení

Časová 
náročnost 
(1 osoba 

vše) 

Časová 
náročnost 
(1 osoba 
návrh, 2 

osoby 
ostatní) 

Časová 
náročnost 
(1 osoba 
návrh, 3 

osoby 
ostatní) 

Časová 
náročnost
(1 osoba 
návrh, 4 

osoby 
ostatní) 

1. typ 1 h 2 h 1 h 4 h 1 h + 1,5h 
= 3,5 h 

1h + 1 h =  
2 h 

1h + 0,75 
h = 1,75 h 

2. typ 1 h 5 h 2 h 8 h 1 h + 3,5 h 
= 4,5 h 

1h + 2,3 h 
= 3,3 h 

1h + 1,75 
= 2,75 h 

Tabulka 15: Časová náročnost realizace služby 

 

V časové náročnosti realizace služby je třeba také kalkulovat s časem nutným 

k objednání a dodávce materiálu, v případě nedostatku na skladě. Zde kalkuluji s 

potřebným časem 2 dny. Společnost se bude snažit udržovat na skladě zásobu materiálu 

k zajištění jedné zakázky z každého typu balení, tak aby nedocházelo k zbytečným 

prostojům při výrobě obalu a balení zakázky. 

 

4.3.3 Maximální kapacitní možnosti společnosti 
Při vyčíslení vycházím z předpokladu, že zakázky prvního i druhého typu provedení 

služby budou zastoupeny v měsíčním objemu zakázek ve stejném poměru. Jednu 

každého typu představuje průměrná zakázka pro 1. a 2. typ provedení služby. 

 

 1. rok (6 měsíců) 2. rok 3. rok 4. a 5. rok 

Měsíc 1. typ: 20 zakázek 
2. typ: 10 zakázek 

1. typ: 45 zakázek 
2. typ: 35 zakázek 

1. typ: 120 
zakázek 

2. typ: 72 zakázek 

1. typ: 182 
zakázek 

2. typ: 116 
zakázek 

Rok 
1. typ: 120 

zakázek 
2. typ: 60 zakázek 

1. typ: 540 
zakázek 

2. typ: 420 
zakázek 

1. typ: 1440 
zakázek 

2. typ: 864 
zakázek 

1. typ: 2184 
zakázek 

2. typ: 1392 
zakázek 

Tabulka 16: Maximální kapacitní možnosti společnosti 
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4.3.4 Plánované objemy služby 
Plánování je zaměřeno na prvních pět let činnosti společnosti, přičemž pro každý rok je 

kalkulována varianta pesimistická (P), realistická (R) a optimistická (O). Optimistická 

varianta vychází ze 100 % využití kapacitních možností společnosti. Realistická 

předpokládá zhruba 67 % využití kapacity společnosti. Pesimistická počítá 44 % využití 

kapacity (splnění produkčního cíle). Opět vycházím z předpokladu, že 1. typová 

zakázka i 2. typová zakázka se v měsíčním objemu zakázek objevují ve stejném 

poměru. 

 

1. rok 2. rok 3. rok 
Varianta Varianta Varianta  

P R O P R O P R O 
1. typ (počet 

zakázek) 53 80 120 240 360 540 640 960 1440 

2. typ (počet 
zakázek) 27 40 60 186 280 420 384 576 864 

Celkem 80 120 180 426 640 960 1024 1536 2304 
Tabulka 17: Plánované objemy služby za 1. až 3. rok 

 

4. rok 5. rok 
Varianta Varianta  

P R O P R O 
1. typ (počet 

zakázek) 970 1456 2184 970 1456 2184 

2. typ (počet 
zakázek) 618 928 1392 618 928 1392 

Celkem 1588 2384 3576 1588 2384 3576 
Tabulka 18: Plánované objemy služby za 4. a 5. rok 

 

4.3.5 Kalkulace nákladů na jednu zakázku obou typů provedení služby 
Při kalkulaci nákladů vycházím ze zadaných charakteristik pro dva zvolené typy 

provedení zakázek. Celkové náklady na jednu zakázku vyčísluji na základě 

kalkulačního vzorce (přímý materiál + přímé mzdy + ostatní přímé náklady + výrobní 

režie + správní režie + odbytové náklady). 

 

Přímý materiál na zakázku 

K zjištění materiálové potřeby na jednu zakázku jsou zahrnuty náklady na materiál 

k výrobě obalu i k následnému zabalení. 
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Výroba obalu 1. typ 2. typ 
Dřevěné desky 306 3000 

Dřevěné hranoly 200 1712 
Hřebíky 59 131 
Překližka  1700 

Cartonplast  1000 
Celkem 565 7543 

Tabulka 19: Přímý materiál na výrobu obalu 

 

Balení 1. typ 2. typ 
Bublinková fólie 30 90 

Pěnová fólie 20 60 
Dřevěné desky 20 60 

Dřevěné hranoly 10 30 
Polyesterové pásky 10 30 

Hřebíky 10 30 
Celkem 100 300 

Tabulka 20: Přímý materiál na balení 

 

V případě zakázky 2. typu je třeba připočítat náklady na zajištění realizace balení 

v prostorách zákazníka. Jedná se o náklady na dopravu k zákazníkovi. V průměrné 

zakázce je definována vzdálenost zákazníka 50 km. Při kalkulované průměrné ceně 

benzínu 25 Kč/ litr a průměrné spotřebě automobilu 0,06 litru/ km, vychází náklady na 

pohonné hmoty na částku 150 Kč. 

 

Přímý materiál 1. typ 2. typ 
Výroba obalu 565 7543 

Balení 100 300 
Pohonné hmoty  150 

Celkem 665 7993 
Tabulka 21: Přímý materiál na výrobu obalu a balení 

 

Přímé mzdy na jednu zakázku 

Při kalkulaci přímých mezd vycházím z hrubé hodinové mzdy pracovníka zákaznického 

servisu (120 Kč/ hod), manažera při návrhu obalu (125 Kč/ hod), dělníka (120 Kč/ hod) 

a baliče (120 Kč/ hod). Zjištěné náklady jsou kalkulovány za pomocí časového 

ohodnocení služby uvedeného v tabulce číslo 15. U pracovníka zákaznického servisu 

počítám s časovou náročností činnosti ve výši 2 hod/ zakázka. 
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Přímé mzdy 1. typ 2. typ 
Zákaznický servis 240 240 

Návrh obalu 125 125 
Výroba 240 600 
Balení 120 240 

Celkem 725 1205 
Tabulka 22: Přímé mzdy 

 

Ostatní přímé náklady na jednu zakázku 

Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 %) na 1. typ provedení 

služby činí 247 Kč. 

 

Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 %) na 2. typ provedení 

služby činí 410 Kč. 

 

Výrobní režie na jednu zakázku 

Náklady zahrnují přepočtené náklady na nájem software BEDNA (300 Kč/rok, 25 Kč/ 

měsíc, 2 Kč den), náklady na opotřebení vybavení a náklady na spotřebu energií jsou 

odhadnuty. 

 

Výrobní režie 1. typ 2. typ 
Náklady na software BEDNA 2 2 

Opotřebení vybavení k výrobě a balení 70 163 
Spotřeba elektrické energie k výrobě a balení 30 60 

Celkem 102 225 
Tabulka 23: Výrobní režie 

 

Výrobní náklady celkem pro 1. typ provedení služby balení činí 1739 Kč (přímý 

materiál 665 Kč + přímé mzdy 725 Kč + ostatní přímé náklady 247 Kč + výrobní režie 

102 Kč). 

 

Výrobní náklady celkem pro 2. typ provedení služby balení činí 9833 Kč (přímý 

materiál 7993 Kč + přímé mzdy 1205 Kč + ostatní přímé náklady 410 Kč + výrobní 

režie 225 Kč). 
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Správní režie na jednu zakázku 

Nájemné budovy vychází z předpokladů 25 000 Kč/ měsíc, 1250 Kč/ den, 156 Kč/hod. 

Náklady na připojení k internetu jsou kalkulovány na základě paušální částky 500 Kč/ 

měsíc. Náklady na telefonní poplatky vycházejí z předpokladů 5 Kč na jeden průměrný 

hovor. Náklady na energie představují již pouze náklady na chod podniku bez započtení 

těchto nákladů na výrobu, ty jsou již započteny ve výrobní režii. Vycházejí 

z předpokladu 2500 Kč/měsíc, 125 Kč/ den, 16 Kč/ hod. 

 

Správní režie 1. typ 2. typ 
Nájemné budovy 625 1250 

Náklady na internetové připojení 25 25 
Náklady na telefonní poplatky 10 20 

Náklady na energie 64 128 
Celkem 724 1423 

Tabulka 24: Správní režie 

 

Celkové náklady na jednu zakázku 

Celkové náklady na jednu zakázku 1. typu provedení služby činí 2 463 Kč (výrobní 

náklady 1 739 Kč + správní režie 724 Kč). Ve čtvrtém a pátém roce je kalkulováno 

s nárůstem nákladů o 3 % na částku 2 537 Kč (4. rok), 2 613 Kč (5. rok). 

 

Celkové náklady na jednu zakázku 2. typu provedení služby činí 11 256 Kč (výrobní 

náklady 9 833 Kč + správní režie 1 423 Kč). Ve čtvrtém a pátém roce je kalkulováno 

s nárůstem nákladů o 3 % na částku 11 594 Kč (4. rok), 11 942 Kč (5. rok). 

 

4.3.6 Kalkulace tržeb za provedení jedné zakázky 
Tržba na jednu zakázku obou typů provedení služby je postavena na propočtu 

celkových nákladů s následným přičtením zisku. V prvním roce se počítá se ziskovou 

přirážkou 20 %, neboť bude zákazníkům poskytnuta zaváděcí sleva. V dalších 

uvažovaných letech se již počítá se ziskem v hodnotě 30 %. Plán vychází 

s předpokladu, že zákazníci budou stejně jako společnost plátci DPH. 
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Tržby 1. typ 2. typ 
Náklady celkem 2 463 11 256 
Zisk 20 % 1. rok 493 2 251 

Zisk 30 % 2. a 3. rok 739 3 377 
Prodejní cena 1. rok 2 956 13 507 

Prodejní cena 2. a 3. rok 3 202 14 633 
Náklady celkem 4. rok 2 537 11 594 

Zisk 30 % 761 3 478 
Prodejní cena 4. rok 3 298 15 072 
Náklady celkem 5. rok 2 613 11 942 

Zisk 30 %  784 3 583 
Prodejní cena 5. rok 3397 15 525 

Tabulka 25: Tržba za provedení zakázky 

 

4.3.7 Shrnutí kapitoly 
Je vytvořen plán časové náročnosti realizace zakázky a plán objemů služby pro 

pesimistickou, realistickou a optimistickou variantu vývoje. Na základě charakteristik 

průměrných zakázek jsou vyčísleny náklady a tržby na jednu zakázku každého druhu 

provedení.  Zásoby materiálu na skladě budou udržovány ve výši potřeby jedné zakázky 

každého typu provedení služby (8 508 Kč). 

