
 

  



 

 

 





Abstrakt 

Tato diplomová práce je sepsána za účelem sestavení podnikatelského záměru na 

vytvoření nového poradenského centra stavební společnosti NOSTA s. r. o. Pro 

vypracování byly použity odborné metody, které důkladně analyzují současný stav a 

zároveň poukazují na nové možnosti pro zlepšení výkonnosti podniku. Návrhová část 

popisuje nový produkt a postupy jeho uvedení na trh. Vyhodnocena je také ekonomická 

efektivnost. 
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Abstract 

The thesis is written in order to composition of business plan for creation of new 

consultant centre of construction company NOSTA s. r. o. For elaboration were used 

special methods which properly analyses actual statement and also point out new 

possibilities for improvement of efficiency of the company. Project part describes the 

new product and the procedure of its placing on the market. Economic effectiveness is 

evaluated too. 
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Úvod 

 Žádný z oborů podnikání nezaručuje úspěch navždy. Podnikatelské prostředí je 

prostor velmi dynamicky se měnící. To, co v minulosti přinášelo zisky, může začít 

stagnovat, případně přivést podnikatele do ztráty. Úspěch v podnikání je podmíněn 

schopností podnikatele přizpůsobovat se podmínkám trhu.  

Velmi intenzivně platí tato charakteristika v tomto období pro oblast 

stavebnictví. Značný propad poptávky je podnětem pro hledání nových možností a 

podnikatelských příležitostí.  To vše nelze dělat pouze intuitivně. K tomu, aby nebyla 

opomenuta žádná důležitá oblast při přípravě rozhodnutí podnikatele, nebo investora o 

vstupu na trh s novým produktem, slouží podnikatelský plán. V něm se provádí analýza 

vlastních možností podnikatele, tržní síla konkurence a zkoumají se politické a 

legislativní podmínky. Podnikatelský plán je proto klíčovým dokumentem, který 

prokáže, jak velké jsou předpoklady a šance k tomu, aby byl konkrétní podnikatelský 

záměr úspěšný.  

Jestliže je nedostatek zakázek ve stavebnictví, je tím ohroženo velké množství 

stavebních společností a tím i pracovní místa jejich zaměstnanců. V Moravskoslezském 

kraji, ve kterém se nachází i stavební společnost, která je subjektem zkoumání možností 

rozšíření oblastí podnikání v této práci, to platí o to intenzivněji, neboť je tento region 

dlouhodobě zatížen faktorem vysoké nezaměstnanosti. 
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1.  Cíl práce, metody a postupy zpracování 

 Cílem této práce je vypracování návrhu podnikatelského záměru v podmínkách 

konkrétní obchodní společnosti, zaměřené na oblast stavebnictví. 

V první části práce bude prezentován teoretický základ k problematice, využita 

bude především odborná literatura z oborů ekonomie, řízení a marketingu. 

Dále bude představena společnost NOSTA, s. r. o Nový Jičín, popsán dosavadní 

vývoj společnosti a to od roku 1993, kdy zahájila své působení na stavebním trhu, když 

na základě schváleného privatizačního projektu odkoupila část státního podniku 

regionálního charakteru. 

Přestože společnost vykazuje dlouhodobě dobré hospodářské výsledky, působí i 

na ni velmi negativně prudký pokles objemu zakázek způsobený především 

uplatňováním šetřící vládní strategie, jejímž důsledkem je výrazné omezení veřejných 

investic. Tato skutečnost společně s logicky sílící konkurencí v regionálních 

podmínkách stavebního trhu vytváří nezbytný požadavek na hledání nových příležitostí 

a oborů, které by společnosti umožnily v konkurenčním boji úspěšně obstát. 

Těžiště práce bude spočívat ve formulaci podnikatelského záměru, který má 

napomoci, po svém uskutečnění, tohoto ambiciózního cíle dosáhnout. Popisován bude 

konkrétní záměr. 

Hlavní obsah podnikatelského záměru spočívá v rozšíření společností dnes 

poskytovaných služeb o služby nové. Jedná se o oborově příbuzné služby, které 

s výhodou navazují na klasickou stavební činnost. Jde o služby ve stavebnictví, 

inženýringu, poradenství v oboru investic, poradenství při získávání dotací na stavební 

investice z vnitrostátních i evropských zdrojů financování a o velmi aktuálně potřebnou 

službu v oblasti energetické náročnosti staveb. Tato specifická služba má pokrýt 

poptávku zákazníků vyvolanou novými legislativními opatřeními a potřeba jejího 

poskytování v budoucnosti velmi silně vzroste a to vzhledem k trvale se snižujícím 

světovým zásobám energetických zdrojů. 



11 
 

Představen bude návrh celého procesu přípravy a realizace podnikatelského 

záměru. Počínaje analýzou prostředí ve zvoleném oboru, přes návrh konkrétního 

postupu jeho zavedení, až po zhodnocení ekonomické efektivnosti. 

 V závěru práce budou formulovány návrhy a doporučení pro management 

společnosti NOSTA, s.r.o. Nový Jičín. 
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2.  Teoretická východiska podnikatelského záměru 

 Podnikatelský záměr je dnes již nedílnou součástí každé prosperující firmy, která 

uvažuje o svém dalším zlepšování (poskytovaných služeb, kvality a rozsah výrobků), 

tak i firem, které jsou teprve ve fázi vývoje a vstupu na trh. 

2.1 Obsah podnikatelského záměru 

 Výsledky technicko-ekonomických studií projektů, investiční program firmy a 

její finanční plán poskytují základní informační vstupy pro zpracování podnikatelského 

záměru projektu, resp. skupiny projektů, které hodlá firma realizovat. Tento záměr 

slouží zpravidla dvěma účelům. Jednak je to určitý vnitřní dokument, který slouží jako 

základ vlastního řízení firmy. Značný význam však má externí uplatnění 

podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat realizaci projektu 

s využitím cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh nenávratné podpory. 

V tomto případě je totiž třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a 

nadějnosti projektu, na jehož financování se tento kapitál použije (poskytovatel 

kapitálu, např. banka, totiž pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska 

výnosnosti vložených prostředků, jejich návratnosti i existujícího podnikatelského 

rizika). Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak významně podpořit získání 

potřebného kapitálu.  

Podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto základní části:  

 realizační resumé, 

 charakteristiku firmy a jejich cílů, 

 organizaci řízení a manažerský tým, 

 přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie, 

 shrnutí a závěry, 

 přílohy. (1, str. 305) 
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Realizační resumé 

Součástí realizačního resumé by mělo být: 

 název a adresa firmy, číslo telefonu a faxu, kontaktní osoby, 

 charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní projektu, jejich 

specifických vlastností a předností vzhledem ke konkurenci, 

 popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit, a distribučních cest, kterých 

hodlá využít k dosažení těchto trhů, 

 strategické zaměření firmy na období příštích 3 až 5 let, včetně jejích 

dlouhodobých cílů, způsobů dosažení těchto cílů i uvedení fáze podnikatelské 

činnosti, ve které se firma nachází, 

 zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků firmy 

ve vztahu k danému projektu, 

 finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, velikost 

potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro 

poskytovatele kapitálu. (1, str. 305) 

 

Existují 3 hlavní skupiny subjektů, kteří využívají podnikatelského plánu, a můžeme je 

rozčlenit do těchto kategorií: 

 manažeři 

 majitelé 

 investoři 

Celá podstata a nutnost vytvoření podnikatelského záměru pro tyto subjekty spočívá 

v následujících bodech: 

 pomáhá určit životaschopnost podniku, 

 ukazuje podnikateli (majiteli) na možnosti plánování činností podniku, 

 nedílnou součástí pro získávání finančních zdrojů. (2, str. 55) 
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Souvislosti a příčiny zájmu o podnikatelský plán určenými 3 subjekty jsou vyznačeny 

v následujícím obrázku. 

Kdy?   

 

 

 

 

  

 

Kdo?   

 

Proč?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 1 Rozsah a hodnota podnikatelského plánu Zdroj: (2) 
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Důvody selhání podnikatelského plánu 

K příčinám, které mohou vést ke špatnému vypracování podnikatelského plánu a 

následně k podnikatelskému neúspěchu, lze přičlenit některé z těchto faktů: 

 podnikatelský subjekt určil nepřiměřené cíle, 

 stanovené cíle nelze měřit, 

 podnikatel se nerozhodl, zda se plně věnuje podnikání nebo rodině, 

 podnikatel nemá dostatečné zkušenosti s plánováním podnikatelských činností, 

 podnikatel si neuvědomuje potencionální ohrožení nebo slabé stránky podniku, 

 zanedbání povinností spojených s marketingovým výzkumem - zájem zákazníků 

o produkt nebo službu (2, str. 60) 

2.2 Analýza trhu 

Klíčovou otázkou, na kterou hledá podnikatelský záměr odpověď, je otázka 

předmětu podnikání, v němž by podnikatel po splnění potřebných kroků mohl 

odůvodněně očekávat úspěch v podnikání. Odpověď na tuto otázku pomůže hledat 

provedená analýza trhu.  

2.2.1 Obecná charakteristika analýzy trhu 

K provedení analýzy trhu slouží marketingový výzkum. Jeho náplní je získávání, 

analýza a hodnocení informací o trhu a o jeho okolí. Šetří se přitom takové faktory, jako 

je poptávka, konkurence, zákazníci a jejich potřeby apod. Zpracovatel analýzy vychází 

buď z informačních zdrojů, které přinesly již dřívější výzkumy, ze statistik, odborných 

rešerší, nebo provádí speciální šetření sám. (3, str. 63) 

Při provádění analýzy trhu je vhodný následující postup: 

A. Stanovení cílového trhu 

To znamená stanovení potencionálních zákazníků, popis jejich potřeb a zvyků, 

jejich chování atd. S tím je spojena i potřeba definování segmentů trhu. Analýza trhu 

jako celku je pro potřeby rozhodnutí podnikatele většinou nepoužitelná a větší význam 

má jen pro řešení otázek na makroekonomické úrovni.  
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Analýza oboru podnikání je potřebná i z hlediska životního cyklu, to znamená 

zkoumání v jaké situaci je v současné době a jaký se dá předpokládat vývoj. Pro 

podnikatelské rozhodnutí je podstatná otázka nalezení vhodného segmentu trhu. Při jeho 

výběru hrají mimo odborné analýzy svou roli i faktory zkušeností a znalostí 

podnikatele. Tyto se dají charakterizovat jako podnikatelská předvídavost. Sama tato 

intuice by však nebyla pro stanovení potencionálně úspěšného segmentu trhu 

dostatečná, daleko větší význam má analytická schopnost práce s informacemi.  

(3, str. 64) 

B. Analýza tržní konkurence 

Každý podnikatel si musí být vědom toho, že vedle jeho podniku a vedle 

zákazníka bude na trhu také konkurence. Podnikání je trvalou soutěží podnikatelů o 

stejného cílového zákazníka. Analýza konkurence spočívá v získávání informací o 

nejsilnějších podnikatelích působících na trhu v jeho určených segmentech. Je důležité 

znát nejen jejich výčet, ale i jejich cíle, postupy, slabé i silné stránky, případně jejich 

možnosti vývoje. (3, str. 70) 

C. Analýza distribuce 

Zde se zkoumají cesty od podnikatele k zákazníkovi, po nichž budou výrobek či 

služba distribuovány.  

2.2.2 Metody a nástroje analýzy trhu 

Obecně lze metody výzkumu rozdělit takto: 

Pozorování – posuzování vztahů, reakcí, činností při probíhajících jevech. 

Dotazování – vytvoření promyšlené struktury dotazů a nalezení věcně správné skupiny 

respondentů, jejichž odpovědi mohou být pro podnikatele přínosné. 

Expertní podklady – odborné rešerše, statistiky, analýza literatury, tisku, podklady 

odborných profesních organizací atd. 

Z podkladů vytvořených těmito postupy je potřebné formulovat zobecněné 

závěry. Nutným předpokladem pro zobecňování je dostatečná prokazatelnost popsaného 
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jevu a to kvalitativně i kvantitativně. K provedení analýzy trhu lze využít některé 

odborné nástroje. Těmi jsou metody všeobecně uznávané odbornou veřejností a 

prakticky prověřené s vysokou přínosností při konkrétních aplikacích. 

A. SLEPT analýza 

 Tuto metodu lze definovat jako prostředek pro analýzu změny prostředí. Díky 

této analýze lze vysledovat konkrétní dopady změn, které mohou ovlivnit projekt. Tato 

analýza obsahuje následující faktory: 

 sociální hledisko (social), 

 právní a legislativní hledisko (legal), 

 ekonomické hledisko (economic), 

 politické hledisko (policy), 

 technologické hledisko (technology). 

Z výčtu těchto faktorů je zřejmé, že název této analýzy vznikl z počátečních 

písmen jednotlivých hledisek. Při aplikaci této metody se striktně nemapuje pouze 

současnost, ale je kladen velký důraz na budoucí změny. To znamená, že je zapotřebí se 

soustředit především na možnosti změn. Každá změna může více či méně ovlivnit 

realizaci celého projektu a to jak v pozitivním, tak i negativním hodnocení. (4) 
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Obrázek č. 2: PESTEL analýza Zdroj:(5) 

 Na výše uvedeném obrázku je zaznamenán vztah všech jednotlivých faktorů. 

Důležitým faktem je, že se jedná o rozšíření o jeden další faktor. Doplňujícím faktorem 

je ekologické, někdy se také užívá pojem environmentální hledisko. 