 

4.4 Organizační plán 

Plán organizace firmy se soustředí na definování pracovní doby společnosti, pracovní 

náplně činností pracovníků, jejich odměňování a výběr. Plán také zobrazuje plánovanou 

organizační strukturu společnosti. 

 

4.4.1 Pracovní doba 

Firma bude zákazníkům k dispozici 5 pracovních dnů týdně. Pracovní doba bude 

stanovena v intervalu od 7:00 do 15:30 hodin. Součástí této doby je i 30 minut trvající 

přestávka na oběd. 

 

4.4.2 Náplň pracovní činnosti 
K zajištění efektivity práce ve společnosti, je třeba mít přesně nadefinovány povinnosti 

spadající do činností jednotlivých pracovních pozic. 
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Vlastník společnosti (manažer, balič, dělník) 

• Zatupování společnosti 

• Obchodní vedení  

• Zpracování nabídky pro zákazníka (návrh obalu) 

• Marketing (produkt, cena, distribuce, propagace) 

• Výroba obalu (dřevěných beden a palet) 

• Balení 

 

Zaměstnanec (pracovník zákaznického centra, účetní) 

• Vyřizování objednávek zákazníků 

• Komunikace se zákazníky 

• Evidence skladu 

• Objednávka materiálu 

• Vystavování faktur a dodacích listů 

• Vedení účetnictví 

• Daňové záležitosti 

• Administrativa 

 

Brigádní výpomoc (balič, dělník) 

• Výroba obalu (dřevěných beden a palet) 

• Balení  

 

4.4.3 Metody odměňování 
Jelikož firma bude nová, nebude si moci dovolit na začátku vynaložit velké finanční 

prostředky na prémie a odměny. Pokud však zaměstnanec bude pracovat dobře, a podaří 

se naplnit firemní cíl, bude nutné ho odměnit za zásluhy. 

 

Výpočet hrubých mezd ve firmě za jeden měsíc bude probíhat na základě ohodnocení 

nákladů práce za hodinu. Přičemž je stanoveno následující: 
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Vlastník firmy 

Manažer, balič, dělník – 125 Kč/ hod, 1000 Kč/den, 20 000 Kč/ měsíc 

Hrubá mzda za měsíc činí 20 000 Kč. Měsíční mzdové náklady firmy včetně sociálního 

a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem činí 26 800 Kč (20 000+ 34 %). 

 

Zaměstnanec 

Pracovník zákaznického servisu – 120 Kč/ hod, 960 Kč/ den, 19 200 Kč/ měsíc 

Hrubá mzda za měsíc činí 19 200 Kč. Měsíční mzdové náklady firmy včetně sociálního 

a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem činí 25 728 Kč (19 200 + 34 %) 

 

V případě brigádní výpomoci se bude jednat o maximálně dva brigádníky, s nimiž bude 

sjednána dohoda o provedení práce. Jejich práce bude ohodnocena na základě hodinové 

sazby 60 Kč. 

 

4.4.4 Metody výběru lidských zdrojů 
Při výběru pracovníka bude třeba dbát na kritéria určená k jeho výběru. K prověření 

jeho kvalit komunikačních dovedností může posloužit osobní pohovor. Při prověřování 

dalších dovedností je třeba zapojit pracovníka do provozu, a sledovat, jak se osvědčí při 

práci. U brigádníků bude výběr záležet rovněž na dojmu z osobního setkání s ním. 

V tomto případě se majitel společnosti přiklání k variantě využít k brigádní výpomoci 

osoby z řad rodiny a známých.  

 

Požadavky na pracovníka (pracovník zákaznického centra, účetní) 

Podstatné bude, aby pracovník byl vzdělaný v oboru s ekonomickým zaměřením, 

přičemž nejméně na středoškolské úrovni s maturitou. Vzhledem k pracovní náplni je 

nutné splňovat znalost účetnictví, daňových záležitostí, anglického jazyka a znalost 

práce s PC. Jelikož se jedná o pozici, při níž je důležitá komunikace se zákazníkem, 

vyžaduje se také umění jednat s lidmi a komunikativnost. 

 

Požadavky na brigádníky 

Kritériem k výběru brigádníků nebude nutně znalost techniky balení, jelikož je vlastník 

může zaučit a později je využít jako stálé zaměstnance. Rovněž se nemusí jednat o 
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osobu vyučenou v oboru práce se dřevem. Jistým předpokladem však má být manuální 

zručnost, schopnost práce se dřevem, řidičský průkaz skupiny B a spolehlivost. 

 

4.4.5 Plán najímání lidských zdrojů 
Během prvních dvou měsíců činnosti (červenec, srpen), bude zaměstnáván pouze 

vlastník společnosti. Po zbytek prvního období se již počítá s najmutím pracovníka 

zákaznického servisu. V druhém až pátém období činnosti je plánováno najmutí dalšího 

pracovníka v každém roce. Vyjma roku pátého se bude jednat o pracovníky výroby. Ve 

čtvrtém a pátém roce dojde k navýšení hrubé mzdy pracovníků působících ve firmě o 10 

%. Nový zaměstnanci budou najímání za dosavadních platových podmínek. 

 

4.4.6 Organizační struktura 
V pozici vedení společnosti zůstává vlastník osobně. Na další organizační úrovni je 

úsek výroby obalů, který ovšem vykonává pouze výrobu obalů za účelem poskytnutí 

kompletní služby balení průmyslových výrobků. Nejde o výrobu za účelem přímého 

prodeje výrobku zákazníkovi. Funkci dělníka ve výrobě zastane opět vlastník firmy. 

Další úsek představuje útvar balení, kde bude provedeno zabalení na paletu či do bedny 

vytvořené v úseku výroby. Úkoly opět provádí sám vlastník firmy. V případě 

náročnějších zakázek bude využito brigádní výpomoci maximálně dvou osob. V úseku 

zákaznického servisu zajistí pracovní úkony jeden zaměstnanec společnosti. 

 

 
Obrázek 2:Organizační struktura 
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4.4.7 Shrnutí kapitoly 
Pracovní doba bude stanovena v intervalu od 7:00 do 15:30 hodin. Při výběru 

pracovníka bude třeba dbát na uvedená kritéria určená k jeho výběru. V prvních dvou 

měsících činnosti společnosti (červenec, srpen 2009) bude zaměstnancem společnosti 

pouze jedna osoba vykonávající všechny pracovní úkony. Od třetího měsíce (září) bude 

zajištěna další pracovní síla na pozici pracovníka zákaznického servisu. V období od 

druhého do čtvrtého roku činnosti je plánováno posílit výrobní kapacitu najmutím 

jednoho pracovníka výroby každý rok. V pátém roce dojde k najmutí další pracovní síly 

do oddělení zákaznického servisu. 

 

4.5 Hodnocení rizik 

Součástí hodnocení rizik vztahujících se k podnikatelskému záměru je identifikace 

možných rizik a jejich následné ohodnocení. 

 

4.5.1 Identifikace možných rizik 
S realizací podnikatelského záměru na založení společnosti souvisejí nejrůznější rizika 

týkající se finančních zdrojů podniku, zaměstnanců, majetku a trhu.  

 

Nedostatečné finanční prostředky 

Základní kapitál společnosti bude stanoven na 350 000 Kč, přičemž minimální 

počáteční výdaje za tři měsíce činnosti (červenec – září) by dle výpočtu měly činit 

279 307 Kč (vybavení haly 110 000, osobní automobil 80 000, mzdy 53 600, zásoba 

materiálu 8 508, energie 5 000, propagační výdaje 22 199) Tento fakt přivádí 

k zamyšlení nad rizikem nedostatečných finančních prostředků v dalších měsících, 

nebude-li společnost schopna zajistit si tržby.  

 

Jelikož však vlastník firmy již v oboru pracoval, má o potenciálních zákaznících 

přehled, a některé z nich již informoval o úmyslu založení společnosti. Zákazníci 

s menšími objemy zakázek tuto variantu uvítali, neboť schopnosti majitele znají a 

kapacitní možnosti konkurentů mnohdy na jejich zakázky již nestačí. Dochází pak 

k odsouvání termínů plnění těchto zakázek, či dokonce jejich přesunutí na menší 
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podniky v oboru.  Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, se nejedná, ve většině 

případů, o jednorázové zakázky, ale o spolupráci dlouhodobějšího charakteru.  

 

Nedostatečná kapacita podniku 

Riziko lze spatřovat v nedostatečném počtu zaměstnanců, čímž se značně sníží 

možnosti uspokojování zákazníků s většími objemy zakázek.  

 

Dodavatelské riziko 

Je třeba také zvažovat možnost, že objednané výrobky nebudou momentálně na skladě 

dodavatelů, a bude třeba více času k jejich dodání. Zpoždění dodávek od dodavatelů, 

může vést k odlivu zákazníků, snížení tržeb a špatné pověsti firmy. Může také záviset 

na stavu majetkového vybavení společnosti. Budou-li zařízení a stroje poruchové a 

nekvalitní může dojít k prostojům, a opět to může znamenat odchod zákazníků ke 

konkurenci, což znamená ztrátu tržeb. 

 

Neefektivní pracovní síla 

Pracovník se může při přijímacím řízení jevit jako vhodný kandidát na obsazení 

pracovní pozice, ale v průběhu zkušební doby se mohou projevit nedostatky, které 

povedou až k propuštění zaměstnance. Pak bude třeba najít náhradu. To vše se může 

projevit na výkonech společnosti. Hledání nového pracovníka také zabere další 

množství času na výběr a zaškolení. 