Není vždy zapotřebí prověřovat a analyzovat všechny stanovené faktory. Na 

konkrétní podnik má většinou vliv jen několik z těchto možných sil. Hlavním obsahem 

by tedy měla být především orientace na zákazníka a poukazování na takové faktory, 

které by mohly ovlivnit budoucí příležitosti a hrozby. SLEPT analýzou lze získat 

informace o určení dlouhodobých vlivů a předpovědí jejich výskytu. Jako adekvátní 

příklad lze uvést úvahy o změnách sociálních a demografických ve věkové struktuře 

populace. Z toho vyplývá, jaké mají tyto změny dopad na konkrétní podniky a jejich 

další podnikovou strategii. (6, str. 38) 

Sociální hledisko (social) 

 společensko – politický systém a podnikové klima, 

 hodnotová stupnice a postoje lidí (konkurentů, zákazníků, zaměstnanců, 

dodavatelů), 

 způsob a styl života, 
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 výše životní úrovně, 

 mobilita, 

 kvalifikace obyvatelstva, 

 zdravotní způsobilost a věková struktura obyvatelstva. 

 Sociální hledisko může ovlivňovat pozitivně i negativně především poptávku a 

nabídku po zboží a službách. Jsou však i situace, kdy nelze jednoznačně určit, zda se 

jedná o pozitivní či negativní změnu. (7, str. 39) 

Příkladem lze uvést změnu v rodinném životě. V dnešní době již není tak vysoké 

procento žen tzv. „v domácnosti“. Hlavní příčinou jsou ekonomické faktory, které nutí i 

mladé manželské páry, aby i žena pracovala, alespoň na zkrácený úvazek. Tato 

skutečnost může mít za následek silnější kupní sílu a tím i vyšší životní úroveň 

manželů, ale na druhé straně to může vést i k zanedbávání povinností rodičů při 

výchově svých potomků. Může však být i podstatným podnětem pro poskytovatele 

služeb v oblasti péče o předškolní mládež. 

Právní a legislativní hledisko (legal) 

 Právní systém aplikovaný v konkrétní zemi, 

 Pracovní a obchodní právo, 

 Vymahatelnost práva a dodržování zákonů, 

 Daňový systém (daňová soustava, sazby), 

 Politické vlivy na právní systém. (6, str. 37). 

U této skupiny faktorů je velmi důležité brát také na zřetel „nehotovou 

legislativu“. Příkladem může být ještě parlamentem neschválený zákon. Ještě je nutno 

poukázat na další faktory ovlivňující tuto sféru: 

 vnímání problematiky korupce, 

 kriminality,  

 funkčnosti soudů, 

 patentová ochrana a autorská práva. (8) 
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Ekonomické hledisko (economic) 

 Tento faktor, který vstupuje do této analýzy, lze považovat za klíčový a to jak 

z makroekonomické, tak i mikroekonomické podstaty. Jedním z hlavních činitelů, který 

působí na tento faktor je momentální stav ekonomiky a jeho budoucí dopady na 

organizaci.  

Ekonomové a stratégové se v této souvislosti zabývají zejména těmito oblastmi: 

 v jakém momentálním stadiu hospodářského cyklu se ekonomika a její trhy 

nacházejí (např. v recesi, nebo naopak v konjunktuře), 

 politická situace v zemi a její dopady na ekonomiku, 

 míra inflace v zemi, 

 monetární (měnová) politika – zaměření na velikost nabídky peněz, změny 

úrokových sazeb), 

 fiskální politika vlády – vládní výdaje a daňové zatížení jednotlivých subjektů, 

 hospodářská politika (např. podpora a pomoc soukromého sektoru - podnikání, 

regulace cen). (7, str. 37) 

Politické hledisko (policy) 

Politické faktory lze rozčlenit do 3 hlavních skupin, které obsahují dílčí aspekty vlivu 

na tuto kategorii. 

 Hodnocení politické stability (stabilita vlády, náročnost administrativy a její 

dopady na firmy, občanská spokojenost, velikost a množství politických stran u 

moci, etnické konflikty, působení a kompetence klíčových úřadů, přítomnost 

politických osobností a jejich vlivy) 

 Politicko – ekonomické (podpora a postoje k investicím privátního i 

zahraničního charakteru - otevřenost země vůči zahraničí, podpora soukromého 

sektoru) 

 Hodnocení externích vztahů (mezistátní konflikty, problémy stability 

regionálního charakteru, integrace země do politicko – ekonomických skupin a 

organizací). (8) 
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Technologické hledisko (technology) 

 množství vynaložených finančních i nefinančních prostředků na výzkum 

 postoje vlády vůči oblasti výzkumu a vývoje 

 obecná technologická vyspělost 

 vynálezy a patenty 

 morální opotřebení a zastarání (6, str. 38) 

Technologické faktory jsou nedílnou součástí téměř jakéhokoliv sektoru. Velký 

vliv mají na konkrétní firmy především metody a aplikace inovací. Výrobek nebo 

technologie, které dnes zastávají silnou pozici na trhu dnes, můžou být zítra nahrazeny 

lepším, levnější i kvalitnějším výrobkem či službou. Většina firem dnes investuje velké 

množství kapitálu do inovací, ale ne vždy se takto vynaložený kapitál vrátí ve formě 

kvalitní a funkční inovace. V případě pozitivního výsledku tato firma získává 

významnou konkurenční výhodu. 

B. Porterův model konkurenčního prostředí 

 Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí 

podniku je Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Model vychází 

z předpokladu, že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, resp. na určitém 

trhu, je především určována působením pěti základních činitelů (faktorů): 

1. Vyjednávací silou zákazníků (bargaining power of buyers). 

2. Vyjednávací silou dodavatelů (bargaining power of suppliers). 

3. Hrozbou vstupu nových konkurentů (threat of entry). 

4. Hrozbou substitutů (threat of substitutes). 

5. Rivalitou firem působících na daném trhu (competitive rivalry within 

industry). (7, str. 46) 

Obecně tedy uvažujeme, že zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici především 

tehdy, jestliže: 

 Zákazník je velký (především z hlediska jeho poptávky), případně významným 

zákazníkem (např. významná osobnost společenského života, firma s dlouhou 

tradicí a dobrým image). 
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 Zákazník může celkem snadno přejít ke konkurenci, v ekonomické terminologii 

se tomto případě hovoří o tom, že takový zákazník má malé náklady přestupu 

(switching costs). 

 Zákazník má k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, nabídce a 

poptávce). 

 Zákazník by mohl případně uskutečnit tzv. zpětnou integraci (backward 

integration), tj. že by si dotyčné zboží mohl v případě výskytu potíží ze strany 

dodavatele začít vyrábět sám. 

 V daném případě existují snadno dostupné substituty. 

 Zákazníci jsou velmi citliví na změnu ceny, tj. v ekonomické terminologii – 

dané zboží má vysokou cenovou elasticitu (pružnost) poptávky. 

 Kvalita zboží v daném případě pro zákazníka nehraje příliš velkou roli, nebo 

jestliže zákazník příliš nevnímá rozdíly mezi zbožími jednotlivých dodavatelů. 

 Zákazník je nucen minimalizovat svoje náklady. 

 Zákazník je silným distributorem (velkoobchodníkem) schopným ovlivňovat 

další obchodníky a zákazníky. (7, str. 46) 

 

Obrázek č. 3: Porterův model konkurenčního sil Zdroj: (9) 
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Vyjednávací síla dodavatelů (jejich pozice) může být v pojetí Porterova modelu vysoká 

zejména v následujících situacích: 

 Je-li dodavatel na daném trhu velkým (především z hlediska jeho nabídky), 

případně významným dodavatelem (např. firma s dlouhou tradicí a dobrým 

image) a na daném trhu existuje poměrně omezený počet dodavatelů. Síla 

dodavatele zvyšovat cenu, a tím zmenšovat užitek kupujícího je také závislá na 

tom, jak je dodavatel vzdálen volné konkurenci (dokonale konkurenční trh). 

 Jestliže nakupující podnik pro dodavatele není důležitým zákazníkem. 

 Zboží, které zákazník poptává je vysoce diferenciované (zboží se zvláštními 

vlastnostmi, které nemůže konkurence nabídnout, kvalita pro zákazníka je daná 

garancí dodavatele a je pro něj velmi důležitá, zákazník rozpoznává rozdíly mezi 

zbožím konkrétního dodavatele a jeho konkurencí), z toho vyplývá, že zákazník 

může snadno přejít ke konkurentům. 

 Zákazník by mohl jen těžce uskutečnit tzv. zpětnou integraci (backward 

integration), tj. že by si zákazník při výskytu potíží dodavatele mohl vyrábět 

dané zboží sám. Je zde i možnost tzv. dopředné integrace (forward integration), 

tj. že by dodavatel mohl začít podnikat v oboru odběratele. 

 V tomto případě neexistují snadno dostupné substituty. 

 Zákazníci nejsou příliš citliví na cenové změny (např. zboží z kategorie 

životních potřeb) 

 Zákazník není nucen příliš minimalizovat vynaložené náklady. 

 Zákazník není významným distributorem (velkoobchodníkem) schopným 

ovlivňovat další obchodníky a zákazníky. (7, str. 47) 

Hrozba vstupů nových konkurentů je snižována tehdy, jsou-li splněny některé 

z následujících podmínek: 

 Fixní náklady při vstupu do odvětví jsou značně vysoké. 

 Dané odvětví tvoří strukturu přirozených monopolů (např. distribuce plynu, 

vody, železniční doprava). 

 Začínající firma v odvětví vyrábí malým objem výroby s vysokými náklady 

v porovnání s již existující konkurencí v odvětví (větší podniky). 
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 Déle existující firmy v odvětví disponují významnou nákladovou výhodou (cost 

advantage) v důsledku svých zkušeností, které získaly dlouhodobým působením 

v konkrétním odvětví (learning či experience curve), přístupem k existujícím 

zdrojům či technologickému know how. 

 Výrobky jsou vysoce diferencované, tj. k jejich výrobě je např. nutné know – 

how, vybudování distribučních kanálů je náročné atd. 

 Jsou-li náklady přestupu (jiné odvětví, jiný dodavatel, atd.) jak zákazníků, tak 

dodavatelů existujících firem vysoké.  

 Je-li velmi obtížné napojit se na distribuční kanály (nabídka i poptávka – vstupů 

i výstupů firmy). 

 Existující firmy budou na případný nový vstup do odvětví reagovat agresivně 

(např. využití cenové války). 

 Jedná-li se o odvětví s vysokým stupněm regulace (např. banky, vysoké školy, 

letecká doprava). (7, str. 48) 

 

Hrozba substitutů je snižována především tehdy, neexistují-li k danému výrobku blízké 

substituty, a dále tehdy, jsou-li splněny některé z následujících podmínek: 

 Podniky produkující substituty vyrábějí s vyššími náklady. 

 Podniky nabízející substituty nenavyšují nijak výrazně nabídku. 

 Vynaložené náklady přestupu (switching costs) na spotřebu substitutu jsou 

vysoké. 

 Cena výrobku, který by mohl být zaměněn za substitut je pro zákazníka 

zajímavá. 

Rivalita firem, které se nacházejí, na konkrétním trhu může být vysoká v případě 

splnění těchto podmínek: 

 Jedná-li se o pomalu rostoucí, nebo i zmenšující se trh. Firmy se pokouší udržet 

tržní pozici za každou cenu.  

 Nové odvětví, nebo výhledově perspektivní. V ČR by se dalo hovořit např. o 

distribuci benzínu. 
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 Velké množství konkurentů v odvětví. 

 Každý z konkurentů je nucen maximalizovat využití svých výrobních kapacit a 

to z důvodu vysokých fixních nákladů. 

 Všichni konkurenti volí strategii přežití z důvodu nízké ziskovosti v odvětví. 

 Výrobky všech konkurentů jsou velmi podobné a zákazník je těžce rozlišuje 

jejich rozdíly. 

 Existence vysokých bariér pro odchod z odvětví. (7, str. 49) 

 Rivalita v oboru se stává podstatně menší a nestálou, jakmile se firmy v odvětví 

značně diferencují v personálních a také strategických postupech. 

Porterův model se využívá při strategické analýze prostředí firmy, ale jeho užití 

se také vyskytuje při hodnocení navržené strategie a to tak, že management se soustředí 

na odpovědi potřebných strategických otázek: 

1. Dochází k plánovanému opatření ke snížení vyjednávacích možností zákazníků? 

2. Dochází k plánovanému opatření ke snížení vyjednávacích možností 

dodavatelů? 

3. Dochází k plánovanému nárůstu bariér pro vstup na trh (odvětví)? 

4. Dochází ke snížení hrozeb substitutů, podle plánovaných opatření? 

5. Dochází k požadovanému zlepšení pozice firmy, nebo alespoň se minimalizuje 

konkurenční rivalita v oboru? 

 Jsou-li tyto otázky zodpovězeny kladně, pak by plánované strategické opatření 

měla být realizovatelná a úspěšná. (7, str. 49) 

C. SWOT analýza 

 SWOT analýza je potřebným nástrojem pro rekapitulaci veškerých užívaných 

analýz, ale především pro vypracování podnikatelského záměru jako celku.  

Hlavním cílem je rozpoznání a identifikace rozsahu, kterým současně využívaná 

strategie organizace (hlavně její silné a slabé stránky) podporuje schopnost úspěšně se 

vypořádat s hrozbami a příležitostmi ve vnějším prostředí. 
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 SWOT je zkratkou anglických slov Strengths (předností, silné stránky 

organizace), Weaknesses (nedostatky, slabé stránky organizace, Opportunities 

(příležitosti ve vnějším prostředí), Threats (hrozby z vnejšího prostředí): (6, str. 55) 

 Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat 

výhodu nad konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo 

schopnost, která umožňuje firmě získat konkurenční výhodu. Ty mohou mít 

různý charakter. Může to být přístup ke kvalitnějším materiálům, dobré finanční 

vztahy, vyspělá a inovační technologie, propracované distribuční kanály nebo 

kvalitní a vzdělaný tým top manažerů. 

 Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší 

organizační výkonnosti a častým chybám. Velkou chybou může být absence 

potřebných zdrojů a schopností, chyba v rozvoji potřebných zdrojů. Manažeři 

s nekvalitními strategickými schopnostmi, velké finanční zatížení, morálně 

zastaralé stroje apod. 

 Příležitostmi jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

příznivé současným nebo potencionálním výstupům organizace. Příznivé 

podmínky mohou obsahovat změny v zákonech, rostoucí počet obyvatel – 

zákazníků (větší kupní síla), inovace, uvedení nových technologií. Jedním 

z důležitých faktů je, aby příležitosti byly posuzovány jak z pohledu současných 

podmínek, ale především z hlediska dlouhodobého vývoje prostředí a dopady na 

konkrétní podnik. 

 Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé 

současným nebo budoucím výstupům organizace. Jako jeden z největších 

problémů z této oblasti lze považovat např. vstup silného konkurenta na trh, na 

kterém působí i naše firma. Za další takové faktory lze určit např. pokles počtu 

zákazníků, legislativní změny apod.  

Management a konkrétně zodpovědné osoby organizace by však neměli skončit 

jen pouhým výčtem příležitostí a hrozeb v uvedených oblastech. Tento systematický 

přístup by měl výrazně přispět k určení budoucí strategie. Proto by při uvádění strategie 

do praxe měli učinit následující kroky: 
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 Určit a definovat současnou strategii. Ne však tu, která je vyjádřená ve 

strategických materiálech nebo veřejně publikovaná. V dnešní době je často 

odlišná od skutečně realizované strategie a manažeři tento fakt vědomě či 

nevědomě přehlížejí. 

 Určit klíčové změny v okolním prostředí organizace. Měli by se dohodnout na 

maximálně pěti až sedmi vlivech, které okolní prostředí firmy reálně zasahuje. 

 Posoudit konkrétní přednosti a nedostatky, ale i příležitosti a hrozby ve světle 

Kritických faktorů úspěšnosti (KFÚ). 

 Tento postup aplikovat i v případě vnitřních zdrojů organizace a uvést jejich 

hlavní silné a slabé stránky ve světle  KFÚ. (6, str. 55) 

Z analýzy SWOT by měli přicházet i jasné odpovědi na otázky, které jsou nedílnou 

součástí této metody. Pro příklad uvádím některé stěžejní typy otázek: (7, str. 99) 

Silné stránky:    Slabé stránky: 

Dostatečné finanční zdroje?   Nízká ziskovost? 

Konkurenční výhoda?   Absence klíčových dovedností? 

Nákladové výhody?    Velmi úzký výrobní program? 

Dobrá pověst organizace?   Nevhodná aplikace vybrané strategie? 

Kompetentní management?   Absence inovačních metod? 

Příležitosti:     Hrozby: 

Přístup k novým trhům?   Vstup nových konkurentů do odvětví? 

Vytvoření nových strategií?   Růst cen dodavatelů? 

Vyhledávat nové zákazníky?   Nepříznivé zásahy vlády do odvětví? 

Rychle rostoucí trh?    Riziko příchodu recese? 
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Obrázek č. 4: SWOT matice Zdroj: (10) 

2.3 Marketingová a obchodní strategie 

Žádný úspěšný podnikatel se neobejde bez marketingu. Marketingová strategie 

navazuje na celkovou strategii podnikatele. Jejím cílem je uplatnit produkty a služby na 

trhu v takovém množství a ceně, jak to vyžaduje tato celková strategie podnikatele. 

Nástrojem marketingové strategie je tzv. marketingový mix, ve zkratce 

označovaný jako 4P. Jde o velmi užitečný soubor 4 nástrojů: (11, str. 29) 

 Produkt (Product) 

 Cena (Price) 

 Místo (Place) 

 Propagace (Promotion) 

Využitím těchto nástrojů se tvoří vlastnosti zboží, které je nabízeno zákazníkům. 

Tyto 4 nástroje se navzájem kombinují – mixují. S rozvojem marketingu došlo k další 

modifikaci mixu, používá se například mix v podobě tzv. 7P. Zde byly dále doplněny 

prvky: (9, str. 30) 

 Politicko – společenská rozhodnutí (Politics) 

 Veřejné mínění (Public opinion) 
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 Lidské zdroje (People) 

Pro řízení vztahů se zákazníky se používá také tzv. zákaznický marketingový mix – 4C: 

 zákazník (Customer) 

 náklady na zákazníky (Cost) 

 pohodlná dostupnost (Convenience) 

 komunikace (Communications) 

Nejběžněji užívaným nástrojem je však stále tradiční mix 4P. Charakteristika 

jeho jednotlivých složek je následující: 

2.3.1 Produkt 

Produkt je jádrem marketingu. Tvoří podstatu nabídky na trhu a má tu vlastnost, 

že uspokojuje hmotné i nehmotné potřeby zákazníků. Rozhodující vlastností definující 

produkt je jeho kvalita.  

V podnikatelském záměru je nutné produkt dostatečně popsat, konkrétně musí být 

stanoveno: (12, str. 119) 

 které produkty, v jakých objemech a v jakém sortimentu předpokládá podnikatel 

uplatňovat na trhu 

 vlastnosti produktu (technické, designové, obalové, záruční, atd.) 

 analýza produktu ve vztahu k jeho životnímu cyklu (jak bude probíhat vývoj 

produktu, jeho uvedení na trh, fáze zralosti, řízení inovací, atd.) 

 v případě unikátních vlastností produktu i způsob ochrany s tím souvisejícího 

duševního vlastnictví (patenty, průmyslové vzory, atd.) 

2.3.2 Cena 

Význam cenové politiky spočívá v tom, že výše a stabilita cen jsou jednak 

zdroji, které vytváří příjmy podnikatele, ovlivňují však, ale velmi významně i nákupní 

rozhodování zákazníků a rozhodují i konkurenční pozici podnikatelského subjektu na 

trhu.  
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Cenové politiky mohou mít následující charakteristiky: 

 cenová politika orientovaná na přežití – je příznačná pro situaci s velkým 

počtem konkurentů v odvětví, podnikatel obvykle minimalizuje zisk. Taková 

situace může být uplatňována jen krátkodobě. V případě jejího nevyřešení je 

nutný odchod z trhu. 

 cenová politika orientovaná na maximalizaci zisku – tu je možno uplatnit, jen 

v prostředí, ve kterém nepůsobí silná konkurence. 

 cenová politika orientovaná na získání maximálního podílu na trhu – 

vychází především z rozboru cen konkurence a podnikatel svou cenu definuje 

jako průměrnou až podprůměrnou. (12, str. 145) 

2.3.3 Místo (distribuce) 

I velmi kvalitní produkt s velmi zákaznicky příznivou cenou by nebyl na trhu 

dostatečně úspěšný, jestliže by nebyl zákazníkovi dobře dostupný. V podnikatelském 

záměru se stanoví, zda bude obchod probíhat přímo s konečným zákazníkem, nebo 

budou využity prodejní mezičlánky – distribuční kanály. 

2.3.4 Propagace (marketingová komunikace) 

Tento nástroj znamená vytvoření takové komunikační politiky, která by 

stimulovala poptávku a zvyšovala tak šanci podnikatele na uskutečnění nákupu. Jde o 

soubor činností, tvořící tzv. komunikační mix: (11, str. 130) 

 Reklama (media) 

 Podpora prodeje (cenová zvýhodnění, vzorky zdarma, zákaznické karty) 

 Public Relations (vztahy s veřejností) 

 Osobní prodej (obchodní setkání, veletrhy, poradenství) 

2.4 Volba právní formy podnikání 

Český právní řád, umožňuje poměrně členitou strukturu právních možností 

podnikání. Při výběru optimální varianty by měl být brán zřetel zejména na tyto 

významné okolnosti: 
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 rozsah předpokládaného podnikání 

 potřeba základního kapitálu 

 počet zakladatelů podnikatelského subjektu 

 přístup k finančním zdrojům 

 administrativní a účetní náročnost při zakládání podniku i v době vlastního 

podnikání 

 míra ručení za závazky podniku a míra právní regulace 

Zásadním právním předpisem, který upravuje tuto problematiku je Zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník v platném znění. Ten ve svém paragrafu 2 specifikuje podnikání 

takto:  

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem podle tohoto 

zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

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

zvláštních předpisů 

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

zvláštního předpisu.“(13) 

V praxi se často používají pojmy fyzická osoba (také osoba samostatně 

výdělečně činná) – pro toho kdo podniká na základě živnostenského oprávnění a 

právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. 

Podnikání fyzické osoby se předpokládá v menším rozsahu, jeho zahájení je 

poměrně snadné, je méně administrativně náročné. To platí zvláště pro účetnictví 

takovéhoto podnikatele, jestliže si zvolil formu zdanění svých příjmů za pomoci tzv. 

daňových paušálů. Nevýhody této formy podnikání spočívají především v tom, že 

podnikatel ručí za závazky veškerým svým majetkem. Poměrně obtížně získává 

takovýto podnikatel cizí finanční zdroje. 
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Z právnických osob se používá velmi často tzv. společnost s ručením 

omezeným. Tu může založit i jen jedna osoba (právnická osoba i fyzická osoba). 

Společnost ručí celým svým majetkem, společníci však jen do výše nesplacených 

vkladů. Ten činí podle platné legislativy v současné době v ČR 200 000 Kč. To je jistě 

výhodou pro společníky pro případ rizika vyplývajícího z možného obchodního 

neúspěchu. Založení společnosti musí proběhnout uzavřením společenské smlouvy a 

následně musí být společnost zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vede řádné 

účetnictví podle platných právních předpisů. Díky tomu má větší šanci se ucházet pro 

potřeby svého financování i o cizí finanční zdroje, např. v podobě bankovních úvěrů. 

 Často používanou formou podnikání je také akciová společnost. Tu zakládají 

právnické osoby (může to být i jen jedna právnická osoba). Základní kapitál činí 

2 000 000Kč s neveřejnou nabídkou akcií. Díky většímu kapitálu má akciová společnost 

zpravidla lepší předpoklady pro realizaci větších obchodních aktivit a tedy i 

předpoklady pro dosahování větších zisků. Samozřejmostí je řádné vedení účetnictví. 

Nevýhodou je poměrně málo operativní jednání společnosti (valná hromada akcionářů, 

představenstvo, dozorčí rada).  

Při rozhodování o právní formě podnikání si však podnikatel nemusí nutně volit 

jen cestu zakládání nového subjektu. Velmi často nastává situace, kdy již existující a 

podnikající subjekt vytváří nový podnikatelský záměr a s výhodou tedy může hledat 

optimální formu začlenění nových oborů podnikání do stávajících vnitřních 

organizačních struktur. 

2. 5 Činnosti související s řízením realizace podnikatelského záměru 

V podnikatelském záměru je nutné provést i analýzu nároků na všechny zdroje 

nezbytné k jeho uskutečnění. Nároky na zdroje musí být porovnány s existujícími 

možnostmi podnikatele a případně musí být navrženy změny, s jejichž uskutečněním 

budou nároky na zdroje uspokojeny. 

Analyzovány musí být následující nároky: 

 výrobní kapacity 

 skladové kapacity 
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 budovy 

 stroje a technologie 

 materiál 

 energie 

 lidské zdroje (zaměstnanci, jejich kvalifikace a mzdy) 

 logistické podmínky (osobní i nákladní doprava) 

 služby (administrativní, účetní, právní) 

Důležitým faktorem řízení realizace podnikatelského záměru je časové hledisko. 

Nedílnou součástí záměru je proto i časový harmonogram, který vymezuje termíny pro 

uskutečnění jednotlivých kroků. (2, str. 119) 

2.6 Finanční plán 

Konečným cílem podnikání je vytvoření zisku. Proto je i smyslem a úkolem 

uskutečnění nových podnikatelských aktivit zvýšení prosperity podnikatele. Ve fázi 

zpracovávání podnikatelského záměru je potřebné stanovit co možná nejpřesněji 

náklady na jeho realizaci, s rozčleněním na náklady jednorázové, bezprostředně 

související se zahájením podnikatelské činnosti a náklady, které budou trvalého 

charakteru. Druhou, pravděpodobně ještě obtížněji prognózovatelnou stránkou, jsou 

výnosy z podnikání. I ten nejlepší model budoucího obchodování může trpět chybami. 

Jde o to, aby odchylka prognózy od budoucí reality byla co nejmenší. Je vhodné 

pracovat s variantami výnosů. Dvě varianty mají z pravidla charakter odpovídající 

krajním situacím, tedy varianta optimistická a pesimistická. V jejich středu by měla být 

plánována varianta realistická. (14, str. 33) 

Zejména v případech, kdy podnikatelský záměr slouží jako podklad pro 

investory v jejich rozhodování o aktivní účasti na investici, nebo v případech kdy je 

požadováno financování záměru z cizích zdrojů, je potřebné v rámci finančního plánu 

věnovat vysokou pozornost i sestavování finančních výkazů. Mezi ty nejdůležitější patří 

plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisků a ztrát a plánovaná rozvaha. 