 

Nedobytné pohledávky 

Firma hodlá poskytovat doby splatnosti faktury 14 a 30 dní od doručení faktury 

zákazníkovi. Může však dojít k zjištění, že zákazník je nesolventní a fakturu nezaplatil 

do doby její splatnosti. Jedná se tedy o riziko finančních ztrát souvisejících 

s nesplacením faktury od zákazníka. 

 

Nedostatek zakázek 

Riziko představuje vývoj zakázek v průmysl, které nyní klesají a to v průměru o 30 %. 

Klesá-li průmyslová výroba předpokládá se i pokles poptávky po službě balení. 

Prosperita firmy bude závislá z velké části na exportu průmyslových výrobků do 
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zahraničí, tudíž nepříznivý vývoj exportu je pro společnost rizikem ztráty tržeb.  

Rovněž je riziko spjato s možností špatně zvolené marketingové strategie, která by měla 

za následek nedostatek zákazníků, či nespokojenost získaných zákazníků. Tento fakt by 

vedl k negativnímu vývoji tržeb i podniku jako celku. V závislosti na nepokryté 

poptávce na trhu, je však možnost nezajištění tržeb málo pravděpodobná. 

 

Reakce konkurentů 

Riziko pro podnik představuje současná konkurence na trhu. Riziko spatřuji v jejich 

konkurenčních strategiích, kterými mohou v budoucnu reagovat na vznik konkurenční 

společnosti. Vzhledem k nízké rivalitě v odvětví však silná reakce konkurentů není 

příliš pravděpodobná. 

 

4.5.2 Metody hodnocení rizik 
K analýze jednotlivých rizik jsem zvolila kvalitativní metody, u nichž je úroveň rizika 

určována pomocí odhadu. Kvalitativní metodu analýzy rizika provedu na základě tzv. 

matice rizika. Přiklonila jsem se k této variantě, jelikož její realizace je jednoduchá a 

rychlá. K sestavení matice rizika jsem vytvořila níže uvedené tabulky, v nichž je určena 

závažnost dopadu rizika na podnik a odhadovaná pravděpodobnost výskytu rizika. 

 

Stupeň Závažnost Popis závažnosti 
1 Zanedbatelná Odhad finanční ztráty minimální (do 10 000 Kč) 
5 Významná Odhad finanční ztráty nad 10 000 do 100 000 Kč 

10 Kritická Odhad finanční ztráty v rozmezí nad 100 000 – 500 000 Kč 

15 Katastrofická Odhad finanční ztráty nad 500 000 Kč nebo ohrožena existence 
podniku 

Tabulka 26: Hodnocení stupně závažnosti rizika 

 

Stupeň Pravděpodobnost Popis 
1 Málo pravděpodobné Odhad maximálně 25 % možnost výskytu situace 

5 Pravděpodobné Odhad od 26 % do maximálně 50 % možnost výskytu 
situace 

10 Velmi pravděpodobné Odhad od 51 % do maximálně 75 % možnost výskytu 
situace 

15 Vysoce pravděpodobné Odhad od 76 % do 100 % možnosti výskytu situace 
Tabulka 27: Stanovení pravděpodobnosti vzniku rizikové události 
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Výsledné ohodnocení identifikovaných rizik, která představují nebezpečné situace 

ohrožující podnik, je dáno součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti. 

 

R= Z x P               (riziko = závažnost x pravděpodobnost) 

 

Uvedený postup umožňuje získat přehled o závažnosti jednotlivých identifikovaných 

rizik, což je důležité především pro stanovení priorit při přijímání opatření pro jejich 

minimalizaci. 

 

Riziko Závažnost Pravděpodobnost Hodnocení 
1. Nedostatečné 

finanční prostředky Katastrofická (15) Pravděpodobné (1) 15 

2. Nedostatečná 
kapacita podniku Kritická (10) Velmi 

pravděpodobné (10) 100 

3. Dodavatelské 
riziko 

Významná (5) 
 Pravděpodobné (5) 25 

4. Neefektivní 
pracovní síla Kritická (10) Pravděpodobné (10) 100 

5. Nedobytné 
pohledávky Kritická (10) Velmi 

pravděpodobné (10) 100 

6. Nedostatek 
zakázek Katastrofická (15) Pravděpodobné (1) 15 

7. Reakce konkurentů Kritická (10) Pravděpodobné (5) 50 
Tabulka 28: Ohodnocení identifikovaných rizik 

 

Podstata hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko podnik může přijmout, a 

pokud ne, jaká opatření musí realizovat k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení 

na přijatelnou míru. Takové posouzení rizik je součástí následující tabulky. 

 

R rovno 150 a více Velmi vysoké 
riziko Vyžaduje okamžité odstranění 

R rovno75 do 150 Vysoké riziko Odstranění v termínu stanoveném podle 
charakteru nebezpečí 

R nad 15 do 75 Zvýšené riziko Vyžaduje zvýšenou pozornost 

R rovno 15 a méně Přijatelné riziko Přijatelná úroveň 

Tabulka 29: Stupnice rizika 
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Pro větší názornost jsem zakreslila jednotlivá rizika do již zmiňované matice rizik. 

Tento způsob zobrazení umožňuje snadno určit priority, kterým je třeba přednostně 

věnovat pozornost.  

 

Pravděpodobnost 

 

15     
10   2; 5; 4  
5  3  7  
1    1; 6 
 1 5 10 15 

                          Závažnost  

Velmi vysoké riziko – okamžité odstranění 
 

Vysoké riziko – odstranění v termínu 

 
Zvýšené riziko – zvýšená pozornost 

 
Přijatelné riziko  

Obrázek 3: Matice rizika 

 

4.5.3 Metody snižování rizika 
Z analýzy rizika vyplynulo, že velmi vysoké riziko, které by vyžadovalo okamžité 

odstranění, není mezi identifikovanými riziky zastoupeno. Pozornost při návrhu 

opatření pro snižování rizika si však zaslouží možné riziko v podobě nedostatečné 

kapacity podniku, vzniku nedobytných pohledávek a neefektivní pracovní síly. Tato 

rizika jsou identifikována jako vysoká a vyžadují jistá opatření. Na úrovni zvýšeného 

rizika se pohybují dvě rizika (dodavatelské riziko, riziko reakce konkurentů), tato rizika 

si vyžádají zvýšené sledování. Za přijatelné riziko lze považovat riziko v podobě 

nedostatečných finančních prostředků a nedostatku zakázek. 
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Vysoké riziko (nedostatečná kapacita podniku, nedobytné pohledávky, neefektivní 

pracovní síla) – metoda ofenzivního řízení firmy 

Nedostatečnou kapacitu podniku je nutné řešit v případě velkého zájmu zákazníků. 

Velký zájem zákazníků sebou přináší dostatek tržeb pro rozšíření strojů, zařízení a 

pracovníků, čímž by bylo riziko odstraněno. 

 

Nedobytné pohledávky ohrožují v současnosti mnoho podniků. Podnik bude na trhu 

nový a své zákazníky si musí dobře prověřit. Navrhuji u nových zákazníků nastavení 

splatnosti pohledávek na dobu 14 dní. Tuto dobu je následně možné prodlužit na 30 dní, 

bude-li zákazník při placení předešlých zakázek solventní.  

 

Neefektivní pracovní síla je pro podnik velkou zátěží. Navrhovala bych firmě pečlivé 

přípravy na výběrové řízení nových zaměstnanců, přesného určení jejich povinností a 

práv, vymezení požadavků pro jejich přijetí. V dalším se také zaměřit na neformální 

komunikaci se zaměstnanci a na zvyšování jejich kvalifikace. Doporučení by mělo vést 

k ochraně proti najmutí nevhodného pracovníka, který nebude pro firmu přínosem, ale 

spíše přítěží. 

 

Zvýšené riziko (dodavatelské riziko, reakce konkurentů) – sledování rizika, 

prevence 

Navrhuji monitoring výskytu těchto rizikových událostí. Ale nejen to, navrhuji také mít 

připravený plán opatření, pokud by se skutečně tato rizika projevila.  

 

Dodavatelské riziko je spojené s poruchovostí strojů a zařízení, ale také s včasnými 

dodávkami materiálu. Lze minimalizovat vhodně zvolenými dodavateli, u nichž je 

riziko prověřeno na základě zkušeností majitele z práce v oboru. V některých případech 

však ani tato zkušenost nemusí být úplnou prevencí reklamace nově zakoupeného 

majetku. Důležité je monitorovat riziko. Pokud by k výskytu docházelo častěji, 

přistoupila bych k opatřením v podobě změny dodavatele, a to na takového, u kterého 

vyřízení reklamace nebude problémový a dlouho trvající proces.  
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Reakce konkurentů na vznik společnosti lze předem promyslet, a připravit si na ni 

odvetná opatření. Výhodou je zkušenost majitele s prací v oboru a znalost konkurentů. 

Rivalita v odvětví však není vysoká, tudíž nepředpokládám výrazně zásadní opatření 

proti nové konkurenci.  

 

Přijatelné riziko (nedostatečné finanční prostředky, nedostatek zakázek)  

Tato dvě rizika jsou zařazena v přijatelném riziku na základě nejnižšího ohodnocení 

pravděpodobnosti vzniku. Jejich závažnost je však rozhodně na hodnotách nejvyšších. 

Taková rizika by samozřejmě mohla být za jinak předpokládaných podmínek na úplně 

jiné úrovni významnosti. 

 

V případě nedostatku zakázek je třeba mít připravenu novou marketingovou strategii, 

lépe reagující na potřeby zákazníků. Zejména se zaměřit na jiné formy propagace služby 

a na zjištění spokojenosti zákazníků získaných. Propuknutí rizika je však velmi málo 

pravděpodobné vzhledem k nepokryté poptávce na trhu. 

 

V případě nedostatku vlastních finančních prostředků je možné přistoupit k získání 

úvěru od banky. Tento krok je však již krajní možností, pokud by se riziko skutečně 

projevilo, což nepředpokládám. Preventivní opatření lze spatřovat v efektivním řízení 

zásob podniku. Dále najmutí pracovní síly až od třetího měsíce činnosti podniku, kdy 

lze předpokládat první zakázky, vyvolané na základě propagačních akcí. Možnou 

ochranou je také výhoda plynoucí z nájemní smlouvy, kdy vlastník budovy požaduje 

splatit nájemné za první období činnosti, až v následujícím roce. 

 

4.5.4 Shrnutí kapitoly 

Na základě analýzy rizika jsem určila možná rizika, která průběh projektu ohrožují. 