Plán peněžních toků (Cash flow) – zahrnuje předpokládané příjmy a výdaje. Jeho 

výsledkem je prokazování dostatku finančních prostředků na realizaci záměru.  
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Plánovaný výkaz zisků a ztrát – zahrnuje výnosy a náklady z nichž poté vyplývá 

plánovaný hospodářský výsledek. 

Plánovaná rozvaha – dokumentuje předpokládaný vývoj majetku podnikatele a zdrojů 

jeho financování. 

Cílem podnikatelského záměru je také podání důkazu o jeho ekonomické efektivnosti. 

2.7 Hodnocení efektivnosti investičního projektu 

Pro úplné vyhodnocení efektivnosti je nutné určit, jak je investiční projekt 

prospěšný pro hlavní cíl podniku. Hlavním cílem rozumíme vytvoření maximální tržní 

hodnoty podniku. V praxi je možné se setkat i s rozhodnutími, které se krátkodobě 

neodvozují od celkových finančních kritérií. Tato situace může nastat např. za 

předpokladu, že podnik chce využít nových technologických inovací. (14, str. 44) 

Naprostou nutností pro investiční rozhodování jsou finanční ukazatele, které nám 

umožňují určit, do jaké míry bude investiční projekt úspěšný a zda se tomuto projektu 

nadále věnovat. Nejběžnější finanční ukazatele pro investiční rozhodování jsou: 

 Čistá současná hodnota (Net Present Value) 

 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

 Index rentability (Profitability Index) 

 Doba návratnosti investičního projektu (14, str. 49) 

První tři zmíněné patří do kategorie tzv. metod vycházejících z peněžního toku a 

poslední zmíněná, doba návratnosti investičního projektu je metodou, která vychází ze 

ziskového kritéria. 

2.7.1 Čistá současná hodnota  

Tato metoda vychází z rozdílu mezi diskontovanými peněžními příjmy 

z investičního projektu a kapitálovými výdaji, které se také mohou diskontovat 

v případě, kdy investiční projekt bude realizován po dobu několika let. (14, str. 50) 
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Vztah pro výpočet ČSH: 

     
  

      

 

   

     

resp. 

     
   

      

 

   

 

 (14, str. 50) 

kde: 

ČSH -čistá současná hodnota (Kč), 

Pt -příjem z investice v jednotlivých letech (Kč), 

KV -kapitálový výdaj (Kč),  

N -doba životnosti investice, 

t -konkrétní roky životnosti investice, 

i -diskontní sazba investičního projektu, 

CFi -cash flow z investice v konkrétních letech (Kč) 

2.7.2 Vnitřní výnosové procento  

Kvantifikace vnitřního výnosového procenta, vychází ze stejného principu jako 

ČSH. Hovoříme o vnitřní míře výnosnosti diskontovaného peněžního toku. Tato 

výnosová míra se udává v procentech, při které se rovnají současná hodnota 

kapitálových výdajů vynaložených na investici a současná hodnota předpokládaných 

peněžních příjmů plynoucích z investice. Hovoříme o výnosové míře projektu v takové 

výši, při níž je ČSH rovna nule. Následující vztah zachycuje tuto skutečnost.  

(14, str. 51) 
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Vzorec pro výpočet VVP: 

       
    

         

         

(14, str. 51) 

kde: 

VVP, IRR -vnitřní výnosové procento, 

iv -vyšší hodnota diskontní míry (požadované výnosnosti), 

in -nižší hodnota diskontní míry (požadované výnosnosti), 

ČSHv -čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře (záporná), 

ČSHn -čistá současná hodnota při nižší diskontní míře (kladná). 

2.7.3 Index rentability 

Jedná se o tzv. poměrový ukazatel, který vyznačuje poměr předpokládaných 

diskontovaných peněžních příjmů z investičního projektu k počátečním kapitálovým 

výdajům. Rozhodnout se pro investiční projekt lze jen tehdy, když uvedený podíl 

přesahuje velikost jedna. Tato metoda se využívá především v případě, že máme 

k dispozici několik investičních příležitostí a všechny mají kladné ČSH, ale jsou 

omezeny kapitálové zdroje. Index rentability se užívá pro výběr nejvyššího zhodnocení 

na jednotku investovaných prostředků.(14, str. 51) 
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Vztah pro výpočet: 

   

 
  

      

 

   

  
 

(14, str. 51) 

2.7.4 Doba návratnosti investice 

Tento ukazatel nám pomocí svého výpočtu vyjadřuje, za jak dlouhý časový úsek se 

kapitálové výdaje spojené s variantou investičního projektu navrátí ze zisku po zdanění. 

Z důvodu své jednoduchosti je tato metoda velmi rozšířená. 

Výpočet se provádí ze vztahu: 

   
  

  
 

(14, str. 49) 

kde: 

DN -doba návratnosti (roky), 

Zr -průměrný roční zisk z investičního projektu (Kč) 

Abychom mohli hovořit o plnohodnotném využití tohoto ukazatele, je nutné 

odstranit některé nedostatky. Do kategorie příjmů můžeme také uvádět odpisy a 

nezapočítávat vše v průměrných hodnotách, ale počítat s hodnotami plánovanými 

v konkrétních letech. Následně můžeme dobu návratnosti spočítat pomocí 

kumulativního součtu očekávaných příjmů za konkrétní léta životnosti investice. 

Návratnost je tedy určena v tom roce, ve kterém platí tato rovnost. (14, str. 49) 
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Výpočet je poté vyjádřen: 

           

  

   

     

  

   

 

(14, str. 49) 

kde: 

Zt    -předpokládané zisky za jednotlivá léta 

Ot    -předpokládané odpisy za jednotlivá léta 

CFt    -Cash flow v jednotlivých letech 
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3  Analýza současného stavu ve stavební společnosti  

 NOSTA s. r. o. 

V této kapitole bude představen subjekt, ve kterém autor absolvoval také šetření 

spojené s tímto tématem. Tato část se věnuje základním údajům, historii, organizační 

struktuře, technickému zařízení a vybavení a profesní struktuře společnosti. 

3.1 Základní údaje  

Obchodní společnost: NOSTA, s. r. o. 

Sídlo:                          Svatopluka Čecha 2088/13 

                                   741 01 Nový Jičín 

Datum vzniku:           17. 12. 1992 

IČ:                              47 67 14 16 

DIČ:                           CZ47671416 

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5248 

Předmět podnikání:    

a.) Silniční motorová doprava- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

 o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně. 

b.) Zednictví 

c.) Pokrývačství, tesařství 

d.) Klempířství a oprava karoserií 

e.) Truhlářství, podlahářství 

f.) Vodoinstalatérství, topenářství 

g.) Izolatérství 
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h.) Zámečnictví, nástrojařství 

i.) Obráběčství 

j.) Projektová činnost ve výstavbě 

k.) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

l.) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona (15) 

3.2 Historie 

Společnost s ručením omezeným NOSTA vznikla v roce 1993. Tehdejší 

management Okresního stavebního podniku v Novém Jičíně vypracoval privatizační 

projekt v rámci „velké privatizace“ a tento projekt byl schválen. 

Společnost NOSTA koupila část tehdejšího Okresního stavebního podniku a to 

areály v Novém Jičíně a ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

V prvních pěti letech se zásadně změnila organizační struktura. Nejvýznamnější 

změnou bylo nahrazení struktury výrobních středisek, založením dceřiných společností. 

Rozčlenily se podle jednotlivých profesních specializací a stavebních řemesel. 

Důvodem byla potřeba zprůhlednění ekonomických procesů a jasné označení 

efektivních a odhalení neefektivních částí. Zároveň docházelo k podstatnému snižování 

počtu zaměstnanců a to právě likvidací neefektivních provozů. 

Z hlediska majetkového, společnost prodala svůj areál ve Frenštátě pod 

Radhoštěm a část nemovitostí i v areálu v Novém Jičíně. Výnosy použila k úhradě 

privatizačního úvěru, tedy toho úvěru, který si sama společnost vzala u Investiční 

 a poštovní banky. Účelem byla úhrada kupní ceny státu. 

Dvě ze společností holdingu se nepodařilo v prostředí rychle rostoucí 

konkurence stavebních řemesel udržet v efektivní podobě a bylo rozhodnuto o jejich 

likvidaci. Likvidace proběhla formou fúze s mateřskou společností. 
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Nově byla naopak vytvořena další společnost a to ve formě „joint venture“, tedy 

v podobě založení společnosti s ručením omezeným. Tímto do společnosti vstoupil 

 i zahraniční partner, se kterým do té doby probíhala spolupráce formou obchodování. 

Tato společnost jako jediná částí svého předmětu podnikání nesouvisí se stavebnictvím. 

Jedná se zde o výrobu a montáž squashových kurtů. 

Rozhodnutí, která vedla k provedení výše uvedených změn, se ukázala jako 

správná a vytvořila základ pro dosud trvající prosperitu společnosti. 

.3.3 Současnost společnosti NOSTA 

Společnost NOSTA, s. r. o., patří mezi středně velké stavební společnosti. 

Působí především v regionu Moravskoslezského a Zlínského kraje. Příležitostně 

realizuje i stavby mimo tato území. Především se jedná o stavby v Jihomoravském kraji 

a v hlavním městě Praze. 

Společně se svými dceřinými společnostmi (NOSTA Metal, NOSTA 

Komunikace, ASB-Squash) tvoří skupinu, která zaměstnává průměrně 125 zaměstnanců 

a ročně vytváří obrat asi 250 milionů korun. 

Zákaznická struktura je tvořena následovně: 

a.) Veřejní zadavatelé (města, obce, samosprávné kraje, školy, zdravotnická 

zařízení a podobně) – ročně průměrně 85% obratu  

b.) Soukromé společnosti (výrobní podniky, podniky poskytující služby, 

developeři bytové výstavby a podobně) – ročně průměrně 10% obratu 

c.) Individuální zákazníci (především stavby pro bydlení) – ročně průměrně 5% 

obratu 
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Obrázek č. 5: Struktura skupiny firem NOSTA  

Zdroj: Organizační směrnice NOSTA s. r. o., 2012 

 

Organizační struktura 

 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Je tvořena společníky- 

majiteli společnosti. 

 Statutární orgány společnosti představují dva jednatelé. Ty jsou v souladu se 

společenskou smlouvou oprávnění jednat za společnost samostatně ve všech věcech. 

 Společnost může zmocnit k jednání i další osoby. Činí tak na základě plné moci, 

která musí být podepsána jednatelem společnosti. 

Vnitřní struktura je tvořena těmito články: 

a.) Ředitelé- jednatelé 

b.) Odborné útvary 

c.) Stavby vedoucí 

d.) Mistři, dělníci 

Mateřská společnost 

NOSTA, s. r. o. 

Strategie 

Investice 

Správa majetku 

Generální dodávka staveb 

Dceřiná společnost 

NOSTA 

Komunikace 

Zemní práce, demolice, 

komunikace a chodníky 

Dceřiná společnost 

NOSTA Metal 

Klempířské a 

pokrývačské práce, 

vzduchotechnika, 
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Obrázek č. 6: Schéma řízení v NOSTA s. r. o. 
Zdroj: Organizační směrnice NOSTA s. r. o, 2012 

 

Obsah pravomocí a odpovědnosti jednotlivých článků řízení je zakotven ve 

vnitrofiremním „Organizačním řádu“. Každý ze zaměstnanců společnosti má písemně 

stanovenu pracovní náplň. 
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Tyto nemovitosti používá majitel pro své vlastní účely. Nevyužitou část 

nemovitostí pak pronajímá cizím subjektům.  

Areál je plně vybaven zdroji energií (vlastní trafostanice pro dodávku elektrické 

energie, decentralizované zdroje tepla na zemní plyn, rozvody pitné vody, kanalizační 

síť na odvod splaškových i povrchových vod). 

Přestože je stáří většiny stavebních objektů větší než dvacet let, jsou schopny 

plnohodnotného užívání, neboť majitel dbá na jejich potřebnou údržbu. Z hlediska 

územního plánu je areál umístněn v zóně určené pro podnikání, včetně výrobních ploch. 

Dopravní napojení města Nového Jičína je po zprovoznění dálnice D 47 

 a zejména pak silnicemi I/48 a I/57 velmi dobré. Stejně dobrá je i vnitroměstská 

dopravní dostupnost do areálu. 

Společnost je vybavena technickými prostředky, stroji a mechanismy, které ji 

umožňují komplexně zajišťovat hlavní podnikatelský směr- komplexní realizace staveb. 

Vybavení je tvořeno nákladními automobily, zemními stroji, dodávkovými automobily, 

zvedacími mechanismy, drobnou stavební mechanizací (míchačky, bourací kladiva, 

řezačky a podobně), mobilními buňkami (sociální, šatnové, skladové). 

Dílny, které jsou umístněny v areálu, mají odpovídající vybavení v podobě strojů 

a zařízení. Konkrétně se jedná o dílnu stolařskou, zámečnickou, klempířskou, dílnu pro 

výrobu vzduchotechniky a elektrodílnu. 

Struktura lidských zdrojů společnosti 

Jak již bylo uvedeno, zaměstnává podnik průměrně 125 zaměstnanců. Z hlediska 

kvalifikace má 13% zaměstnanců vysokoškolské vzdělání. Dále 68% zaměstnanců je 

vyučeno v odborné stavební profesi, nebo má úplné střední odborné vzdělání. Pouhých 

8 % zaměstnanců má vzdělání základní. Tito zaměstnanci pracují především na pozicích 

stavebních dělníků, mimo odborné profese.  