Vyhodnotila jsem jejich závažnost a pravděpodobnost, čímž jsem získala pojem o 

velikosti jednotlivých rizik. Ohodnocení rizik napomohlo také k určení, kterým z rizik 

je třeba se věnovat přednostně, a která projekt více méně neohrožují. Navrhla jsem 

vhodná opatření vedoucí ke snižování jednotlivých rizik. Myslím tedy, že projekt by 

měl být ošetřen od možných ohrožení v podobě rizik. 
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4.6 Finanční plán 

Ve finančním plánu je sestavena zahajovací rozvaha na základě údajů sepsaných 

v kapitole týkající se popisu podniku. Uvedena je také plánovaná konečná rozvaha 

k poslednímu dni prvního účetního období podniku. Dále je sestaven výkaz zisků a ztrát 

a cash flow, který je již naplánován pro prvních pět účetních období společnosti. 

Důvodem je význam těchto výkazů v celkovém hodnocení úspěšnosti společnosti. Po 

sestavení výkazů zisků a ztát je provedena analýza rentability tržeb podniku. Výkaz 

cash flow slouží jako podklad k zpracování ukazatele doby návratnosti počáteční 

investice, z peněžních prostředků vyprodukovaných činností firmy. 

 

4.6.1 Plán zahajovací rozvahy 
Plánování položek rozvahy vychází u zahajovací rozvahy z informací obsažených 

v kapitole týkající se popisu podniku. V plánované konečné rozvaze za první účetní 

období společnosti je využito údajů zachycených v jednotlivých kapitolách návrhové 

části s doplněním o údaje vyplývajících ze sestavených plánovaných výkazů. 

 

Zahajovací rozvaha ke dni 1. 7. 2009 
Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný 
vlastní kapitál  A. Vlastní kapitál 350 000 

B. Dlouhodobý majetek  A.I. Základní kapitál 350 000 

B.I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek  A.II. Kapitálové fondy  

B.II. Dlouhodobý hmotný 
majetek  A.III. Rezervní fondy a fondy 

ze zisku  

B.III. Dlouhodobý finanční 
majetek  A.IV. Hospodářský výsledek 

minulých let  

C. Oběžná aktiva 350 000 A.V. Hospodářský výsledek 
běžného období  

C.I. Zásoby  B. Cizí zdroje  
C.II. Dlouhodobé pohledávky  B.I. Rezervy  
C.III. Krátkodobé pohledávky  B.II. Dlouhodobé závazky  
C.IV. Finanční majetek 350 000 B.III. Krátkodobé závazky  
D.I. Časové rozlišení  B.IV. Bankovní úvěry  

   C.I. Časové rozlišení  
Aktiva celkem 350 000 Pasiva celkem 350 000 

Tabulka 30: Plánovaná zahajovací rozvaha 
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4.6.2 Plán výkazu zisků a ztrát 
K jeho sestavení je třeba vyčíslit potřebné položky výkazu, které nejsou zahrnuty 

v jednotlivých kapitolách návrhové části práce. Nejprve uvádím plánované tržby. 

Následně je uveden také plán výkonové spotřeby, osobních nákladů, odpisů a správní 

režie. 

 

Plán tržeb 

Plán tržeb vychází z plánovaných údajů objemu služby (tabulka 17 a 18) a prodejní 

ceny služby (tabulka 25), uvedených v kapitole plánu poskytování služby. (Plánovaný 

objem služby x plánované prodejní ceny). 

 

1. rok 
Varianta 

Tržby 

P R O 
1. typ  156 668 236 480 354 720 
2. typ  364 689 540 280 810 420 

Celkem 521 357 776 760 1 165 140 
Tabulka 31: Plánované tržby za 1. rok činnosti 

 

2. rok 
Varianta 

Tržby 

P R O 
1. typ  768 480 1 152 720 1 729 080 
2. typ  2 721 738 4 097 240 6 145 860 

Celkem 3 490 218 5 249 960 7 874 940 
Tabulka 32: Plánované tržby za 2. rok činnosti 

 

3. rok 
Varianta 

Tržby 

P R O 
1. typ  2 049 280 3 073 920 4 610 880 
2. typ  5 619 072 8 428 608 12 642 912 

Celkem 7 668 352 11 502 528 17 253 792 
Tabulka 33: Plánované tržby za 3. rok činnosti 

 

4. rok 
Varianta 

Tržby 

P R O 
1. typ  3 199 060 4 801 888 7 202 832 
2. typ  9 314 496 13 986 816 20 980 224 

Celkem 12 513 556 18 788 704 28 183 056 
Tabulka 34: Plánované tržby za 4. rok činnosti 
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5. rok 
Varianta 

Tržby 

P R O 
1. typ  3 295 090 4 946 032 7 419 048 
2. typ  9 594 450 14 407 200 21 610 800 

Celkem 12 889 540 19 353 232 29 029 848 
Tabulka 35: Plánované tržby za 5. rok činnosti 

 

Plán výkonové spotřeby 

K zjištění výkonové spotřeby je třeba nejprve uvést spotřebu na jednotku produkce, tedy 

na jednu zakázku obou typů provedení služby. Ve čtvrtém a pátém roce je odhadován 

nárůst těchto nákladů v řádu 3 %.  

 

Spotřeba materiálu a 
energie na jednu zakázku 1. typ 2. typ 

Materiál výroba obalu 565 7 543 
Materiál balení 100 300 

Spotřeba energie 30 60 
Doprava k zakázce  150 
Celkem 1. – 3. rok 695 8 053 

Celkem 4. rok  716 8 295 
Celkem 5. rok 738 8 544 

Tabulka 36: Plánovaná spotřeba materiálu a energie na jednu zakázku 

 

Pro vyčíslení celkové výkonové spotřeby je třeba brát v úvahu hodnoty na jednotku 

produkce, uvedené v tabulce výše. Rovněž je třeba pro výpočet zahrnout předpokládané 

objemy služby v jednotlivých letech a variantách vývoje, uvedené v kapitole plánu 

poskytování služby (tabulka 17 a 18). K zjištění požadovaných hodnot v následujících 

tabulkách jsem dospěla po vynásobení nákladů na jednotku množstvím plánovaných 

objemů poskytování služby balení. 

 

1. rok 
Varianta 

Spotřeba 
materiálu a 

energie 
celkem P R O 

1. typ 36 835 55 600 83 400 
2. typ 217 431 322 120 483 180 

Celkem 254 226 377 720 566 580 
Tabulka 37: Plánovaná spotřeba materiálu a energie za 1. rok činnosti 
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2. rok 
Varianta 

Spotřeba 
materiálu a 

energie 
celkem P R O 

1. typ 166 800 250 200 375 300 
2. typ 1 497 858 2 254 840 3 382 260 

Celkem 1 664 658 2 505 040 3 757 560 
Tabulka 38: Plánovaná spotřeba materiálu a energie za 2. rok činnosti 

 

3. rok 
Varianta 

Spotřeba 
materiálu a 

energie 
celkem P R O 

1. typ 444 800 667 200 1 000 800 
2. typ 3 092 352 4 638 528 6 957 792 

Celkem 3 537 152 5 305 728 7 958 592 
Tabulka 39: Plánovaná spotřeba materiálu a energie za 3. rok činnosti 

 

4. rok 
Varianta 

Spotřeba 
materiálu a 

energie 
celkem P R O 

1. typ 694 520 1 042 496 1 563 744 
2. typ 5 126 310 7 697 760 11 546 640 

Celkem 5 820 830 8 740 256 13 110 384 
Tabulka 40: Plánovaná spotřeba materiálu a energie za 4. rok činnosti 

  

5. rok 
Varianta 

Spotřeba 
materiálu a 

energie 
celkem P R O 

1. typ 715 860 1 074 528 1 611 792 
2. typ 5 280 192 7 928 832 11 893 248 

Celkem 5 996 052 9 003 360 13 505 040 
Tabulka 41: Plánovaná spotřeba matriálu a energie za 5. rok činnosti 

 

Plán nákladů na služby vychází z hodnot uvedených v kapitole týkající se plánovaného 

rozpočtu marketingových aktivit (v prvním roce tabulka 10). Hodnoty jsou však 

očištěny o náklady na přímý marketing zahrnující telefonní poplatky a poplatky za 

internetové připojení. Tyto údaje jsou součástí správních nákladů podniku.  
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Služby 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Internetové stránky 10 000     

Označení beden 
logem společnosti 5 869 5 869 5 869 6 045 6 226 

Propagační 
předměty 2 300 2 300 2 300 2 369 2 440 

Propagační katalog 2 500 2 500 2 500 2 575 2 652 
Vizitky 600 600 600 618 637 

Mezinárodní 
strojírenský veletrh  40 000 40 000 41 200 42 436 

Celkem 21 269 51 269 51 269 52 807 54 391 
Tabulka 42: Plánované náklady na služby 

 

Plán osobních nákladů 

Plánované osobní náklady vycházejí z předpokladů definovaných v kapitole týkající se 

organizačního plánu.  

 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Manažer, dělník, balič 
(vlastník společnosti) 

160 800 
(26 800 x 

6) 

321 600 
(26 800 x 

12) 

321 600 
(26 800 x 

12) 

353 760 
(29 480 x 

12) 

389 136 
(32 428 x 

12) 

Pracovník 
zákaznického servisu 

102 912 
(25 728 x 

4) 

308 736 
(25 728 x 

12) 

308 736 
(25 728 x 

12) 

339 600 
(28 300 x 

12) 

373 560 
(31 130 x 

12) 

Pracovník 
zákaznického servisu    

 308 736 
(25 728 x 

12) 

Dělník, balič  
308 736 

(25 728 x 
12) 

308 736 
(25 728 x 

12) 

339 600 
(28 300 x 

12) 

373 560 
(31 130 x 

12) 

Dělník a balič   
308 736 

(25 728 x 
12) 

339 600 
(28 300 x 

12) 

373 560 
(31 130 x 

12) 

Dělník a balič    
308 736 

(25 728 x 
12) 

339 600 
(28 300 x 

12) 
Celkem 263 712 939 072 1 247 808 1 681 296 2 158 152 

Tabulka 43: Plánované osobní náklady 

 

Plán odpisů 

Za dlouhodobý hmotný majetek společnost považuje hmotný majetek v pořizovací ceně 

vyšší než 40 000 Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek považuje majetek v pořizovací 

ceně vyšší než 60 000 Kč. Daňové odpisy jsou shodné s účetními odpisy. 
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Odpisy v prvním roce činnosti budou zahrnovat automobil Ford Transit v pořizovací 

ceně 80 000 Kč, který bude zařazen do dlouhodobého hmotného majetku. Vůz je 

zařazen do odpisové skupiny 2, odepisován bude rovnoměrně. Ostatní zařízení 

v celkové hodnotě 110 000 Kč bude zařazeno do spotřeby v účtové třídě 5. Odpisy 

v prvním roce činnosti činí 8 800 Kč. 

 

V druhém roce podnikání bude pořízen vysokozdvižný vozík v ceně 30 000 Kč, který 

bude zařazen do spotřeby v účtové třídě 5. Odpisy v druhém roce činnosti zahrnují opět 

odpis automobilu ve výši 17 800 Kč. 

 

Ve třetím roce se počítá s pořízením formátovací pily v pořizovací ceně 100 000 Kč. 

Zařazena bude do odpisové skupiny 2, odepisována bude rovnoměrně. Celkové odpisy 

ve třetím roce činnosti činí 28 800 Kč, přičemž zahrnují odpis automobilu (17 800 Kč) a 

formátovací pily (11 000 Kč). 

 

Ve čtvrtém roce dojde k zakoupení dalšího automobilu Ford Transit v odhadované ceně 

100 000 Kč. Vůz je zařazen do odpisové skupiny 2, odepisován bude rovnoměrně. 

Celkové odpisy ve čtvrtém roce činnosti činí 51 050 Kč, přičemž zahrnují odpis 

automobilu (17 800 Kč), odpis formátovací pily (22 250 Kč) a odpis nově pořízeného 

automobilu (11 000 Kč). 

 

V pátém roce bude investováno do dalšího PC v odhadované hodnotě 10 000 Kč a 

dalšího nábytkového vybavení kanceláře v odhadované hodnotě 5 000 Kč. Tyto 

investice budou zahrnuty do spotřeby v účtové třídě 5. Odpisy v pátém roce činnosti 

činí 62 300 Kč, přičemž zahrnují odpisy automobilů (40 050 Kč), odpis formátovací 

pily (22 250 Kč). 

 

Plán správní režie 

Nájemné budovy činí 25 000 měsíčně. Součástí nájemní smlouvy bude vstřícný krok od 

majitele budovy, který nebude požadovat nájemné za první rok činnosti (červenec – 

prosinec 2009), avšak za podmínky, že mu toto roční nájemné bude splaceno v plné 

výši do poloviny roku 2010. Měsíční nájemné v druhém roce bude hrazeno vždy 
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v měsíci následujícím. Nájemné budovy je řízeno nájemní smlouvou, která je sepsána 

na dobu pěti let. Náklady na internetové připojení jsou rovněž neměnné, v důsledku 

paušálního stanovení částky.  

 

Správní režie 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Nájemné budovy 

( 25 000 Kč/ 
měsíc) 

150 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Náklady na 
internetové 
připojení 

(500 Kč/ měsíc) 

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Náklady na 
telefonní poplatky 

 

12 000 
(2000 Kč/ 

měsíc) 

24 000 
(2000 Kč/ 

měsíc) 

24 000 
(2000 Kč/ 

měsíc) 

48 000 
(4000 Kč/ 

měsíc) 

72 000 
(6 000 Kč 

měsíc) 
Náklady na 

energie 
 

15 000 
(2500 Kč/ 

měsíc) 

30 000 
(2500 Kč/ 

měsíc) 

30 000 
(2500 Kč/ 

měsíc) 

30 900 
(2575 Kč/ 

měsíc) 

31 824 
(2652 Kč/ 

měsíc) 
Celkem 180 000 360 000 360 000 384 900 409 824 

Tabulka 44: Plánované náklady na správní režii 

 

Stanovením potřebných údajů o jednotlivých položkách nákladů a výnosů, lze sestavit 

výkaz zisků a ztrát pro pět plánovaných účetních období. 

 

Výkaz zisků a ztrát 1. rok činnosti (2009) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby z prodeje služeb 521 357 776 760 1 165 140 
Spotřeba materiálu a energie 364 226 487 720 676 580 

Služby 21 269 21 269 21 269 
Přidaná hodnota 135 862 267 771 467 291 
Osobní náklady 263 712 263 712 263 712 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 8 800 8 800 8 800 

Správní režie 180 000 180 000 180 000 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním - 316 650 - 184 741 14 779 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost (20 %)   2 956 

Výsledek hospodaření za 
účetní období - 316 650 - 184 741 11 823 

Tabulka 45: Plánovaný výkaz zisků a ztrát za 1. rok činnosti 

 

Hospodářský výsledek za 1. účetní období vychází kromě optimistické varianty jako 

ztráta. Příčinu lze spatřovat v následujících oblastech: 
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• první účetní období zahrnuje pouze 6 měsíců, 

• nedostatečné množství zákazníků, jelikož firma začíná, 

• zaváděcí prodejní ceny. 

 

Pro firmu je ztráta za první účetní období přípustná, pokud ji však bude doprovázet 

kladný výsledek konečného zůstatku výkazu cash flow. 

 

Výkaz zisků a ztrát 2. rok činnosti (2010) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby z prodeje služeb 3 490 218 5 249 960 7 874 940 
Spotřeba materiálu a energie 1 694 658 2 535 040 3 787 560 

Služby 51 269 51 269 51 269 
Přidaná hodnota 1 744 291 2 663 651 4 036 111 
Osobní náklady 939 072 939 072 939 072 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 17 800 17 800 17 800 

Správní režie 360 000 360 000 360 000 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 427 419 1 346 779 2 719 239 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost (19 %) 81 210 255 888 516 655 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 346 209 1 090 891 2 202 584 

Tabulka 46: Plánovaný výkaz zisků a ztrát za 2. rok činnosti 

 

Výkaz zisků a ztrát 3. rok činnosti (2011) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby z prodeje služeb 7 668 352 11 502 528 17 253 792 
Spotřeba materiálu a energie 3 537 152 5 305 728 7 958 592 

Služby 51 269 51 269 51 269 
Přidaná hodnota 4 079 931 6 145 531 9 243 931 
Osobní náklady 1 247 808 1 247 808 1 247 808 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 28 800 28 800 28 800 

Správní režie 360 000 360 000 360 000 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 2 443 323 4 508 923 7 607 323 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost (19 %) 464 231 856 695 1 445 391 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 1 979 092 3 652 228 6 161 932 

Tabulka 47: Plánovaná výkaz zisků a ztrát za 3. rok činnosti 
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V druhém a třetím účetním období se firma nachází již v zisku. Mimo pesimistickou 

variantu druhého roku se již jedná o zisk v řádu milionů korun. K dosažení plánovaného 

zisku dopomohlo najmutí dalších pracovních sil, čímž bude možné obsloužit více 

zakázek. Tržby se rovněž zvýšily na základě vyšších prodejních cen za služby. Přispěl 

také fakt, že účetní období se již shoduje se standardním počtem 12 měsíců. Výše zisku 

na konci třetího účetního období je plánována na minimální výši 1 979 092 Kč.  

 

Výkaz zisků a ztrát 4. rok činnosti (2012) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby z prodeje služeb 12 513 556 18 788 704 28 183 056 
Spotřeba materiálu a energie 5 820 830 8 740 256 13 110 384 

Služby 52 807 52 807 52 807 
Přidaná hodnota 6 639 919 9 995 641 15 019 865 
Osobní náklady 1 681 296 1 681 296 1 681 296 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 51 050 51 050 51 050 

Správní režie 384 900 384 900 384 900 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 4 522 673 7 878 395 12 902 619 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost (19 %) 859 308 1 496 895 2 451 498 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 3 663 365 6 381 500 10 451 121 

Tabulka 48: plánovaný výkaz zisků a ztrát za 4. rok činnosti 

 

Výkaz zisků a ztrát 5. rok činnosti (2013) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby z prodeje služeb 12 889 540 19 353 232 29 029 848 
Spotřeba materiálu a energie 6 011 052 9 018 360 13 520 040 

Služby 54 391 54 391 54 391 
Přidaná hodnota 6 824 097 10 280 481 15 455 417 
Osobní náklady 2 158 152 2 158 152 2 158 152 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 62 300 62 300 62 300 

Správní režie 409 824 409 824 409 824 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 4 193 821 7 650 205 12 825 141 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost (19 %) 796 826 1 453 539 2 436 777 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 3 396 995 6 196 666 10 388 364 

Tabulka 49: Plánovaný výkaz zisků a ztrát za 5. rok činnosti 
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Ve čtvrtém a pátém roce dojde k navýšení hrubé mzdy pracovníků působících ve firmě 

o 10 %. Nový zaměstnanci budou najímání za dosavadních platových podmínek. Ve 

čtvrtém účetním období dochází k dalšímu růstu zisku. Ačkoliv v  tomto roce došlo 

k navýšení nákladů výroby o 3 %, najmutí dalšího pracovníka a možnost obsloužení 

více zakázek mají za následek celkové zvýšení zisku.  

 

V pátém účetním období jsou tržby oproti minulému období vyšší v důsledku zvýšené 

prodejní ceny služby. Ta je formována za pomocí výpočtu nákladů s připočtením 

ziskové přirážky. Ačkoliv se výrobní náklady zvýšily o 3 %, zvýšil se i zisk na jednu 

zakázku. To má za následek, že přidaná hodnota v tomto roce stále vykazuje vzrůstající 

trend. Pokles zisku oproti minulému období je především zapříčiněn najmutím 

pracovníka do nevýrobní sféry podniku, a tedy i růstem osobních nákladů.  

 

Hodnocení rentability tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vypovídá o podílu zisku či ztráty na obratu firmy. 