Z hlediska garance odbornosti je podstatný údaj, že společnost zaměstnává sedm 

autorizovaných osob v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
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činných ve výstavbě. Odborné vedení staveb mohou provádět, podle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pouze 

autorizované osoby.  

Ekonomické hodnocení společnosti 

Podnik dlouhodobě vytváří kladný hospodářský výsledek.  

Tabulka č. 1: Hospodářských výsledků Zdroj: (15) 

Účetní období Hospodářský výsledek v tis. Kč 

2004 2718 

2005 3150 

01/2006-03/2007 7834 

04/2007-03/2008 905 

04/2008-03/2009 2844 

04/2009-03/2010 2449 

04/2010-03/2011 3936 

04/2011-03/2012 6946 

 

 Dosažené výsledky hospodaření podniku plně umožňují, aby průběžně hradil své 

splatné závazky. Zůstatky na účtech společnosti NOSTA i ostatních společností ze 

skupiny, podstatně převyšují výši úvěrů.  

Vlastní kapitál společnosti NOSTA na konci posledního uzavřeného účetního 

období činil 41711 tisíc korun. V souladu s právním řádem společnost nechává roční 

účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích v jednotlivých létech ověřovat 

nezávislým auditorem. (15) 

Plní rovněž svou povinnost danou § 38i obchodního zákoníku a ukládá do sbírky 

listin v obchodním rejstříku tyto dokumenty: výroční zprávy, včetně účetních závěrek a 

návrhů na rozdělení zisků, zprávy auditora i zprávy o vztazích mezi propojenými 

osobami, podle § 66a odstavce 9 obchodního zákoníku. 
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 O celkové kvalitě úrovně řízení společnosti svědčí i její systematický přístup 

k plnění úkolů, které jsou zakotveny v dokumentu „Integrovaná politika systému řízení 

jakosti, environmentu a bezpečnosti práce“. O tom, že tyto úkoly společnost skutečně 

plní svědčí i certifikáty, kterými společnost disponuje. Tyto dokumenty jsou obsaženy 

v příloze této diplomové práce. 
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4.  Plán rozšíření předmětu podnikání – vlastní návrhy 

 řešení 

Velmi důležité je vnímání situace na stavebním trhu v celé České republice. 

Podmínky pro podnikání ve stavebnictví v současné době 

Situace ve stavebnictví se od roku 2008 v naší republice trvale zhoršuje a dá se 

říci, že je kritická. Úsporné kroky vlády ČR směřující ke snižování ročních deficitů 

státních rozpočtů a v důsledku toho i ke snížení zadluženosti země způsobily propad 

státního investování a to právě silně negativně stavebnictví ovlivňuje. Sekundárním 

nedobrým efektem je pak i neschopnost ČR vyčerpat prostředky z evropských fondů. 

Zejména se jedná o finance, které nabízí Operační program doprava (OPD), Operační 

program Životní prostředí (OPŽP) a Regionální operační programy (ROP). 

Pokles stavební produkce (ta zahrnuje zakázky veřejných zadavatelů i soukromého 

sektoru) dokládá následující tabulka: 
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Tabulka č. 2: Index stavební produkce ve stálých cenách Zdroj: (16) 

Index stavební produkce  Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 

Rok Meziroční index Meziroční index Meziroční index 

2000       

2001 114,7 114,8 114,3 

2002 105,6 105,0 107,8 

2003 111,5 107,1 125,8 

2004 112,9 111,8 116,2 

2005 108,3 107,7 109,8 

2006 109,2 108,2 111,9 

2007 111,6 115,4 101,8 

2008 104,4 100,7 114,8 

2009 99,9 93,5 116,0 

2010 92,6 92,4 93,0 

2011 96,0 99,2 89,6 

2012 92,9 96,1 85,9 

 

Pod pojmem pozemní stavitelství se rozumí stavební práce na budovách 

sloužících pro bydlení, jako občanská vybavenost (školy, obchody, kulturní zařízení, 

apod.), průmyslové stavby a stavby pro zemědělství. Stavbami inženýrského stavitelství 

jsou komunikace (pro motorovou dopravu i pro pěší) a inženýrské sítě (vodovody, 

plynovody, kanalizace, telekomunikační rozvody, apod.).  

Právě u staveb inženýrského stavitelství je nejzřetelnější propad poptávky v posledních 

letech. 

4.1 Aktuální situace společnosti NOSTA z pohledu jejího uplatnění na 

stavebním trhu – plán rozšíření předmětu podnikání 

V posledním dokončeném účetním období bylo dosaženo nejvyššího objemu 

zisku. Stalo se tak i díky dokončeným již dříve plánovaným projektům, včetně toho, že 

se realizovaly i zakázky, na které byly již dříve uzavřeny smlouvy o dílo, avšak jejich 

realizace byla ze strany objednatelů pozastavena a vázána ve většině na přidělení dotací 

z evropských fondů. Lze tedy hovořit o jakési setrvačnosti, kdy zakázky z minulých let 

přinesly ekonomické efekty až v roce 2012. 

Již na počátku roku 2012 se však i v podmínkách společnosti NOSTA začaly projevovat 

velmi intenzivně skutečnosti svědčící o poklesu stavebního trhu. Charakteristickými 
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rysem byl růst konkurence. Jestliže v předcházejících obdobích byly u veřejných 

zakázek, kterých se společnost  NOSTA zúčastňovala, podávány nabídky v počtu 5 až 

10 uchazečů, začaly se nyní četně objevovat případy, kdy svou nabídku podalo 20 i více 

uchazečů. 

Zejména velké stavební společnosti, jako například Eurovia CS, a.s.,Skanska , 

a. s., Strabag, a.s.,OHL ŽS, a. s., Hochtief, a.s., Swietelsky stavební s. r. o, které 

všechny patří do první desítky největších stavebních firem podle čistých tržeb v České 

republice za rok 2011 začaly velmi intenzivně usilovat i o menší zakázky v řádech 

jednotek a desítek milionů korun v regionech, zatímco dříve směřovaly své úsilí z velké 

většiny především na získání velkých zakázek v objemech stovek milionů korun a 

miliard korun v oblasti technické infrastruktury a především pak na získání velkých 

dopravních staveb. (17, str. 18) 

Společnost NOSTA zvolila strategii k překlenutí „zlých časů“ především 

v podobě tvrdého stlačení všech nákladů bezprostředně nesouvisejících se získáním a 

realizací stavební zakázky. To se jí však dařilo jen částečně.  

Zároveň bylo rozhodnuto o snížení cen v rozsahu o 8 až 20%, ve struktuře podle 

typu staveb. Nejvyšší pokles cen uskutečnila u staveb dopravních. 

Ve stavebnictví jsou zavedené uznávané ceníky, podle nichž naceňují stavby 

projektanti. Jedná se v podstatě o statistiku cen dosažených v minulém roce. Takovéto 

ceníky zveřejňují zejména společnosti URS, a.s. Praha a RTS, a.s., Brno. V období před 

rokem 2011 zpravidla v soutěžích vyhrávali takoví uchazeči o zakázku, jejichž 

nabídková cena byla ve srovnání s ceníky stavebních prací snížena o 20 až 25%. 

V současném období je zaznamenán další pokles cen. 

 Přiložená tabulka dokumentuje příklady typů staveb, o jejichž získání se 

společnost NOSTA v uplynulém účetním období ucházela. Z této tabulky se dá získat 

informace, jaký byl dosažený podíl vítězné ceny a ceny stanovené projektantem dle 

zmíněných ceníků. 

 

 

 



50 
 

Tabulka č. 3: Srovnání předpokládaných a skutečně dosažených cen  

Zdroj: MATUSZEK, V., Ing., Srovnání cen, NOSTA s. r. o, prosinec 2012 

Objednatel Název akce 
Předpokládaná 
cena bez DPH 

(Kč) 

Vítězná cena 
bez DPH 

Podíl vítězné ceny 
a předpokládané 

ceny v % 

Obec Staré Město Chodníky  8 484 000 4 230 000 49,9 

Město Hlučín Zateplení objektu  3 800 000 2 087 893 54,9 

Město Holešov Regenerace sídliště 5 410 000 3 779 000 69,9 

Město Ostrava Rekonstrukce chodníku 4 163 000 2 188 000 52,6 

Město Ostrava Víceúčelové sportoviště  13 448 000 8 473 000 63 

Město Ostrava Rekonstrukce ZŠ  11 263 000 5 647 000 50,1 

Město Štramberk Revitalizace DDM  400 000 238 138 59,5 

Město Fulnek Výměna střešní krytiny  370 000 239 224 64,7 

Město Nový Jičín Oprava kanalizace 333 000 154 600 46,4 

Obec Velká Polom Rekonstrukce domu  2 410 000 1 666 000 69,1 

Min. zemědělství Výstavba cest  5 100 000 2 687 740 52,7 

Obec Vojkovice Stavební úpravy MŠ 5 310 208 3 498 945 65,9 

Sociální centrum Chráněné bydlení  8 600 000 4 883 116 56,8 

Město Bohumín Revitalizace sídliště 7 000 000 4 015 372 57,4 

Město Ostrava Vstupní byty  14 951 000 8 962 510 59,9 

Město Odry Sběrný dvůr 13 616 000 8 085 659 59,4 

Obec Jeseník n. O. Nástavba MŠ 8 638 000 5 988 000 69,3 

Město Přerov Dětské hřiště  4 148 000 1 999 000 48,2 

Obec Horní 

Bludovice 

Obecní úřad  7 649 300 3 902 005 51 

Město Kopřivnice Azylový dům 13 058 000 7 488 000 57,3 

 

Přijata byla rovněž marketingová opatření vedoucí k rozšíření okruhu zákazníků, 

a to jak z teritoriálního hlediska, tak z hlediska získávání nových informačních zdrojů o 

zakázkách.  

Dále je však nutné hledat nové produkty, které by v době poklesu vlastní 

stavební produkce pomohly udržet rozsah poskytovaných služeb, tedy i obrat 

společnosti a její efektivitu. Pro účetní rok si společnost stanovila úkol dosáhnout 

alespoň nezáporného hospodářského výsledku. 

V praxi je však vidět, že přes pokles cen, které umožňují plnění úkolů v oblasti 

obratu, se dosažení plánované efektivnosti nedaří očekávaným způsobem. 

Nejvýznamněji se na této skutečnost podílí nedostatečné reálné utlumování režijních 
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nákladů, mající svoje umístnění v oblasti nákladů na řízení. Zde je proto nutné provést 

potřebná opatření. 

Společnost NOSTA má podle své dlouhodobé strategie zájem na dalším 

aktivním působení na trhu. Je proto logické, že se za situace, kdy klesá stavební trh, 

hledají nová východiska. Předmětem tohoto podnikatelského záměru je rozšíření 

podnikání společnosti v  nových oborech. V zásadě se jedná o služby a činnosti 

investorsko-inženýrského charakteru a služby technicko-ekonomického poradenství. 

Konkrétně jde o tyto činnosti: 

 Zajišťování stavebních studií a projektů 

Podle stupně propracovanosti a účelu jejich využití by se jednalo o 

-studie charakteru investičního záměru 

-dokumentace pro stavební povolení 

-dokumentace pro výběr zhotovitele 

-dokumentace pro provedení stavby 

-dokumentace skutečného provedení stavby 

 Řízení stavebních projektů 

-komunikace s orgány státní správy 

-činnosti vedoucí k výběru stavebního dodavatele, management zadávacích 

procesů, vyhodnocení nabídek, součinnost při uzavírání smluv o dílo 

-technický dozor investora, kontrola postupu prováděných stavebních prací, 

řízení nákladů, obstarávání činnosti koordinátora bezpečnosti práce 

 Přejímání a kontrola dokončeného stavebního díla 

-zajištění kolaudace díla, řízení a uplatňování nároků zákazníka v oblasti záruk 

za jakost díla 

 Zastupování zákazníka  

- při řešení sporů v průběhu výstavby 

-při úředních jednáních na úřadech státní správy 

 Poskytování služeb v oblasti energetiky staveb 

V návaznosti na nově přijatá legislativní opatření se jedná zejména o 

-zajišťování průkazů energetické náročnosti budov 

-energetické poradenství, pomoc při zajišťování dotací 



52 
 

 Poradenská činnost při získávání dotací na realizaci staveb 

4.2 Analýza trhu 

 Nejprve je potřebné, aby bylo definováno, jaký bude okruh zákazníků, kterým 

budou nové služby nabízeny.  

4.2.1 Charakteristika potencionálních zákazníků 

 Lze uvažovat o dvou skupinách zákazníků, přičemž kritériem rozdělení do 

těchto skupin je charakter vlastnictví jeho majetku. Ve společnosti NOSTA se takto i 

stavební zakázky dělí tradičně a odlišují se i postupy komunikace se zákazníkem. Ve 

veřejném sektoru platí legislativní normy, z nichž nejvýznamnější je zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. U soukromého sektoru je výrazněji patrný zájem zákazníka 

na dosažení co možná nejlepší ceny a bezpodmínečné dodržení kvality.  

Veřejný sektor 

 Městské, obecní, krajské úřady 

 Státní podniky (např. Lesy ČR, Armáda ČR) 

 Úřady státní správy (Finanční ředitelství, Státní pozemkový úřad, Česká správa 

sociálního zabezpečení, Úřady práce) 

 Školy všech typů 

 Kulturní, zájmové, občanské a jiné instituce 

Soukromý sektor 

 Podnikatelské subjekty 

 Správci nemovitostí, zejména bytového fondu (Společenství vlastníků bytových 

jednotek, bytová družstva, realitní kanceláře) 

 Individuální zákazníci 

4.2.2 Vlastní analýza trhu 

 Jako nástroj k provedení tohoto kroku je použita analýza SWOT. Jde tedy 

v prvém případě o identifikaci interních silných a slabých stránek ve vztahu 
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k příležitostem a hrozbám z vnějšího prostředí. Zkoumanou jednotkou je společnost 

NOSTA ve vazbě na podnikatelský záměr, jehož hodnocení je předmětem této práce. 