Vzorec:  (Hospodářský výsledek za období po zdanění / Tržby) x 100 

 

Rentabilita tržeb  
 Pesimistická Realistická Optimistická 

1. rok  - 56 % - 21,26 %  2,3 % 
2. rok 10,42 % 21,11 % 28,19 % 
3. rok 25,65 % 31,65 % 35,64 % 
4. rok 29,28 % 33,96 % 37,08 % 
5. rok 26,35 % 32,02 % 35,79 % 

Tabulka 50: Rentabilita tržeb 1. rok činnosti 

 

Rentabilita tržeb v prvním období v pesimistické a realistické variantě zaznamenává 

záporné hodnoty, což znamená, že na tržby připadá ztráta vyčíslená v hodnotách 

ukazatele. Pesimistická varianta druhého roku je spíše pod průměrná. Ostatní varianty 

z roku druhého a všechny hodnoty v ostatních obdobích, jsou již v hodnotách 

nadprůměrných. V pátém roce rentabilita tržeb oproti roku čtvrtému nepatrně poklesla, 

stalo se tak na základě poklesu hodnoty zisku vůči růstu hodnoty tržeb. V pátém roce 

jedna koruna tržeb vygeneruje méně haléřů zisku, nežli je tomu v předchozím období. 

V dalším roce je však možné najmout pracovní sílu do výroby, čímž by mělo dojít 

k opětovnému nárůstu zisku a ukazatele rentability tržeb. 
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4.6.3 Plán Cash flow  
Plán peněžních toků je sestaven na základě metody přímé. Vypočte se jako rozdíl 

nákladů, které jsou současně peněžními výdaji a rozdíl výnosů, které jsou současně 

peněžními příjmy. Údaje ve výkazu hotovostních toků se vypočítají na základě nákladů 

a výnosů uváděných ve výkazu zisku a ztráty, avšak tyto údaje jsou modifikovány na 

základě načasování jednotlivých skutečných příjmů plateb a skutečných peněžních 

výdajů. Plán je sestaven na základě těchto předpokladů: 

• Podnik, dodavatelé i odběratelé jsou plátci DPH. 

• Splatnost odběratelských faktur představuje v prvním roce činnosti 14 dnů, 

v dalších letech činnosti 30 dnů. 

• Platby dodavatelům budou hrazeny do 14 dnů. Počítá se s pojistnou zásobou 

materiálu ve výši zajišťující vyřízení jedné zakázky obou typů provedení služby.  

• Výplata mezd se uskuteční vždy k 15. dni následujícího měsíce 

• Platba nájemného se za 1 rok činnosti se uskuteční nejpozději do poloviny 

následujícího roku. Ve 2. – 5. roce činnosti se tyto platby uskuteční vždy do 

konce následujícího měsíce. 

• Platby za internetové připojení, telefonní poplatky a energie budou splatné vždy 

v následujícím měsíci.  

 

Výkaz Cash flow 1. rok činnosti (2009) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby 477 917 712 030 1 068 045 
Celkové příjmy 477 917 712 030 1 068 045 

Zařízení 80 000 80 000 80 000 
Materiál 369 232 490 850 677 043 

Platy 211 184 211 184 211 184 
Internetové připojení 2 500 2 500 2 500 
Telefonní poplatky 10 000 10 000 10 000 

Služby 21 269 21 269 21 269 
Energie 15 175 16 500 18 500 

Daně 1 250 1 250 1 250 
Celkové výdaje 710 610 833 553 1 021 746 
Hotovostní tok -232 693 -121 523 46 299 

Počáteční zůstatek 350 000 350 000 350 000 
Koneční zůstatek 117 307 228 477 396 299 

Tabulka 51: Plánovaný výkaz Cash flow za 1. rok činnosti 
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Výkaz cash flow ukazuje, že i v prvním účetním období je konečný zůstatek peněžních 

prostředků v kladných hodnotách, tudíž nebude třeba dodatečných zdrojů financování. 

Výdaje vynaložené na platbu daní zahrnují zálohy na daň silniční. Ačkoliv za první 

období je ve výkazu zisků a ztráty uvedena ztráta (při pesimistické a optimistické 

variantě), z hlediska skutečných peněžních příjmů a výdajů, které v období proběhnou, 

se ukazuje firma životaschopná. 

 

Výkaz Cash flow 2. rok činnosti (2010) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby 3 242 819 4 877 197 7 315 790 
Celkové příjmy 3 242 819 4 877 197 7 315 790 

Materiál 1 637 963 2 445 045 3 648 318 
Platy 913 344 913 344 913 344 

Nájemné 425 000 425 000 425 000 
Internetové připojení 6 000 6 000 6 000 
Telefonní poplatky 24 000 24 000 24 000 

Energie 47 365 56 100 69 150 
Služby 51 269 51 269 51 269 
Daně 3 000 3 000 5 956 

Celkové výdaje 3 107 941 3 923 758 5 143 037 
Hotovostní tok 134 878 953 439 2 172 753 

Počáteční zůstatek 117 307 228 477 396 299 
Koneční zůstatek 252 185 1 181 916 2 569 052 

Tabulka 52: Plánovaný výkaz Cash flow za 2. rok činnosti 

 

V druhém účetním období přehled ukazuje na kladný konečný zůstatek výkazu cash 

flow. K navýšení celkových výdajů přispěla platba za nájemné budovy z prvního roku 

provozování činnosti. Výdaje na propagační akce jsou vyšší, neboť se počítá s účastí na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Výdaje na platbu daní zahrnují doplatek 

daně silniční za předchozí období, s připočtením záloh za období běžné. V optimistické 

variantě je navíc uhrazena daň z příjmu právnických osob za minulé období. Došlo také 

k navýšení výdajů na platy zaměstnanců, prostřednictvím najmutí další pracovní síly. 

Ovšem další pracovní síla má také vliv na zvýšení peněžních příjmů z tržeb. 
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Výkaz Cash flow 3. rok činnosti (2011) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby 7 320 171 10 981 481 16 472 221 
Celkové příjmy 7 320 171 10 981481 16 472 221 

Zařízení 100 000 100 000 100 000 
Materiál 3 427 637 5 137 521 8 453 644 

Platy 1 222 080 1 222 080 1 222 080 
Nájemné 300 000 300 000 300 000 

Internetové připojení 6 000 6 000 6 000 
Telefonní poplatky 24 000 24 000 24 000 

Energie 70 250 90 380 120 570 
Služby 51 269 51 269 51 269 
Daně 149 178 514 776 1 036 310 

Celkové výdaje 5 350 414 7 446 026 11 313 873 
Hotovostní tok 1 969 757 3 535 455 5 158 348 

Počáteční zůstatek 252 185 1 181 916 2 569 052 
Koneční zůstatek 2 221 942 4 717 371 7 727 400 

Tabulka 53: plánovaný výkaz Cash flow za 3. rok činnosti 

 

V třetím účetním období přehled ukazuje na kladný konečný zůstatek výkazu cash flow.  

Došlo k navýšení výdajů na platy zaměstnanců, prostřednictvím najmutí další pracovní 

síly. Ovšem další pracovní síla má také vliv na zvýšení peněžních prostředků z tržeb. U 

výdajů na platby daní došlo k navýšení v důsledku povinnosti platby záloh na daň 

z příjmu právnických osob.  

 

Výkaz Cash flow 4. rok činnosti (2012) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby 12 109 785 18 181 519 27 272 284 
Celkové příjmy 12 109 785 18 181 519 27 272 284 

Zařízení 100 000 100 000 100 000 
Materiál 5 664 895 8 501 438 12 780 372 

Platy 1 645 172 1 645 172 1 645 172 
Nájemné 300 000 300 000 300 000 

Internetové připojení 6 000 6 000 6 000 
Telefonní poplatky 48 000 48 000 48 000 

Energie 97 109 130 296 179 994 
Služby 52 807 52 807 52 807 
Daně 869 424 1 463 252 2 379 877 

Celkové výdaje 8 783 407 12 246 965 17 492 222 
Hotovostní tok 3 326 378 5 934 554 9 780 062 

Počáteční zůstatek 2 221 942 4 717 371 7 727 400 
Koneční zůstatek 5 548 320 10 651 925 17 507 462 

Tabulka 54: Výkaz Cash flow za 4. rok činnosti 
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Výkaz Cash flow 5. rok činnosti (2013) 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Tržby 12 858 204 19 306 184 28 959 282 
Celkové příjmy 12 109 785 18 181 519 27 272 284 

Materiál 5 943 142 8 911 443 13 354 719 
Platy 2 118 414 2 118 414 2 118 414 

Nájemné 300 000 300 000 300 000 
Internetové připojení 6 000 6 000 6 000 
Telefonní poplatky 72 000 72 000 72 000 

Energie 102 236 137 532 190 386 
Služby 54 391 54 391 54 391 
Daně 1 260 295 2 143 095 3 463 605 

Celkové výdaje 9 856 478 13 742 875 19 559 515 
Hotovostní tok 2 253 307 4 438 644 7 712 769 

Počáteční zůstatek 5 548 320 10 651 925 17 507 462 
Koneční zůstatek 7 801 627 15 090 569 25 220 231 

Tabulka 55: Výkaz Cash flow za 5. rok činnosti 

 

Ve čtvrtém a pátém účetním období přehled ukazuje na kladný konečný zůstatek 

výkazu cash flow.  Ve čtvrtém roce došlo k navýšení výdajů na platy zaměstnanců, 

prostřednictvím najmutí další pracovní síly do výroby. Ovšem další pracovní síla má 

také vliv na zvýšení peněžních prostředků z tržeb. 

 

V pátém roce pak vzrostly výdaje na platy v důsledku najmutí pracovní síly do 

nevýrobní oblasti společnosti. K dalšímu rozšíření kapacitních možností výroby tedy 

nedošlo, a plánované objemy tržeb zůstaly stejné jako v roce čtvrtém. Rozdíl v položce 

příjmů z tržeb je způsoben pouze nárůstem ceny služeb v souvislosti s růstem cen 

přímého materiálu a dalších nákladů výroby. Výdaje na nájemné a internetové připojení 

zůstávají ve stejné výši, jelikož se jedná o smluvně upravenou výši výdajů. S rozvojem 

společnosti je také nutné započítat zvýšení nákladů na telefonní poplatky a služby 

zahrnující propagační činnosti. Výdaje na platby daní zahrnují v každém roce placené 

zálohy na daň z příjmu právnických osob a zálohy na daň silniční. Dále zahrnují 

doplatky daní z minulého účetního období.  

 

Konečný zůstatek finančních prostředků na konci 5. účetního období je plánován na 

minimální výši 7 801 627, což by znamenalo pro firmu možnosti dalšího rozvoje. 
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Odhadovaná doba návratnosti investice 

Příjmy za jednotlivé roky představují rozdílné částky, stanovím proto dobu návratnosti 

investice, jako měsíc, v němž při kumulativním součtu hotovostních toků 

vyprodukovaných činností firmy, došlo k překonání výše investovaného kapitálu 

(350 000 Kč). 

 

 Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Hotovostní tok v 1. 
období (6 měsíců) -232 693 -121 523 46 299 

Průměrný měsíční 
hotovostní tok v 2. období 11 240 79 453 181 063 

Průměrný měsíční 
hotovostní tok v 3. období 164 146 294 621 429 862 

Návratnost 03/2011 06/2010 02/2010 
Odhadovaná doba 

návratnosti investice 21 měsíců 12 měsíců 8 měsíců 

Tabulka 56: Odhadovaná doba návratnosti investice 

 

Majiteli se investovaný kapitál navrátí ve finančních prostředcích při realistické a 

optimistické variantě v průběhu prvního půl roku druhého účetního období. Pouze 

v případě pesimistické varianty by došlo k navrácení finančních prostředků až 

v průběhu prvního čtvrtletí třetího účetního období. 

 

4.6.4 Plán konečné rozvahy  

V plánované konečné rozvaze za první účetní období společnosti je využito údajů 

zachycených v jednotlivých kapitolách návrhové části s doplněním o údaje vyplývající 

ze sestavených plánovaných výkazů. 

 

Konečná rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (Pesimistická varianta) 
Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 80 000 Základní kapitál 350 000 
Odpisy - 8 800 Ztráta - 316 650 

Hotovost 117 307 Závazky 57 112 

Pohledávky 43 447 Výdaje příštích 
období 150 000 

Zásoby 8 508   
Aktiva celkem 240 462 Pasiva celkem 240 462 

Tabulka 57: Plánovaná konečná rozvaha (pesimistická varianta) 
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Konečná rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (Realistická varianta) 
Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 80 000 Základní kapitál 350 000 
Odpisy - 8 800 Ztráta - 184 741 

Hotovost 228 477 Závazky 57 656 

Pohledávky 64 730 Výdaje příštích 
období 150 000 

Zásoby 8 508   
Aktiva celkem 372 915 Pasiva celkem 372 915 

Tabulka 58: Plánovaná konečná rozvaha (realistická varianta) 

 

Konečná rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (Optimistická varianta) 
Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 80 000 Základní kapitál 350 000 
Odpisy - 8 800 Zisk 11 823 

Hotovost 396 299 Závazky 61 279 

Pohledávky 97 095 Výdaje příštích 
období 150 000 

Zásoby 8 508   
Aktiva celkem 573 102 Aktiva celkem 573 102 

Tabulka 59: Plánovaná konečná rozvaha (optimistická varianta) 

 

Konečná rozvaha na konci prvního účetního období zobrazuje výši majetkového 

vybavení firmy (osobní automobil). Aktiva jsou snížena o hodnotu odpisů majetku. 

Hotovost na bankovním účtu a v pokladně vychází z plánovaného výkazu cash flow. 

Pohledávky jsou stanoveny na základě propočtu tržeb, při zohlednění doby splatnosti 

faktur 14 dní. Zásoby vycházejí z předpokladu udržování minimální zásoby ve výši 

jedné zakázky z obou typů provedení služby. Základní kapitál představuje peněžitý 

vklad majitele společnosti. Hodnota ztráty a zisku za účetní období vychází 

z plánovaného výkazu zisků a ztrát. Závazky představují veškeré závazky společnosti 

(dodavatelé materiálu – splatnost faktury 14 dní, internetové připojení a telefonní 

poplatky – následující měsíc, zaměstnanci – výplata mezd k 15. dni následujícího 

měsíce). Výdaje příštích období představují náklady na nájem budovy za 1. účetní 

období, splatné podle smlouvy do poloviny následujícího účetního období. 
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4.6.5 Shrnutí kapitoly 
V plánovaném výkazu zisků a ztráty došlo k vyčíslení ztráty v pesimistická a realistické 

variantě za 1. účetním období. Pro firmu je ztráta za první účetní období přípustná, 

pokud ji však bude doprovázet kladný výsledek konečného zůstatku výkazu cash flow. 

Kladného konečného zůstatku cash flow dosaženo bylo, tudíž nebude třeba dodatečných 

zdrojů financování.  

 

V druhém účetním období se firma nachází ve všech variantách vývoje v zisku. Mimo 

pesimistickou variantu druhého roku se již jedná, o zisk v řádu milionů korun 

K dosažení plánovaného zisku dopomohlo najmutí dalších pracovních sil, čímž bude 

možné obsloužit více zakázek. Tržby se rovněž zvýšily na základě vyšších prodejních 

cen za služby. Přispěl také fakt, že účetní období se již shoduje se standardním počtem 

12 měsíců. Přehled cash flow ukazuje na kladný konečný zůstatek. K navýšení 

celkových výdajů přispěla platba za nájemné budovy z prvního roku provozování 

činnosti. Výdaje na propagační akce jsou vyšší, neboť se počítá s účastí na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Výdaje na platbu daní zahrnují doplatek 

daně silniční za předchozí období, s připočtením záloh za období běžné. V optimistické 

variantě je navíc uhrazena daň z příjmu právnických osob za minulé období.  Došlo také 

k navýšení výdajů na platy zaměstnanců, prostřednictvím najmutí další pracovní síly. 

Ovšem další pracovní síla má také vliv na zvýšení peněžních prostředků z tržeb. 

 

V třetím účetním období se firma nachází v zisku ve všech třech variantách vývoje. 

Jedná se o zisk v řádu milionů korun. K dosažení plánovaného zisku dopomohlo 

najmutí dalších pracovních sil, čímž bude možné obsloužit více zakázek. Tržby se 

rovněž zvýšily na základě vyšších prodejních cen za služby. Přehled peněžních toků 

ukazuje na kladný konečný zůstatek. Došlo k navýšení výdajů na platy zaměstnanců, 

prostřednictvím najmutí další pracovní síly. Ovšem další pracovní síla má také vliv na 

zvýšení peněžních prostředků z tržeb. U výdajů na platby daní došlo k navýšení 

v důsledku povinnosti platby záloh na daň z příjmu právnických osob.  
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Ve čtvrtém účetním období dochází k dalšímu růstu zisku. V tomto roce dojde 

k navýšení hrubé mzdy pracovníků působících ve firmě o 10 %. Nový zaměstnanci 

budou najímání za dosavadních platových podmínek. Ačkoliv v  tomto roce došlo 

k navýšení nákladů výroby o 3 %, najmutí dalšího pracovníka, a možnost obsloužení 

více zakázek, mají za následek celkové zvýšení zisku. Ve čtvrtém roce došlo k navýšení 

výdajů na platy zaměstnanců, prostřednictvím najmutí další pracovní síly do výroby. 

Ovšem další pracovní síla má také vliv na zvýšení peněžních prostředků z tržeb. 

 

V pátém účetním období jsou tržby oproti minulému období vyšší v důsledku zvýšené 

prodejní ceny služby. Ta je formována za pomocí výpočtu nákladů, s připočtením 

ziskové přirážky. Ačkoliv se výrobní náklady zvýšily o 3 %, zvýšil se i zisk na jednu 

zakázku. To má za následek, že přidaná hodnota v tomto roce stále vykazuje vzrůstající 

trend. Pokles zisku oproti minulému období je především zapříčiněn zvýšením nákladů 

najmutím pracovníka do nevýrobní sféry podniku, a  navýšením hrubé mzdy pracovníků 

působících ve firmě o 10 %. V dalších letech však bude možné opět rozšířit kapacitní 

možnosti výroby a balení, čímž bude opětovný růst zisku zajištěn. K dalšímu rozšíření 

kapacitních možností výroby však v pátém roce nedošlo, a plánované objemy tržeb 

zůstaly stejné jako v roce čtvrtém. Rozdíl v položce příjmů z tržeb je způsoben pouze 

nárůstem ceny služeb, v souvislosti s růstem cen přímého materiálu a dalších nákladů 

výroby. Výdaje na nájemné a internetové připojení zůstávají ve stejné výši, jelikož se 

jedná o smluvně upravenou výši výdajů. S rozvojem společnosti je také nutné započítat 

zvýšení nákladů na telefonní poplatky a služby zahrnující propagační činnosti. Výdaje 

na platby daní zahrnují v každém roce placené zálohy na daň z příjmu právnických osob 

a zálohy na daň silniční. Dále zahrnují doplatky daní z minulého účetního období. 

Konečný zůstatek finančních prostředků na konci 5. účetního období je plánován na 

minimální výši 7 801 627 Kč, což by znamenalo pro firmu možnosti dalšího rozvoje. 

 

Na základě hodnocení rentability tržeb lze konstatovat, že v prvním roce je ukazatel 

v pesimistické a realistické variantě v záporných hodnotách, jelikož firma vykázala 

ztrátu. Optimistická varianta ukazatele rentability je ve velmi nízkých hodnotách, 

jelikož firma vykázala zisk pouze 11 823. Pesimistická varianta druhého roku je spíše 

pod průměrná. Ostatní varianty z roku druhého a všechny hodnoty ve variantách roku 
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třetího jsou již v hodnotách nadprůměrných. V pátém roce rentabilita tržeb oproti roku 

čtvrtému nepatrně poklesla, stalo se tak na základě poklesu hodnoty zisku vůči růstu 

hodnoty tržeb. V pátém roce jedna koruna tržeb vygeneruje méně haléřů zisku, než je 

tomu v předchozím období. V dalším roce je však možné najmout pracovní sílu do 

výroby, čímž by mělo dojít k opětovnému nárůstu zisku a ukazatele rentability tržeb. 

 

Odhad doby návratnosti investice ukazuje, že majiteli se investovaný kapitál navrátí ve 

finančních prostředcích při realistické a optimistické variantě v průběhu prvního půl 

roku druhého účetního období. Pouze v případě pesimistické varianty by došlo 

k navrácení finančních prostředků až v průběhu prvního čtvrtletí třetího účetního 

období. 
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Závěr 

Založit nový podnik vyžaduje především nalezení příležitosti uplatnění na trhu. Budoucí 

majitel podniku má vizi, avšak jedině důkladným naplánováním všech oblastí, může 

dojít k závěru, zda má projekt smysl realizovat. Pomocníkem při zvažování samotného 

vstupu do podnikání je podnikatelský záměr, na jehož základě je možné posoudit 

realizovatelnost majitelovi vize. Právě tato potřeba posouzení životaschopnosti projektu 

je stavebním kamenem této práce. 