 Vnitřní silné stránky 

-stabilizovaný podnikatelský subjekt s dvacetiletou historií, s týmem zkušených 

a velmi kvalifikovaných zaměstnanců, s aktivním přístupem k inovacím 

-silné postavení na regionálním stavebním trhu 

-velmi dobrá finanční situace firmy 

-zcela odpovídající materiální a technické zázemí pro poskytování služeb 

v nových oborech 

 

 Vnější příležitosti 

-změny legislativy zvýrazňující odbornost provádění služeb (např. novela 

stavebního zákona, novela zákona o hospodaření s energií, obě s účinností 

 od 1. 1.2013) 

-změna legislativy ve směru převodů majetku státu na církev-nový segment na 

trhu, který bude služby požadovat 

-nedostatečná aktivita a reakce konkurence na nově vzniklé podmínky (podle 

četných informací od zákazníků, u nichž jsou poskytovány současné stavebně-

dodavatelské služby) 

-rozsáhlý potenciál kontaktů, vztahů a referencí 

 Vnitřní slabé stránky 

-vysoké režijní náklady firmy, jejichž dopad může výrazně zhoršit situaci ve 

firmě v období, kdy rozvoj nových oborů, přinese časově posunutý efekt 

-nedostatečná rozhodnost při zavádění změn 

-nedostatečná trpělivost při očekávání efektů 

 

 Vnější hrozby 

-další pokles investování (ve státním i soukromém sektoru) a tím způsobená 

snížená poptávka na služby v nových oborech 

-nedostatečná úspěšnost při vysvětlování neopodstatněnosti obavy zákazníků 

z relativního konfliktu zájmů podnikatele působícího jako stavební dodavatel a 

zároveň i poskytovatel inženýrsko-technických služeb 
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 Popsání a uvědomění si výše uvedených vnitřních a vnějších aspektů je 

základem pro logické směřování podnikatele k ještě většímu využívání silných stránek a 

příležitostí a k co možná největší eliminaci slabých stránek a vybudování pozice, která 

by zajišťovala co největší odolnost podnikatele vůči vnějším hrozbám. 

Analýza konkurence 

 Ze struktury zákazníků společnosti NOSTA je patrné, že lze zákazníky 

z teritoriálního hlediska zařadit do dvou skupin. Ve stejném teritoriálním rozdělení bude 

provedena analýza konkurence.  

Dělení teritorií: 

A. Představuje především sídlo podnikatele, to znamená město Nový Jičín a kruh se 

středem v tomto městě a s poloměrem 20 km.  

B. Je tvořeno územím samosprávných krajů a to kraje Moravskoslezského, 

Olomouckého a Zlínského. 

 V teritoriu A má v současné době společnost asi dvě třetiny zakázek z hlediska 

finančního objemu. Spatřuje v něm i nadále těžiště svého podnikání. Platí to plně i o 

nových oborech podnikání. Ty jsou, vzhledem k tomu, že se jedná o charakter služeb, 

v daleko nižších finančních objemech, než zakázky stavebního charakteru. Proto je 

nutné vzít v úvahu velký význam logistických nákladů. Především pak nákladů na 

dopravu zaměstnanců. Ty jsou v teritoriu A příznivé, v teritoriu B díky větším 

vzdálenostem vysoké. Z tohoto důvodu budou služby poskytovány především v 

 teritoriu A. 
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Tabulka č. 4: Přehled konkurence v teritoriu A 

Zdroj: ŠVARC, P., Ing., Marketingový plán, NOSTA s. r. o, 2012 

Pořadové číslo 

Název 

podnikatele Sídlo podnikatele Obory činností 

1 Žůrek Odry  Technický dozor investora 

2 Hub Hostašovice Technický dozor investora 

3 BS Vsetín Technický dozor investora, 

projekty 

4 Uniprojekt Nový Jičín Technický dozor investora, 

projekty 

5 Růsek Nový Jičín Technický dozor investora, 

energetické audity 

6 Inpros Frýdek - Místek Technický dozor investora, 

projekty 

7 Rosmanit Frýdek - Místek Technický dozor investora 

8 Unitender Ostrava Technický dozor investora, 

projekty, dotace 

9 Ekoria Bruntál Technický dozor investora, 

dotace 

 

 

Tabulka č. 5: Silné stránky konkurence 

 Zdroj: ŠVARC, P., Ing., Marketingový plán, NOSTA s. r. o, 2012 

Silné stránky Konkurent dle pořadového čísla 

Kvalitní produkt 1, 3, 6, 8 

Komplexnost služeb 3, 5, 6, 8 

Příznivá cena 1, 2, 5, 7 

 

Tabulka č. 6: Slabé stránky konkurence 

Zdroj: ŠVARC, P., Ing., Marketingový plán, NOSTA s. r. o, 2012 

Slabé stránky Konkurent dle pořadového čísla 

Omezený rozsah zakázek 2, 5, 7 

Vyšší cena 6, 8, 9 

Nižší operativnost služeb 4, 7, 9 
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Hodnocení konkurenčního potenciálu společnosti NOSTA pomocí Porterova 

modelu 

Nový potenciální konkurenti 

 Vznikají především jako doprovodný jev krize ve stavebnictví, kdy osoby 

pracující v odvětví stavební výroby ztrácí zaměstnání a zakládají podnikatelské subjekty 

s oborem působnosti služby ve stavebnictví. Těmito službami se rozumí především 

výkon inženýrských činností, především provádění technického dozoru investora. 

Bariéry vstupu na trh 

 Vysoké – odborná náročnost, vládní politika v podobě stanovování 

kvalifikačních požadavků na takto podnikající subjekty. 

 Nízké – kapitálová nenáročnost, nízké náklady přechodu do odvětví. 

Síla konkurence v odvětví 

 Jak vyplývá z provedeného hodnocení konkurence (tabulky č. 4, 5, 6), není ve 

zkoumaném teritoriu A konkurenční prostředí takové, které by se dalo charakterizovat 

jako prostředí velmi ostrého soupeření. Navíc je produkt, který má být nabízen 

společností NOSTA na trhu podle tohoto podnikatelského záměru záměrně koncipován 

tak, aby byl vnímán jako specifický, přinášející zákazníkovi větší prospěch a hodnotu, 

než produkty konkurence. 

 V našem případě je klíčovým předpokladem ta skutečnost, že kvalifikovaní 

zaměstnanci mají obrovské zkušenosti s novými službami z opačné strany. Jakožto 

stavebně-dodavatelský subjekt je společnost NOSTA dlouhodobě partnerem 

inženýrských firem a působí, tak řečeno “na druhé straně pomyslné barikády“. 

 Společnost ročně realizuje víc než sto staveb a zkušenosti společnosti říkají, že 

nejméně u dvou třetin z nich je úroveň práce inženýrských firem nedostatečná, 

což v důsledku představuje významné nevýhody pro zákazníka. 
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Ty se mohou projevovat například v podobě: 

 Nepřiměřeně dlouhých termínů přípravy a realizace investic 

 Nekvalitních technických řešení projektů 

 Nedostatečně důsledných postupů při výběrech dodavatelů 

 Nevýhodných smluv na realizace investic 

 Všechny tyto nedostatky se podílejí, byť v individuálních případech různou 

měrou, na růstu nákladů a zákonitě tedy i na snižování efektivnosti investic. 

Toto je velká zkušenost, která se musí stát základem pro přípravu a následnou 

realizaci takového produktu, který by zákazníkům poskytoval služby jedinečné, 

zákaznicky velmi prospěšné a tedy i žádané. 

 Nebezpečí zostření konkurence může hrozit tehdy, kdyby díky celkovému 

vývoji v národním hospodářství dále klesala stavební produkce a většina podnikatelů by 

přistoupila na strategii přežití a s tím spojenou cenovou válku.  

Vyjednávací síla odběratelů 

 Dá se očekávat, že v oblasti veřejných zakázek bude dále prosazován prvek 

transparentnosti. Ten je podmíněn mimo jiné i větší informovaností dodavatelů o 

potencionálních zakázkách. Z toho vyplývá i růst vyjednávací síly odběratelů, neboť 

nebudou vázáni na úzký dodavatelský okruh.  

4.3 Řízení marketingu a obchodu 

 Cílem společnosti NOSTA je vytvoření komplexní nabídky služeb, která by byla 

vhodnou kombinací hlavních faktorů schopných ovlivnit nákupní rozhodování 

zákazníka. Pro tyto účely bude použita marketingová technika 4 P. 

4.3.1 Produkt 

 Za léta působení v oblasti stavebnictví poznali manažeři společnosti NOSTA i 

některé další obory služeb, které s vlastní stavebně-dodavatelskou činností úzce souvisí. 

Tyto obory by mohly portfolio dnes poskytovaných služeb vhodně doplnit. Jestliže by 

už i dříve (i v čase delším, než před deseti lety)zvažovalo vedení společnosti takovéto 
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kroky a rozhodlo se spíše pro specializaci v oboru stavební výroby (pozemní stavitelství 

a dopravní stavitelství) a netříštění sil, je nyní situace zcela odlišná. 

 Z legislativního hlediska jsou tyto činnosti, které tvoří produkt, popsány 

v několika právních předpisech. Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tento předpis se také označuje, jako 

stavební zákon. Z hlediska oprávnění k podnikání je určující zákon č. 130/2008 Sb., 

živnostenský zákon a dále nařízení vlády č. 278/2008 Sb., což je prováděcí dopis 

k živnostenskému zákonu. V příloze č. 4, tohoto nařízení je tato živnost nazvána jako 

„poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“. V této 

živnosti jsou konkrétně zahrnuty tyto činnosti:  

„Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti, zejména ve 

stavebnictví a architektuře.“ 

Dále „Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek 

k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, 

jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, to 

znamená zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo 

technologie na životní prostředí.“ (18) 

Pro činnost projektování je zapotřebí živnost „Projektová činnost ve výstavbě." Jedná se 

o činnost vázanou a držitel této živnosti musí mít následující odbornou způsobilost: 

a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo 

b)  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru 

zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování 

staveb, nebo 

c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru 

zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování 

staveb, nebo 
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d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let 

praxe v projektování staveb, nebo 

e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na 

stavebnictví a 5let praxe v projektování staveb. (19) 

 

Popis produktu dle jednotlivých oborů činnosti 

A. Zajišťování stavebních studií a projektů – tento proces je definován ve vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Nepředpokládá se vytvoření vlastního projekčního ateliéru, který by měl své 

zaměstnance. Společnost NOSTA disponuje dostatečným množstvím informací 

o možnostech zabezpečení projektových prací za pomocí subdodavatelů, nebo je 

schopna projektové práce pouze zprostředkovat. Pro zákazníka to přinese tyto 

konkrétní výhody: 

 Odbornou znalost požadavků na kvalitu projektových řešení, která 

zastoupí obvyklou nedostatečnou odbornost zákazníka. 

 Výhodnou cenu projektových prací – ta bude výsledkem tendrů a 

vyjednávacích řízení se subdodavateli. Zákazník bude využívat i výhody 

množstevních slev z cen projektových prací. To z toho důvodu, že 

společnost NOSTA zadává u subdodavatele větší množství zakázek. 

 Vyloučení projektových řešení, která navrhují použití konkrétních 

materiálů a konstrukčních prvků, které jsou projektanty navrhovány na 

základě příslibů provize od jejich výrobců a prodejců. Pro konečného 

zákazníka jsou takováto řešení obvykle cenově nevýhodná.  

 Důsledné vyžadování toho, aby byl součástí projektu i podrobný 

položkový rozpočet, který popíše dílo s jednoznačností a 

nezaměnitelností řešení. To je nezbytný podklad pro provedení 

transparentní soutěže na výběr zhotovitele stavby.  

Aktivním uplatněním těchto zákaznických výhod se nabídka společnosti 

NOSTA výrazně pozitivně odliší od konkurence. 
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B. Řízení stavebních projektů – v této oblasti má tým nejbohatší zkušenosti, které 

odvozuje od své dosavadní stavební praxe. Proto bude služby provádět 

především vlastními zaměstnanci, výjimkou budou procesy v oblasti koordinace 

bezpečnosti práce. Tyto služby vyžadují speciální oprávnění a lze je také 

zajišťovat subdodavatelsky.  

Pro zákazníka vyplynou v případě nákupu služeb při řízení stavebních projektů 

následující výhody: 

 Znalost problematiky komunikace s orgány státní správy, stavebními 

úřady, orgány ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ovzduší, 

zemědělského půdního fondu, památkové péče a nakládání s odpady. 

Dále jednání se správci inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, 

telekomunikace). Zákazník bývá zpravidla nedostatečně informován o 

svých právech a povinnostech při těchto jednáních a nezná jejich 

praktické postupy. Svěřením těchto úkonů poskytovateli služeb ušetří 

čas, finanční prostředky a nezanedbatelný je i prvek vyhnutí se stresu, 

který složitý právní řád v těchto oblastech vyvolává. 