 

Na základě provedených výpočtů ve finančním plánu mohu konstatovat, že 

podnikatelský záměr má při realizaci velkou šanci na úspěch.  

 

V pesimistické variantě se sice podnik na konci prvního období nachází ve ztrátě 316 

650 Kč, avšak již v druhém období dosahuje výsledek hospodaření kladné hodnoty. Na 

konci pátého účetního období je zisk ve výši 3 396 995 Kč. Ve všech pěti obdobích není 

třeba dalších zdrojů financování, jelikož konečné zůstatky výkazu cash flow jsou 

v kladných hodnotách. Na konci pátého roku zůstatek představuje částku 7 801 627 Kč. 

Doba návratnosti investice majitele je stanovena na 21 měsíců, což znamená navrácení 

počátečních investic v březnu roku 2011. 

 

Realistická varianta počítá s hospodářským výsledkem v prvním období ve výši – 184 

741 Kč. V druhém období je výsledek hospodaření již v kladných hodnotách, v pátém 

období již dosáhne částky 6 196 666 Kč. Ve všech obdobích není třeba dalších zdrojů 

financování, jelikož konečné zůstatky výkazu cash flow jsou v kladných hodnotách. Na 

konci pátého roku zůstatek představuje částku 15 090 569 Kč. Doba návratnosti 

investice majitele je stanovena na 12 měsíců, což znamená navrácení počátečních 

investic v červnu roku 2010. Rentabilita tržeb je od druhého roku poměrně vysoká a 

v pátém roce dosáhne hodnoty 32,02 %. 

 

Optimistická varianta představuje hospodářské výsledky ve všech pěti obdobích 

v kladných hodnotách. Na konci pátého období by došlo k zisku 10 388 364 Kč. Výkaz 

cash flow udává konečný zůstatek ve všech plánovaných obdobích v kladných 

hodnotách, na konci pátého roku již ve velmi vysoké hodnotě 25 220 231 Kč. Doba 
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návratnosti investovaného kapitálu by činila pouhých 8 měsíců. Rentabilita tržeb 

dosahuje v pátém roce vysoké hodnoty 35, 79 %. 

 

Založení společnosti by dle dosažených finančních výsledků mělo být výhodné ve všech 

třech variantách. Důležitým faktorem úspěchu je znalost trhu budoucím majitelem 

společnosti, na jejímž základě již oslovil některé z potenciálních zákazníků, a setkal se 

s pozitivním ohlasem podporujícím ho v realizaci jeho vize. Při zvážení nízké míry 

rivality v odvětví a nepokryté poptávce na trhu, lze projekt rovněž vyhodnotit jako 

dobrou investici peněžních prostředků.  

 

S ohledem na komplexní zhodnocení návrhů, se domnívám, že cíle diplomové práce – 

zpracování podnikatelského záměru pro založení firmy působící v oblasti balící 

techniky průmyslových výrobků – se podařilo dosáhnout. 
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Příloha 2: Gantův diagram propagace 

 

ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předc Názvy zdrojů

1 Propagace služby balení 30 dny 1.7. 09 11.8. 09
2 Reklama 25 dny 1.7. 09 4.8. 09
3 Tvorba Internetových stránek 25 dny 1.7. 09 4.8. 09 Programátor
4 Zajištění potřeb k značení beden logem společnosti 10 dny 1.7. 09 14.7. 09 ELRIED Markierungssysteme GmbH
5 Podpora prodeje 23 dny 1.7. 09 31.7. 09
6 Vizitky 12 dny 1.7. 09 16.7. 09
7 Návrh 2 dny 1.7. 09 2.7. 09 Manažer
8 Vyhotovení a dodání 10 dny 3.7. 09 16.7. 09 7 REPROPRESS - Zdenek Kašpar
9 Propagačních předměty 21 dny 3.7. 09 31.7. 09
10 Výběr 1 den 3.7. 09 3.7. 09 7 Manažer
11 Vyhotovení a dodání 20 dny 6.7. 09 31.7. 09 10 REDA a.s
12  Propagační  katalog 19 dny 6.7. 09 30.7. 09
13 Návrh 5 dny 6.7. 09 10.7. 09 10 Manažer
14 Vyhotovení a dodání 10 dny 17.7. 09 30.7. 09 8 REPROPRESS - Zdenek Kašpar
15 Přímý marketing 22 dny 13.7. 09 11.8. 09
16 Oslovení zákazníků 22 dny 13.7. 09 11.8. 09
17 Výběr zákazníků k oslovení 2 dny 13.7. 09 14.7. 09 13 Manažer
18 Kontaktování e-mailem a telefonem 20 dny 15.7. 09 11.8. 09 17 Manažer

Programátor
ELRIED Markierungssysteme GmbH

Manažer
REPROPRESS - Zdenek Kašpar

Manažer
REDA a.s

Manažer
REPROPRESS - Zdenek Kašpar

Manažer
Manažer

25. 28. 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30.
červenec 2009 srpen 2009 zá
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Příloha 3: Plán cash flow po měsících (1. rok činnosti) – pesimistická varianta 

 

Měsíc červenec srpen září říjen listopad prosinec 
Tržby 43 447 86 894 86 894 86 894 86 894 86 894 

Celkové příjmy 43 447 86 894 86 894 86 894 86 894 86 894 
Zařízení 80 000      
Materiál 143 142 45 218 45 218 45 218 45 218 45 218 

Platy  26 800 26 800 52 528 52 528 52 528 
Internetové 
připojení  500 500 500 500 500 

Telefonní poplatky  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Služby 6 469 14 800     
Energie  3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 

Daně   750   500 
Celkové výdaje 229 611 92 353 78 303 103 281 103 281 103 781 
Hotovostní tok - 186 164 - 5459 8 591 - 16 387 - 16 387 - 16 887 

Počáteční 
zůstatek 350 000 163 836 158 377 166 968 150 581 134 194 

Koneční zůstatek 163 836 158 377 166 968 150 581 134 194 117 307 
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Příloha 4: Plán cash flow po měsících (1. rok činnosti) – realistická varianta 

 

Měsíc červenec srpen září říjen listopad prosinec 
Tržby 64 730 129 460 129 460 129 460 129 460 129 460 

Celkové příjmy 64 730 129 460 129 460 129 460 129 460 129 460 
Zařízení 80 000      
Materiál 155 085 67 153 67 153 67 153 67 153 67 153 

Platy  26 800 26 800 52 528 52 528 52 528 
Internetové 
připojení  500 500 500 500 500 

Telefonní poplatky  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Služby 6 469 14 800     
Energie  3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 

Daně   750   500 
Celkové výdaje 241 554 114 553 100 503 125 481 125 481 125 981 
Hotovostní tok - 176 824 14 907 28 957 3 979 3 979 3 479 

Počáteční 
zůstatek 350 000 173 176 188 083 217 040 221 019 224 998 

Konečný zůstatek 173 176 188 083 217 040 221 019 224 998 228 477 
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Příloha 5: Plán cash flow po měsících (1. rok činnosti) – optimistická varianta 

 

Měsíc červenec srpen září říjen listopad prosinec 
Tržby 97 095 194 190 194 190 194 190 194 190 194 190 

Celkové příjmy 97 095 194 190 194 190 194 190 194 190 194 190 
Zařízení 80 000      
Materiál 173 393 100 730 100 730 100 730 100 730 100 730 

Platy  26 800 26 800 52 528 52 528 52 528 
Internetové 
připojení  500 500 500 500 500 

Telefonní 
poplatky  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Služby 6 469 14 800     
Energie  3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 

Daně   750   500 
Celkové výdaje 259 862 148 530 134 480 159 458 159 458 159 958 
Hotovostní tok - 162 767 45 660 59 710 34 732 34 732 34 232 

Počáteční 
zůstatek 350 000 187 233 232 893 292 603 327 335 362 067 

Konečný 
zůstatek 187 233 232 893 292 603 327 335 362 067 396 299 
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Příloha 6: Výkaz zisků a ztrát – realistická varianta 

 

Výkaz zisků a ztrát – Realistická varianta 
Období 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby z prodeje služeb 776 760 5 249 960 11 502 528 18 788 704 19 353 232 
Spotřeba materiálu a 

energie 487 720 2 535 040 5 305 728 8 740 256 9 018 360 

Služby 21 269 51 269 51 269 52 807 54 391 
Přidaná hodnota 267 771 2 663 651 6 145 531 9 995 641 10 280 481 
Osobní náklady 263 712 939 072 1 247 808 1 681 296 2 158 152 

Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku 8 800 17 800 28 800 51 050 62 300 

Správní režie 180 000 360 000 360 000 384 900 409 824 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním - 184 741 1 346 779 4 508 923 7 878 395 7 650 205 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost (20 %)  255 888 856 695 1 496 895 1 453 539 

Výsledek hospodaření za 
účetní období - 184 741 1 090 891 3 652 228 6 381 500 6 196 666 
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Příloha 7: Cash flow – realistická varianta 

 

Cash flow – Realistická varianta 
Období 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Tržby 712 030 4 877 197 10 981 481 18 181 519 19 306 184 

Celkové příjmy 712 030 4 877 197 10 981481 18 181 519 18 181 519 
Zařízení 80 000  100 000 100 000  
Materiál 490 850 2 445 045 5 137 521 8 501 438 8 911 443 

Platy 211 184 913 344 1 222 080 1 645 172 2 118 414 
Nájemné  425 000 300 000 300 000 300 000 

Internetové připojení 2 500 6 000 6 000 6 000 6 000 
Telefonní poplatky 10 000 24 000 24 000 48 000 72 000 

Energie 21 269 56 100 90 380 130 296 137 532 
Služby 16 500 51 269 51 269 52 807 54 391 
Daně 1 250 3 000 514 776 1 463 252 2 143 095 

Celkové výdaje 833 553 3 923 758 7 446 026 12 246 965 13 742 875 
Hotovostní tok -121 523 953 439 3 535 455 5 934 554 4 438 644 

Počáteční zůstatek 350 000 228 477 1 181 916 4 717 371 10 651 925 
Koneční zůstatek 228 477 1 181 916 4 717 371 10 651 925 15 090 569 
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