 Služby směřující k výběru zhotovitele stavby a k prosazení zájmů 

zákazníka do smluv o dílo. Pracovní tým společnosti NOSTA je velmi 

dobře orientován v problematice stavebního trhu, důkladně zná cenové i 

dodavatelské podmínky podnikatelů ve stavebnictví. Pracuje s metodou 

dělení stavebního díla na menší celky a jejich zadávání dílčím 

subdodavatelům, kterými jsou především menší firmy a ty jsou schopny 

dosáhnout velmi dobrých cen. Roste však význam a úloha koordinace 

stavby. Pro zákazníka je důležité, aby byl v uzavřené smlouvě o dílo 

dostatečně chráněn i pro případy časového prodlení zhotovitele 

s dokončením díla, nedodržením kvality prací, porušení bezpečnostních a 

požárních předpisů apod. 

C. Přejímání dokončeného díla – tato fáze řízení stavebního projektu je 

nejdůležitější. Poskytovatel služeb musí důsledně dbát na kvalitu díla, doloženou 

příslušnými zkouškami, atesty, certifikáty atd. Samozřejmostí je přejímání díla 

bez vad a nedodělků. Zákazník je také službami jejich poskytovatele zajištěn ve 

věci svých práv na dodržení záručních a servisních povinností dodavatele. 
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Výhodou pro zákazníka je i systém vyžadovaných bankovních garancí, případně 

pozastávek plateb dodavatelům, krytí práv za pomocí směnek atd. Takovýchto 

podmínek by konečný zákazník sám svým přímým jednáním s dodavatelem 

velmi pravděpodobně nedosáhl. NOSTA má tradiční okruh subdodavatelů 

stavebních prací, kteří jsou dlouhodobě na takovéto tvrdé podmínky připraveni a 

jejich vstřícnost je vykompenzována garancí plateb za jimi provedené práce. 

Velmi dobrá znalost problematiky cen a také obchodního zákoníku, zejména 

paragrafů 551 a 552, je velmi dobrou zárukou eliminace tzv. víceprací o které 

dodavatele často velmi sofistikovanými postupy usilují a které pro zákazníka 

znamenají růst ceny díla. 

D. Poskytování služeb v oblasti energetiky staveb – legislativně jsou tyto procesy 

zakotveny v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a zejména pak 

v jeho znění po novele z 19. září 2012.  

Pro zákazníka budou poskytovány služby tohoto charakteru: 

 Zajišťování průkazů energetické náročnosti budov. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o dokument nezbytný při prodeji nemovitosti, bude práce týmu 

orientována na individuální zákazníky a také na realitní podnikatele. 

 Zapojování energetických odborníků do procesu přípravy staveb. 

Prakticky budou energetičtí specialisté vstupovat již ve fázi projektování 

stavby se svými odbornými stanovisky do práce projektantů s cílem 

dosáhnout optimálního poměru mezi pořizovacími náklady stavby a 

provozními energetickými náklady dokončeného díla. Projektování 

provozně nízkonákladových budov je obvykle spojeno s vyšší vstupní 

investicí. Vyvažováním tohoto poměru lze dosáhnout výrazného 

ekonomického přínosu pro zákazníky. 

E. Poradenská činnost při získávání dotací pro realizaci staveb – specialista týmu 

bude v této problematice vyškolen, tak aby byl schopen pro zákazníka 

komplexně zajistit všechny procesy vedoucí k získání dotace. Nebude přitom 

rozlišováno mezi dotacemi z evropských, nebo národních zdrojů. Analytickou 

činností jsou v současné době stanoveny konkrétní programy, jejichž využití 

bude tým nabízet. Preferovány budou programy související s potenciální 

stavební produkcí.  
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 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko – pro rok 2013 

se konkrétně jedná o tyto výzvy k podávání žádostí o dotace.  

a) Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava – výstavba 

cyklostezek.  

b) Modernizace a rozvoj zařízení a produktů zvyšujících atraktivitu 

regionu, revitalizace památek pro účely cestovního ruchu a další 

infrastruktura pro cestovní ruch. 

c) Podpora využívání „brownfields“, tím se rozumí revitalizace 

starých areálů, zejména průmyslových, jejich přestavba a 

nalezení nového uplatnění. (20) 

 Operační program Životní prostředí  

Dotace jsou poskytovány na provedení stavebních úprav budov, které 

zajistí zlepšení tepelně – technických vlastností jejich obvodových 

konstrukcí a v důsledku toho i snížení provozní spotřeby energií. Věcně 

se provádí zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí za pomoci 

izolantů, častá je rovněž výměna otvorových výplní, to znamená oken a 

dveří, za výrobky s dostatečnou tepelně – izolační schopností. (21) 

 Ministerstvo životního prostředí – Nová zelená úsporám  

Tento program se vztahuje na stavby určené k bydlení a jsou z něj 

financována opatření typu výměny zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva 

a instalace solárních systému na ohřev teplé vody. (22) 

 Ministerstvo pro místní rozvoj – programy podpory bydlení  

Financuje se výstavba technické infrastruktury, výstavba podporovaných 

bytů, regenerace panelových sídlišť. (23) 

 Operační program Podnikání a inovace  

Poskytovatel dotace stanovil celkem 17 různých programů 

strukturovaných podle odvětví průmyslu, velikosti podnikatele, různosti 

fázi podnikání apod. (24) 

Pracovní tým provede na základě poptávky zákazníka předběžné posouzení 

možností získání dotace. Na základě pozitivního výsledku se provádí audit 

stávajícího stavu, projekt řešení a vypracovává se žádost o dotaci. Úkol týmu 

je ukončen až v okamžiku provedeného financování a vyúčtování dotace. 
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Výhodou pracovníků NOSTY je jejich rozsáhlá zkušenost s touto 

problematikou, neboť v rámci stavebních aktivit bylo realizováno množství 

staveb financovaných z dotací. V rámci jednání s investory byla často 

nucena stavební společnost NOSTA vstupovat i do řešení problémů a chyb, 

kterých se investoři při financování z dotací dopouštějí. Motivem dodavatele 

je proplacení již provedené práce. Odborná nedostatečnost investorů je 

charakteristická především u soukromých osob, ale i u veřejných investorů, 

např. u malých obcí, ale i rozpočtových a příspěvkových organizací. Tato 

činnost organicky zapadá do filozofie komplexnosti produktu.  

4.3.2 Cena 

 Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná univerzální metoda pro stanovení cen ve 

stavebnictví obecně, je potřebné provádět individuální kalkulace jednotlivých zakázek, 

přičemž je rozhodující imperativní působení tržního vlivu na ceny. To však neznamená 

dotaci ztrát, ale naopak trvalou konfrontaci cen s náklady. Zdroj výrazných nákladových 

úspor je k dispozici v případech poskytování komplexní služby. Tím se rozumí více 

činností, které tvoří tento produkt. V jednotlivých fázích stavebních procesů, počínaje 

studiem charakteru investičních záměrů, přes všechny stupně projektové dokumentace, 

řízení realizace stavebního projektu, jeho financování, až po zastupování zákazníka při 

přebíraní dokončeného díla, je možné zajistit úsporu nákladů např. takto: 

 studium podkladů jednotlivých dílčích etap jedním technikem po celou dobu 

poskytování služby – úspora minimálně 10% nákladů 

 omezený rozsah nákladů na dopravu při cestách k zákazníkovi, nebo na místo 

realizace stavby, úspora minimálně 15% nákladů 

 Úspory nákladů se mohou promítnout do cen a byla by tak získána výhoda 

oproti konkurenci. V marketingovém mixu se předpokládá pro období šesti měsíců 

používání penetračních cen. Cílem je proniknout do nového tržního prostředí a získat 

zde reference pro nové zakázky. V dalším období bude uplatňována politika 

nákladových cen, přičemž bude případný handicap v tržním srovnávání kompenzován 

zbylými faktory mixu. 
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4.3.3 Distribuce 

 Realizace bude uskutečňována přímým prodejem, bez distribučního mezičlánku. 

Velmi dobrý základ pro distribuci služeb tvoří stávající distribuční kanály společnosti 

NOSTA. Nové obory podnikání budou začleněny do poradenského centra, které bude 

umístněno v sídle společnosti, v místě zákaznicky dobře dostupném. V těsné blízkosti 

se nachází např. sídla velkých zaměstnavatelů, i významné státní úřady (Okresní 

ředitelství Policie ČR, Okresní správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad). Dopravní 

dostupnost pro pěší i motorovou dopravu, včetně parkování jsou na velmi dobré úrovni.  

 Pracovníci poradenského centra však budou jednoznačně preferovat cestování za 

zákazníky. Kontakty budou přímé (osobní jednání) i zprostředkované komunikačními 

prostředky (telefon, email, atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná z pohledu zákazníků o 

poskytování velmi odborných služeb, je výhodnější uskutečňovat osobní jednání 

s dostatečným časovým prostorem na vysvětlení všech okolností nabízených služeb a 

případné zodpovězení otázek, které zákazníka zajímají 

4.3.4 Komunikace 

 V období zahajování práce poradenského centra je důležité informovat účastníky 

trhu. K tomu bude sloužit racionální reklamní kampaň se zaměřením na přípravu 

zákaznicky atraktivních webových stránek a distribuce tištěných reklamních materiálů. 

Ty budou umístněny v blízkosti míst, kde je možné předpokládat přítomnost 

potenciálních zákazníků. Konkrétně lze uvést stavební úřady, správci inženýrských sítí, 

realitní kanceláře, kanceláře soudních znalců, katastrální úřady a úřady obecních 

samospráv. Jejich distribuce bude prováděna v rámci teritoria A, tak jak bylo 

definováno v podkapitole „Analýza konkurence“. Další součástí komunikačního mixu 

budou osobní jednání členů poradenského centra u vybraných potenciálních zákazníků. 

Úvodní seznam tvoří stávající zákazníci společnosti. Jejich výčet včetně kontaktních 

informací je součástí podnikového informačního systému. Tým bude trvale dbát o 

doplňování nových potenciálních zákazníků. V rámci podpory prodeje a Public 

Relations budou využívány v malém rozsahu reklamní a dárkové předměty. Zásadně 

však budou ale tyto úkoly plnit pracovníci dosavadního útvaru marketingu společnosti 

NOSTA. 
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4.4 Finanční plán 

 Nejprve je nutné stanovit předpokládanou výši měsíčních nákladů. Některé 

z nákladových položek budou shodné ve všech měsících (např. nájemné), jiné mohou 

být v jednotlivých měsících odlišné (např. školení). Tyto náklady budou dále uváděny 

jako průměrné měsíční. Členění nákladových položek je zachyceno v následující 

tabulce. 
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Tabulka č. 7: Předpokládané měsíční náklady Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka Částka v Kč 

Mzdy 

(45000+30000+30000) 

105000,- 

Zdravotní pojištění 

(105000*0,09) 

9450,- 

Sociální pojištění 

(105000*0,25) 

26250,- 

Celkové mzdové náklady 140700,- 

Nájemné kanceláří 

(90*120) 

10800,- 

Nájemné sociální zařízení 

(16*100) 

1600,- 

Nájemné vybavení 

kanceláří + IT  

8000,- 

Nájemné osobních 

automobilů (2*5000) 

10000,- 

Celkové nájemné 30400,- 

Provoz automobilů + 

pohonných hmot (2*12000) 

24000,- 

Režijní materiál a 

kancelářské potřeby 

5000,- 

Odborná literatura 900,- 

Cestovné 4000,- 

Školení a kurzy 3000,- 

Výkony spojů – telefony + 

datové přenosy 

4000,- 

Reklama  2500,- 

Pojištění (odpovědnost, 

zaměstnanci) 

2500,- 

Ostatní a nepředvídané 

náklady 

3000,- 

Náklady celkem 220000,- 

 

 Dále je nutné prognózovat předpokládané výnosy poradenského centra. Jak je 

uvedeno v kapitole 4.2.2 Vlastní analýza trhu, je situace ve stavebnictví v současné 

době velmi složitá a další vývoj je závislý na mnoha faktorech. 
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  Z tohoto důvodu budou předpokládané výnosy sestaveny ve třech variantách, 

které budou vycházet z metody PERT. To znamená varianty optimistická, pesimistická 

a realistická. V souvislosti se zahájením činnosti poradenského centra se dá 

předpokládat postupné rozšiřování objemu zajišťovaných zakázek a tedy i růstu výnosů. 

Určitou roli hraje i faktor sezónnosti, kdy v období příznivých klimatických podmínek 

objem realizovaných zakázek roste a v období nepříznivých podmínek klesá. Tento vliv 

však působí daleko méně na obory podnikání zajišťované centrem, než na obory 

klasické stavební výroby. Následující tabulka dokumentuje předpokládané měsíční 

výnosy v časovém horizontu 36 měsíců od zahájení činnosti poradenského centra. 
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Tabulka č. 8 Předpokládané měsíční výnosy Zdroj: Vlastní zpracování 

Měsíc Měsíční výnosy v Kč 

  optimistická pesimistická realistická 

1 0 0 0 

2 50000 0 0 

3 50000 0 50000 

4 100000 0 50000 

5 150000 0 100000 

6 180000 50000 100000 

7 200000 50000 100000 

8 250000 50000 150000 

9 250000 50000 150000 

10 300000 100000 200000 

11 300000 100000 200000 

12 300000 150000 200000 

13 400000 150000 250000 

14 400000 200000 250000 

15 400000 200000 250000 

16 500000 250000 250000 

17 500000 250000 300000 

18 500000 300000 300000 

19 550000 300000 300000 

20 550000 300000 350000 

21 600000 350000 350000 

22 600000 350000 350000 

23 600000 350000 350000 

24 600000 350000 400000 

25 600000 400000 400000 

26 600000 400000 400000 

27 700000 400000 400000 

28 700000 450000 500000 

29 700000 500000 500000 

30 700000 500000 500000 

31 700000 600000 600000 

32 800000 600000 600000 

33 800000 600000 600000 

34 800000 700000 700000 

35 900000 700000 700000 

36 900000 700000 700000 
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4.4.1 Výpočet ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

 Vzhledem k tomu, že uskutečnění záměru není podmíněno žádnou vstupní 

investicí, nejedná se o výpočet návratnosti investice. Provedená opatření začnou být pro 

podnikatele zisková v časovém bodu, ve kterém součet všech výnosů od počátku 

podnikání dosáhne součtu doposud vynaložených nákladů.  
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Tabulka č. 9: Plán vývoje nákladů a výnosů Zdroj: Vlastní zpracování 

Měsíc Náklady v Kč Výnosy podle varianty v Kč 

  měsíční celkové optimistická pesimistická realistická 

      měsíční celkové měsíční celkové měsíční celkové 

1 220000 220000 0 0 0 0 0 0 

2 220000 440000 50000 50000 0 0 0 0 

3 220000 660000 50000 100000 0 0 50000 50000 

4 220000 880000 100000 200000 0 0 100000 150000 

5 220000 1100000 150000 350000 0 0 100000 250000 

6 220000 1320000 180000 530000 50000 50000 100000 350000 

7 220000 1540000 200000 730000 50000 100000 150000 500000 

8 220000 1760000 250000 980000 50000 150000 150000 650000 

9 220000 1980000 250000 1230000 50000 200000 150000 800000 

10 220000 2200000 300000 1530000 100000 300000 200000 1000000 

11 220000 2420000 300000 1830000 100000 400000 200000 1200000 

12 220000 2640000 300000 2130000 150000 550000 250000 1450000 

13 220000 2860000 400000 2530000 150000 700000 250000 1700000 

14 220000 3080000 400000 2930000 200000 900000 250000 1950000 

15 220000 3300000 400000 3330000 200000 1100000 250000 2200000 

16 220000 3520000 500000 3830000 200000 1300000 300000 2500000 

17 220000 3740000 500000 4330000 200000 1500000 300000 2800000 

18 220000 3960000 500000 4830000 250000 1750000 350000 3150000 

19 220000 4180000 550000 5380000 250000 2000000 350000 3500000 

20 220000 4400000 550000 5930000 300000 2300000 350000 3850000 

21 220000 4620000 600000 6530000 350000 2650000 350000 4200000 

22 220000 4840000 600000 7130000 350000 3000000 350000 4550000 

23 220000 5060000 600000 7730000 350000 3350000 350000 4900000 

24 220000 5280000 600000 8330000 350000 3700000 400000 5300000 

25 220000 5500000 600000 8930000 350000 4050000 400000 5700000 

26 220000 5720000 600000 9530000 350000 4400000 400000 6100000 

27 220000 5940000 700000 10230000 400000 4800000 400000 6500000 

28 220000 6160000 700000 10930000 400000 5200000 500000 7000000 

29 220000 6380000 700000 11630000 400000 5600000 500000 7500000 

30 220000 6600000 700000 12330000 400000 6000000 600000 8100000 

31 220000 6820000 700000 13030000 450000 6450000 650000 8750000 

32 220000 7040000 800000 13830000 500000 6950000 700000 9450000 

33 220000 7260000 800000 14630000 500000 7450000 700000 10150000 

34 220000 7480000 800000 15430000 550000 8000000 750000 10900000 

35 220000 7700000 900000 16330000 550000 8550000 800000 11700000 

36 220000 7920000 900000 17230000 600000 9150000 800000 12500000 

 



71 
 

 Barevně označené hodnoty vyznačují ve sloupci měsíc časový bod, ve kterém 

dochází k vyrovnání celkových nákladů a celkových výnosů. Od tohoto bodu (měsíce) 

vzniká za předpokladu udržení trendů nákladů i výnosu, kladný hospodářský výsledek.  

Hodnoty uvedené v této tabulce jsou graficky zobrazeny v následujícím grafu. 

 

 Graf č. 1: Plánovaný vývoj nákladů a výnosů Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedený tabulek i grafu je možné vyhledat body, které zachycují okamžiky 

návratnosti podle jednotlivých variant.  

 Pro optimistickou variantu se tento bod nachází v 15. měsíci od počátku zahájení 

činnosti podnikání v nových oborech. V pesimistické variantě pak v 33. měsíci a 

v realistické variantě tento bod nalezneme v 24. měsíci. 

 Při těchto výpočtech nebyl vzat v úvahu faktor profinancování nákladů. 

Vzhledem k tomu, že bude poradenské centrum začleněno ve stávajícím 

podnikatelském subjektu jako samostatné hospodářské středisko a financování bude 
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řešeno ze zdrojů, kterými disponuje celá společnost, je potřebné provést dopočet 

nákladů z toho vyplývajících i do nákladů poradenského centra.  

 Způsob výpočtu je takový, že je měsíčně stanoven náklad ve výši 6% z rozdílu 

celkových výnosů a celkových nákladů, to představuje roční úrok. Následně je 

vypočtena jedna dvanáctina, což představuje měsíční úrok jako finanční náklad. Dále je 

proveden součet měsíčních úroků po bod návratnosti, tedy po okamžik kdy je potřebné 

financování ze strany společnosti. Podle jednotlivých variant jsou finanční náklady, 

které je nutno přičíst následující. 

 Pro optimistickou variantu se bod návratnosti i se započítáním finančních 

nákladů nachází v 17. měsíci od počátku zahájení činnosti podnikání v nových oborech. 

V pesimistické variantě se pak přesune do 34. měsíce a nejvýznamněji se projeví vliv 

dopočtu finančních nákladů v realistické variantě, kde se bod návratnosti posune o 5 

měsíců a nachází se v 29. měsíci. Výpočet je dokumentován v následující tabulce. 
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Tabulka č. 10: Výpočet finančních nákladů Zdroj: Vlastní zpracování 

Měsíc 
optimistická v Kč pesimistická v Kč realistická v Kč 

CV-CN Finanční N CV-CN Finanční N CV-CN Finanční N 

1 -220000 1100 -220000 1100 -220000 1100 

2 -390000 1950 -440000 2200 -440000 2200 

3 -560000 2800 -660000 3300 -610000 3050 

4 -680000 3400 -880000 4400 -730000 3650 

5 -750000 3750 -1100000 5500 -850000 4250 

6 -790000 3950 -1270000 6350 -970000 4850 

7 -810000 4050 -1440000 7200 -1040000 5200 

8 -780000 3900 -1610000 8050 -1110000 5550 

9 -750000 3750 -1780000 8900 -1180000 5900 

10 -670000 3350 -1900000 9500 -1200000 6000 

11 -590000 2950 -2020000 10100 -1220000 6100 

12 -510000 2550 -2090000 10450 -1190000 5950 

13 -330000 1650 -2160000 10800 -1160000 5800 

14 -150000 750 -2180000 10900 -1130000 5650 

15 Celkem 39900 -2200000 11000 -1100000 5500 

16     -2220000 11100 -1020000 5100 

17     -2240000 11200 -940000 4700 

18     -2210000 11050 -810000 4050 

19     -2180000 10900 -680000 3400 

20     -2100000 10500 -550000 2750 

21     -1970000 9850 -420000 2100 

22     -1840000 9200 -290000 1450 

23     -1710000 8550 -160000 800 

24     -1580000 7900 Celkem 95100 

25     -1450000 7250     

26     -1320000 6600     

27     -1140000 5700     

28     -960000 4800     

29     -780000 3900     

30     -600000 3000     

31     -370000 1850     

32     -90000 450     

33     Celkem 233550     

34             

35             

36             
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4.5 Realizační postup uskutečňování podnikatelského záměru 

 Realizační postup představuje hlavně prověření potřeby zdrojů všeho druhu a 

způsob jejich zabezpečení.  

4.5.1 Personální zdroje 

 Ve společnosti NOSTA jsou k dispozici stávající zkušení pracovníci s odborným 

vzděláním v oboru stavebnictví. Personální strategie je proto zaměřena na jejich využití. 

Dva pracovníci budou navíc členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

(ČKAIT), což je veřejnoprávní stavovská organizace vzniklá na základě zákona 

 č. 360/1992 Sb. Tato organizace uděluje na základě splnění podmínek daných tímto 

právním předpisem tzv. autorizace pro jednotlivé specializační obory ve stavebnictví. 

Pro předmět podnikání dle tohoto podnikatelského záměru budou vyžadovány 

autorizace v oborech pozemní stavby a technika prostředí staveb. V horizontu dvou let 

bude potřebné, aby se jeden z členů týmu stal držitelem autorizace v oboru energetické 

auditorství. Z hlediska kapacit lidských zdrojů se předpokládá i rozsáhlá spolupráce se 

subdodavateli. Těmi budou podnikatelé v těchto oborech: 

 projektování staveb 

 statika a dynamika staveb 

 bezpečnost staveb 

 tvorba rozpočtů a cen stavebních prací 

 právní poradenství. 

 Vlastní zaměstnanci budou přednostně orientováni na obchodně koordinační 

činnost. Předpokládá se jejich trvalé vzdělávání a to na základě ročně zpracovávaných a 

vyhodnocovaných plánů osobního rozvoje. Nejdůležitějšími okruhy vzdělávání 

zaměstnanců budou: 

 legislativa ve stavebnictví (stavební zákon a předpisy související), 

 zákon o zadávání veřejných zakázek a na něj navazující vyhlášky, 

 projektový management, 

 anglický jazyk (alespoň u jednoho pracovníka), zaměření na technickou a 

obchodní angličtinu. 
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4.5.2 Materiální zdroje 

Pro potřebu uskutečnění podnikatelského záměru je možné využít dostatečné stávající 

zdroje, konkrétně:  

 kancelářské prostory, včetně jednací místnosti pro styk se zákazníky, 

 informační technologie + softwarové vybavení, 

 dopravní prostředky. 

 Plánuje se pronájem kancelářských ploch v rozsahu 90 m
2
 a sociálního zařízení 

o výměře 16 m
2
 v objektu na parcele č. 1449, což je administrativně sociální objekt 

v Novém Jičíně, areál NOSTA, katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí.  

 Předmětem pronájmu budou vnitřní vybavení kanceláří, včetně informačních 

technologií s instalovaným softwarem. Dále pak dva osobní automobily Škoda Fabia. 

 Pro správné fungování centra je potřebné zajistit i některé další služby. 

Projektový tým bude obsluhován účetními, personálními a jinými režijními službami ze 

strany dnešních odborných útvarů společnosti NOSTA. To vše na základě uzavřených 

smluv.  

 Živnosti potřebné pro provádění služeb poradenského centra jsou již v současné 

době pro společnost NOSTA vydány. 

4.6 Časový harmonogram uskutečnění podnikatelského záměru 

a) předložení podnikatelského záměru vrcholovému managementu společnosti, 

rozhodnutí o realizaci včetně případného korekce, dopracování apod. do 31. 8. 

2013 

b) jmenování vedoucího pracovního týmu – poradenského centra, do 15. 9. 2013 

c) organizační a přípravné práce související se zahájením činnosti poradenského 

centra, do 31. 11. 2013 (3 měsíce od schválení) 

d) zahájení činnosti k 1. 1. 2014 
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Závěr 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo najít odpověď na otázku, zda je možné 

a zároveň podnikatelsky realizovatelné, provést opatření, která by v době krize ve 

stavebnictví zajistila udržení efektivnosti stavební společnosti NOSTA s. r. o.  

 Předmětem práce nebylo podrobné zkoumání dopadů krize na celkový stav 

firmy v oblasti stavební výroby. Práce prokázala, že při správném řízení projektu 

vytvoření poradenského centra, tak jak je v práci popsán, lze dosáhnout ekonomických 

přínosů do hospodaření firmy. 

 Jestliže se vedení společnosti rozhodne pro uskutečnění tohoto podnikatelského 

záměru, a svěří jej kvalitnímu realizačnímu týmu, může se tento krok stát i podnětem 

k hledání a následnému uskutečňování dalších inovačních změn. Setrvávání pouze u 

tradičních oborů stavební produkce by totiž mohlo, jak je naznačeno v analýzách trhu, 

být ještě po dlouhou dobu strategickou chybou. Odvaha k hledání nových oborů 

založená na poctivém vážení rizik bude zcela jistě i ve společnosti NOSTA přínosem. 

 Nově připravený produkt, ale i marketing s ním spojený, však musí vedení 

společnosti trvale konfrontovat s potřebami trhu. Části produktu tak mohou být 

utlumovány, jako příklad lze uvést vypracovávání energetických auditů staveb, u 

kterých v současné době diskutují zákonodárci o možnosti pozastavit, nebo zrušit tuto 

povinnost majitelů domů, kterou musí plnit při převodech nemovitostí.  

 Naopak se mohou vyskytnout nové příležitosti, které by mohly produkt ve vazbě 

na stavebnictví rozšířit a vznikly by tak i nové předpoklady jeho uplatnění na trhu. 

 Výhodou tohoto podnikatelského záměru je ten fakt, že významně využívá 

stávajících zdrojů společnosti a proto je silně redukována potřeba vstupních investic. To 

umožnilo i relativně příznivý výsledek při hodnocení ekonomické efektivnosti 

podnikatelského záměru. Platí to i u pesimistické varianty růstu výnosů, která v sobě 

zahrnovala zvýšenou míru rizik, kterým by bylo nutné při realizaci záměru čelit.  
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